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VII 

 

Dear Colleagues, 

International Congress Series on Entrepreneurship (ICE) was initiated by Business Administration Department 

of Kyrgyz Turkish Manas University in September 2005 and until this day the congress was held six times in 

three different countries.   

We are honored and delighted to welcome you to the beautiful country, Kyrgyzstan, for the 7th International 

Congress on Entrepreneurship (ICE 2016), organized by Kyrgyz Turkish Manas University and Manisa Celal 

Bayar University, on the 12-14 May 2016. 

The main theme of the ICE2016 is ‘‘Developed Entrepreneurship Ecosystems: R&D, Innovation, and 

Clustering-techno parks’’. The congress focuses on the following topics: Clustering, Contemporary issues in 

entrepreneurship, Creativity and Entrepreneurship, E-business / E-commerce, Ecology and Entrepreneurship, 

Entrepreneurship and culture, Entrepreneurship and Education, Financial aspects of Entrepreneurship, 

Information Society and Entrepreneurship, Information Technology and Entrepreneurship, Innovation and 

Creativity, International Entrepreneurship, The Entrepreneurial Personality, The impact of economic structure 

on Entrepreneurship, The impact of legal structure on Entrepreneurship, Uncertainty and Crisis Management, 

Women Entrepreneurship, Youth Entrepreneurship. 

This congress is expected to be a valuable platform for the discussions on trends and prospects of 

entrepreneurship. This proceeding book includes 81 papers and represents the work of contributors from 

Kyrgyzstan, Turkey, USA and Russia. 

We would like to thank very much each of the presenters at the congress, including the distinguished keynote 

speakers, those who served as chairpersons of the sessions, and all others who fully participated in the 

conference. 

Sincerely, 

 

 

Prof.Dr. Sebahattin BALCI 

Rector of Kyrgyz Turkish Manas University  
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Özet 

Günümüzde bireylerin girişimcilik eğilimleri büyük önem kazanmıştır. Özellikle üniversite 

çağına gelmiş bireylerin girişimciliğe olan eğilimleri gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda 

üniversiteler öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin farkında olmasını sağlamalı ve öğrencileri 

girişimcilik konusunda yönlendirmelidir. Bu çalışmada, girişimci adayı olan üniversite 

öğrencilerinin girişimcilik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın birinci 

bölümünde, girişimcilik kavramı ve girişimcilik ile üniversite arasındaki ilişki teorik olarak 

açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 

Pazarcık Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret ve İşletme Yönetimi bölümlerinde öğrenim gören 

öğrenciler üzerinde alan araştırması yapılmıştır. Bu bölümlerde okuyan öğrencilerin meslek 

hayatlarında bir işletmede çalışacakları göz önüne alınmış ve örneklem olarak seçilmişlerdir. 

Ülkemizde meslek yüksekokullarının mezun sayılarının bir hayli fazla olmasından dolayı, 

mezun öğrencilerin büyük bir kısmının özel sektörde istihdam edildiği varsayımı göz önüne 

alınarak, öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini saptamak ve girişimcilik eğilimlerinin 

geliştirilmesi hakkında neler yapılabileceğini ortaya koymak amaçlı bu çalışma yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Eğitimi, Girişimciliği Etkileyen Faktörler

                                                 
* Sorumlu Yazar. Tel.:05453690311 
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DETERMINATION OF THE ENTREPRENEURIAL TENDENCIES OF 

UNIVERSITY STUDENTS: CASE OF VOCATIONAL SCHOOL IN 

PAZARCIK 

 

Abstract 

Nowadays, individuals’ entrepreneurship tendency has gained importance.  In particular, 

individuals’ entreprenuership tendency who have reached the age of university, have been 

increasing day by day. In this context, universities should make their students to awaire of 

entrepreneurial tendencies and lead them on the subject of being entrepreneur.In this study, it 

is aimed to identify university students’ entrepreneurship characteristics. At the first section of 

our study, it is tried to explain the concept of entrepreneurship and the relationship between 

university and entrepreneurship. At the second section, an emprical study was implemented 

on students who have been trait in the Sütçü Imam University, Pazarcık Vocational School, 

Foreign Trade and Business Administration departments in Kahramanmaraş. In this section, 

studenta were selected as sample because it is thought that they will be working in a business 

in their life. This study was made to reveal that what can be do for the development of 

entrepreneurship and to determine the students’ tendency of entrepreneurship, due to the 

number of graduated students in vocational schools and taking into consideration that they 

will be employed in the private sector.  

 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship Education, Entrepreneurship Affecting. 

 

1.GİRİŞ 

Girişimcilik kavramı, son yılarda çokça konuşulan ve ekonomik kalkınma adına önem verilen 

bir konu haline gelmiştir. Ekonomik kalkınmayı sağlamak için ekonomik büyümede, refah 

seviyesinde ve istihdam olanaklarında artışın olması gerekmektedir. Girişimciliğin 

geliştirilmesi ve girişimcilerin yetiştirilmesi sonucunda ortaya çıkan üretim artışı ve sağlanan 

istihdam olanakları ile  ekonomik kalkınma artacaktır (Uluyol, 2013:350). Girişimciliğin 

gelişen ekonomilerde stratejik bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Aslında günümüzde kar 

elde etmenin, kullanılmayan potansiyeli aktif hale getirmenin ve yeni iş olanakları yaratmanın 

yolu girişimcilere önem vermekten ve girişimciliği teşvik etmekten geçmektedir. Böyle 

yapılması durumunda girişimcilik faaliyetleri bölge ve ülke kalkınmasına fayda sağlayıp 

temel oluşturacaktır (Korkmaz, 2012:211-212). 

Son yıllarda girişimciler iş dünyasının hemen her kesiminde yer almaya başlamışlardır. Bir 

diğer ifade ile girişimciler, iş hayatının lokomotifi olarak kabul edilmeye başlamışlardır. 

Birçok kişi yeni işler kurmakta, iktisadi gelişmenin ve kalkınmanın dinamiği olarak iş 

hayatına önemli katkı sağlamaktadır (Tekin, 2014:2).  
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Girişimciliğe yönelik ilginin artmasıyla birlikte, girişimciler toplumun önemli bir parçası 

haline gelmiş durumdadır. Girişimciliğin artan popüleritesinin temelinde istihdam sorununun 

çözümü, ekonomik yapının değişimi ve gelişimi konuları yatmaktadır. Başka bir ifadeyle, 

girişimciler aldıkları kararlarla ve gerçekleştirdikleri uygulamalarla vazgeçilmez bir rol 

oynamaya başlamışlardır (Yüksel, 2015:144). Aynı şekilde girişimci adayların yani 

öğrencilerin de popüleritesi artmaya başlamıştır. 

Meslek yüksekokulları hizmet ve üretim işletmeleri için özellikle mesleki uzmanlık adına 

sanayi ile iç içe olan ve öğrencilere staj imkanı da yaratarak iş hayatına hazırlayan eğitim 

kurumlarıdır. Meslek yüksek okulların da okuyan öğrencilere girişimciliğin öğretilmesi ve 

özendirilmesi mezun oldukların da öğrencilerin kendi girişimleri ile işlerini kurma eğiliminde 

yönelmesine olanak sağlayacaktır. Öğrencilerin girişimcilik potansiyeline sahip olma düzeyi 

ve öğrencilerin aldığı derslerin girişimcilik eğilimlerine etkisi bu araştırmanın konusunu 

oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı ise, öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin 

belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, 36 sorudan oluşan bir anket formu Kahramanmaraş 

Sütçü İmam  Üniversitesi Pazarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulanmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin, demografik bilgileri, eğitim bilgileri ve girişimcilik 

eğilimleri bu anket formu ile elde edilmiştir.  

  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.Girişimci ve Girişimcilik Kavramları 

Geçmişte kullanılan "teşebbüs" ve "müteşebbis" kavramları yerine günümüzde sıklıkla 

"girişim" ve "girişimci" kavramları kullanılmaya başlanmıştır. Girişim kavramı; bir işi ortaya 

çıkarmak için harekete geçmek,  başlamak,  kalkışmak durumlarını ifade etmektedir, girişimci 

ise; böyle bir durum gerçekleştirecek beceriye sahip istekli kişi anlamında kullanılmaktadır. 

Bu kavramların, iktisadi bir çerçeve içinde ele alındığı ve uygulandığı görülmektedir. Bu 

çerçevede girişimci, arz ve talebi ile ilgilenen veya yönlendiren, pazar arayışı içerisinde olan 

kişi, girişimcilik ise, daha çok kaynakları ekonomik olarak seferber etme, harekete geçirme 

faaliyeti olarak ortaya çıkmaktadır (Aytaç ve İlhan, 2007:103). 

Literatüre bakıldığında girişimci ile ilgili birçok tanıma rastlanmaktadır. Girişimci, mal ve 

hizmet üretimini gerçekleştirmek için riskler üstlenerek üretim faktörlerini bir araya getirip 

faaliyete geçiren kişi veya işletmeyi kuran ve bu işletmedeki faaliyetleri yürüten kişidir 

(Tekin, 2014:2). Bir başka tanıma göre ise girişimci, amaç ve hayaller kuran, bu amaç 
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doğrultusunda hayallere ulaşmak için hesaplanabilen düzeyde bir risk alıp kendi işini 

kurabilen ve sürekliliğini sağlayabilen kişi olarak düşünülebilir. Girişimci başarılı olmak, 

maddi imkânlarını arttırmak, hayatına idame etmek ve toplumda saygın bir yer edinmek ister 

(Karabulut, 2009:332). Bütün bunlardan yola çıkarak girişimcinin faaliyetlerindeki esas amacı 

kar elde etmektir. 

Girişimcilik üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, girişimci olmayı belirleyen faktörlerin 

literatürde üç yaklaşım altında incelendiği görülmektedir. Bu yaklaşımlar; bireysel, çevresel 

ve firma yaklaşımlarıdır. Bireysel yaklaşım; girişimciliği daha çok bireyin demografik ve 

psikolojik özelliklerinin belirlediğini açıklamaktadır. Demografik özellikler ise girişimciliği 

yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, ailede girişimci olması ve ailenin gelir 

durumuna göre açıklamaktadır. Girişimciliğin belirlenmesinde etkili olan ikinci faktörün ise 

psikolojik faktörler olduğu görülmektedir. Bu faktörler; başarı ihtiyacı, kontrol odağı, risk 

alma eğilimi, belirsizliğe karşı tolerans, kendine güven ve yenilikçilik gibi faktörlerden 

oluşmaktadır (Koh, 1996: 13, akt.,Korkmaz, 2012:214). 

Girişimcilik, insanlık tarihinin her döneminde ekonomik ve sosyal yaşama olan olumlu 

katkılarından dolayı birçok araştırmacının ilgi alanı olan konulardan biri olmuştur. 

Girimciliğin tanımını ilk olarak  18. Yüzyılın başlarında Fransa’ da yaşayan İrlandalı 

ekonomist Richard Cantilon yapılmıştır. Bu tanıma göre girişimcilik, henüz belirlenmemiş bir 

bedelle üretimin girdilerini ve hizmetlerini satın almak ve üretmek olarak ifade edilmiştir 

(Yüksel., vd., 2015:146). Literatürde girişimciliğin tanımlanması konusunda iki bakış açısı 

gelişmiştir. Birincisi ekonomi okulu olarak ifade edilmektedir. Bu okul girişimciliği, 

işletmeleri kurarak değer yaratmak olarak tanımlamaktadır. Burada girişimciler keşfederek, 

yenilik yaparak, yaratıcılık yeteneklerini kullanarak veya herhangi başka bir yeni ürünler, 

hizmetler, kaynaklar, teknolojiler ya da piyasalar bularak değer yaratırlar. Eğitim okulu olarak 

isimlendirilen kesim ise, girişimcilik kavramından öncelikle bireylerin ve onların davranış 

süreçlerini anlamaktadır. Bu doğrultuda girişimci davranış, faydacı, değer yönelimli, değer 

katıcı, risk yüklenen ve yaratıcı faaliyetler vasıtasıyla işletmeleri oluşturmak, geliştirmek ve 

dönüştürmek olarak tanımlanmaktadır (Balaban, 2008:135). 

 

2.2. Girişimcilik Eğilimi Kavramı 

Girişimcilik eğilimini kavramsal olarak incelediğimizde, eğilim kelimesi TDK sözlüğünde; 

Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül olarak açıklanmıştır 

(TDK, 2015). Girişimcilik eğilimini ise kişinin yeni bir girişimde bulunma yönündeki 
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yatkınlığını ifade etmektedir (Chelariu vd., 2008). Girişimcilik eğilimi, kişinin girişimciliği 

becerebilme ve yapabilme yeteneği ile ilgili olan bir kavramdır. Bu eğilim, bir davranış olarak 

doğuştan veya sonradan kazanılmış olabilir. Doğuştan kazanılmış olsa bile  mutlaka bunun 

ortaya çıkartılması, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi gerekir. Girişimcilik eğiliminin ortaya 

çıkmasında veya oluşmasında çeşitli faktörler etkili olabilmektedir. Bunlar;  

 Ülkenin genel ekonomik, sosyal ve politik yapısı,  

 Bölgesel ve iç diş çevre faktörleri, 

 Bireyin kişisel özellikleri,  

 Genel ve mesleki eğitim düzeyi,  

Bu faktörlerin tamamı kişide girişimcilik eğilimini ortaya çıkartan ve bu eğilimin gelişmesini 

sağlayan faktörlerdir. Üstelik bunların tamamı birbirini bütünleyen unsurlardır. Bu faktörler 

içerisinde özellikle genel ve mesleki eğitim yoluyla kişide girişimciliğin geliştirilmesi önem 

arz etmektedir (Güreşli, 2014:28). 

 

2.3. Girişimcilik Eğilimi Üzerine Yapılan Önceki Çalışmalar 

Girişimcilik ve girişimcilik eğilimi ile ilgili literatürde birçok çalışma rastlamak mümkündür.  

Son yıllarda yapılan çalışmalardan bazıları şöyledir: 

Çatır, vd., (2015) tarafından yapılan çalışmanın amacı önlisans öğrencilerinin girişimcilik 

eğilimlerinin belirlenmesidir. Üniversite Öğrencilerin Girişimcilik Düzeyleri” sorularına 

verdikleri cevaplara göre, öğrenciler yüksek girişimcilik seviyesine sahiptirler sonucunu 

çıkarmıştır. Yapılan analizler sonucunda, öğrencilerin cinsiyetleri ve öğrenim türleri ile 

girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Ancak öğrencilerin; yaş 

aralıkları, eğitim aldıkları bölümleri ve girişimcilik eğitimi ile girişimcilik eğilimi arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yüksel, vd., (2015) tarafından yapılan çalışmanın amacı 

mesleki tercihlerin şekillenmeye başladığı ve kariyer planlaması yapıldığı bir dönemde Isparta 

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin oluşmasında girişimci kişilik 

özelliklerinin tespiti, aile cinsiyet, yaşadıkları şehir, aile mesleği gibi unsurların girişimcilik 

eğilimlerinde ne derece etkin olduklarının ortaya çıkarılmasıdır.  Yapılan analizler sonucunda, 

araştırmaya katılan katılımcıların “yenilikçilik” özelliğinin bir girişimci de bulunması gereken 

en temel özellik olduğuna vurgu yaparken “strese karşı dayanma” ise girişimci de 

bulunmaması gereken özellik olarak ön plana çıkmaktadır. Katılımcıların girişimcilik 

özellikleri ile cinsiyet değişkeni  ve aile meslekleri ile girişimcilik özellikleri arasında 
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istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Özdemir (2015) tarafından yapılan 

çalışmanın amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin girişimcilik 

eğilimlerini saptamaktır. Yapılan analiz sonucuna göre Uluslararası niteliğe sahip olan Manas 

Üniversitesi öğrencilerinin çoğunluğunu Türkler ve Kırgızlar oluşturduğu için bu iki grup, 

vatandaşı oldukları ülkelere göre karşılaştırılmıştır. Türk ve Kırgız öğrencilerinin girişimcilik 

eğiliminin saldırgan rekabetçilik ve içsel denetim boyutları açısından farklılık gösterdiği 

saptanmıştır. Buna göre Türk öğrencilerin saldırgan rekabetçilik eğiliminin Kırgız 

öğrencilerden daha fazla olduğu bulunmuştur. İçsel denetim boyutu açısında bakıldığında, 

Kırgız öğrencilerinin içsel denetim odağının Türk öğrencilerden daha yüksek olduğu 

görülmüştür Bali ve Koca Bali (2014) tarafından yapılan çalışmasının amacı Çukurova 

Üniversitesi Karataş Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimini, değerlerini ve 

değerlerinin girişimcilik eğilimlileri üzerine etkisini belirlemektir. Yapılan analizler sonucuna 

öğrencilerin yüksek düzeyde girişimcilik eğilimi göstermekte olduğu görülmektedir (144,48). 

Öğrencilerin bireysel değerleri incelendiğinde ise öğrenciler için en önemli değerin 

evrensellik değeri olduğu ortaya çıkmıştır. Uluyol (2013) tarafından yapılan çalışmanın amacı 

Gölbaşı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesidir. Ayrıca 

finansal yönetim ve girişimcilik derslerinin öğrencilerin girişimcilik eğilimlerine etkisi olup 

olmadığı da araştırılmaktadır. Yapılan analiz sonucuna öğrencilerin yüksek düzeyde 

girişimcilik potansiyeline sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ancak öğrencilerin almış 

oldukları finansal yönetim ve girişimcilik gibi derslerin öğrencilerin girişimcilik eğilimleri 

üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Korkmaz,(2012) 

tarafından yapılan çalışmanın amacı Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF işletme bölümü 

öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemektir. Girişimci adayı olarak düşünülen bu 

öğrencilerin girişimcilik kararlarını etkileyen psikolojik ve demografik faktörler belirlenmeye 

çalışılmıştır. Yapılan analiz sonucuna göre öğrenim tipi demografik özelliği ile girişimciliği 

etkilediği düşünülen altı psikolojik özellikten sadece yenilik ve risk alma boyutları arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yaş demografik faktörü ile de kendine güven ve 

yenilik boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yıldız ve Kapu (2012) tarafından 

yapılan çalışmanın amacı girişimcilik eğilimi yüksek olan kişilerin hangi değerlere sahip 

kişilerden oluştuğunu belirlemektir. Yapılan analiz sonucuna göre Kafkas Üniversitesi 

öğrencilerinin yüksek düzeyde girişimcilik eğilimi gösterdiklerini ortaya çıkarmışlardır.  
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3. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNE YÖNELİK 

ARAŞTIRMA 

3.1. Araştırmanın Amacı Ve Önemi 

Araştırmanın amacı Pazarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini 

ölçmektir. Bu araştırma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Pazarcık Meslek 

Yüksekokulu Dış ticaret ve İşletme Yönetimi bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler 

üzerinde uygulanmıştır. Bu bölümlerde okuyan öğrencilerin meslek hayatlarında bir işletmede 

çalışacakları göz önüne alınmış ve bundan dolayı örneklem olarak seçilmişlerdir. Ülkemizde 

meslek yüksekokullarının ve bu okulların mezun sayılarının bir hayli fazla olması sebebi ile 

mezun öğrencilerin büyük bir kısmı özel sektörde istihdam edildiği varsayımı göz önüne 

alınarak mezun öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini saptamak ve girişimcilik eğilimlerinin 

geliştirilmesi hakkında neler yapılabileceğini ortaya koymak amaçlı bu çalışmanın yapılması 

uygun görülmüştür. 

 

3.2. Araştırmanın Kapsamı 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Pazarcık Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret ve 

İşletme Yönetimi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesidir. 

 

3.3. Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışma için Yılmaz ve Sünbül’ün 2009 yılında geliştirmiş oldukları üniversite 

öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket 

yöntemi seçilmiştir. Hazırlanan anket 2 bölümden oluşmaktadır. 1.bölüm katılımcılara ait 

demografik sorulardan oluşurken 2.bölüm ise Yılmaz ve Sünbül’ün 2009 yılında geliştirmiş 

olduğu üniversite öğrencilerinin girişimcilik ölçeğinden oluşmaktadır. Hazırlanan anketler 

Pazarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine elden dağıtılmıştır. 180 adet dağıtılan anketten 

110 tanesi analiz edilmeye uygun görülmüştür. Toplanan anketler SPSS programına girişi 

yapılarak Güvenirlik, Frekans, Crosstab ve Bağımsız örneklem T Testi analizleri yapılmıştır.   

36 sorudan oluşan Girişimcilik ölçeği çalışmamızda güvenirlilik testi sonucu Alpha 0,93 

çıkmış ve sosyal bilimlerde alanında bu sonucun oldukça güvenilir bir anket olduğu 

söylenebilmektedir. Öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin değerlendirilmesinde ise aşağıdaki 

kriterler baz alınmıştır. 
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Tablo 1: Girişimcilik puanlaması 

152 – 180 Çok Yüksek Girişimci 

124 – 151 Yüksek Girişimci 

93 – 123 Orta Düzey Girişimci 

65 – 92 Düşük Girişimci 

36 – 64 Çok Düşük Girişimci 

 

3.4. Araştırma Hipotezleri 

H0:Katılımcıların Cinsiyeti ile girişimcilik eğilimi arasında bir farklılık yoktur. 

H0:Katılımcıların Okudukları Bölüm İle Girişimcilik Eğilimleri arasında bir farklılık yoktur. 

H0:Katılımcıların bir iş fikirleri ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H0:Katılımcıların ailelerinde bir girişimcinin olup olmaması ile girişimcilik eğilimleri 

arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Tablo 2: Katılımcıların Demografik Bilgileri 

1.Okumakta Olduğunuz Bölüm N % 2. Cinsiyetiniz N % 

İşletme Yönetimi 39 35,5 Erkek 62 56,4 

Dış Ticaret 71 64,5 Bayan 47 42,7 

TOPLAM 110 100 TOPLAM 109 99,1 

3. Okumakta Olduğunuz Sınıf N % 4. Yaşınız N % 

1.sınıf 45 40,9 16 – 20 Yaş Arası 45 40,9 

2.Sınıf 59 53,6 21 – 25 Yaş Arası 62 56,4 

   26 ve Üzeri 2 1,8 

TOPLAM 104 94,5 TOPLAM 109 99,1 

5. Oturduğunuz Yerleşim Birimi N % 6. Kaldığınız Yer N % 

İl 29 26,4 Arkadaşımla Ortak Ev 48 43,6 

İlçe 50  45,5 Özel Yurt 31 28,2 

Büyükşehir 30 27,3 Devlet Yurdu 2 1,8 

   Ailemle Birlikte 29 26,4 

TOPLAM 109 99,1 TOPLAM 110 100 

 

7. Geliriniz N % 8.Baba Mesleğiniz N % 

Burs 17 15,5 Devlet Memuru 9 8,2 

KYK Kredi 48 43,6 Sigortalı Çalışan 26 23,6 
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Ailemden 31 28,2 Kendi İşinde Çalışan 28 25,5 

Çalışıyorum 14 12,7 İşsiz 11 10,0 

   Emekli 34 30,9 

TOPLAM 110 100 TOPLAM 108 98,2 

9. Anne Mesleğiniz N % 10. Ailenizde Girişimci Var mı? N % 

Ev hanımı 100 90,9 Evet 23 20,9 

Kendi İşini Yapıyor 6 5,5 Hayır 87 79,1 

TOPLAM 106 96,4 TOPLAM 110 100 

11. Girişimcilik Eğitimi Aldınız 

Mı? 

N % 12. Kurmak İstediğiniz Bir İş var 

mı? 

N % 

Evet 42 38,2 Evet 73 66,4 

Hayır 68 61,8 Hayır 37 33,6 

TOPLAM 110 100 TOPLAM 110 100 

13. İş kurmak için kredi imkanları 

ve kaynakları hakkında bilginiz 

var mı? 

N % 14. Hangi kurumlardan kredi 

desteği alacağınızı biliyor 

musunuz? 

N % 

Evet 14 12,7 Evet 21 19,14 

Hayır 38 34,5 Hayır 37 33,6 

Kısmen 51 46,4 Kısmen 51 46,4 

TOPLAM 109 99,1 TOPLAM 109 99,1 

 

Araştırmaya katılanların % 35,5’i İşletme yönetimi bölümünde okurken % 64,5’i Dış ticaret 

bölümünde okumaktadırlar. Bölümlerin öğrenci potansiyeline baktığımızda işletme yönetimi 

bölümü nüfusunun az olması ve dış ticaret bölümünü nüfusunun fazla olması itibariyle 

katılımın oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yine katılımcıların % 56,4’ü erkek ve % 42,7’si 

bayanlardan oluşmaktadır.  

Katılımcıların % 40,9’u 1.sınıf öğrencisi iken % 53,6’sı 2.sınıf öğrencisinden oluşmaktadır ve 

katılımcıların % 40,9’u 16 – 20 yaş aralığında, % 56,4’ünün 21 -25 yaş aralığında ve % 1,8’i 

ise 26 ve üzeri yaş grubunda yer almaktadır. Katılımcıların % 26,4’ü il yerleşim yerinde 

yaşarken, % 45,5’i ilçede ve % 27,3’ü büyükşehirde yaşamaktadır. Katılımcıların yaşadıkları 

yere ilişkin sonuçlara yer vermemizin sebebi yerleşim yerlerine göre girişimcilik eğiliminin 

ölçülmesinin amaçlanmasıdır. 

Yine demografik sorularımız arasında yer alan baba mesleğine ilişkin bulgulara baktığımızda, 

katılımcıların % 8,2’sinin baba mesleği devlet memuru iken, % 23,6’sı sigortalı çalışan, % 

25,5’i kendi işinde çalışan, % 30,9’u emekli ve % 10,0’unun da işsiz olduğu saptanmıştır. 
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Katılımcıların % 90,9’unun annesi ev hanımı iken % 5,5’i ise kendi işini yapmakta olduğu 

saptanmıştır. 

Katılımcıların % 79,1’inin ailesinde girişimci bulunmazken % 20,9’unun ailesinde girişimci 

bulunmaktadır ve katılımcıların % 38,2’si girişimcilik eğitimi almış iken % 61,8’i girişimcilik 

eğitimi almamıştır. Buna rağmen katılımcıların % 66,4’ü kurmak istediği bir işin olduğunu ve 

% 33,6’sının ise kurmayı planladığı bir işin olmadığı saptanmıştır. 

Araştırmaya katılanlar iş kurmak için kredi imkanları ve kaynakları hakkında bilginiz var mı? 

Önermesine, % 12,7’si evet, % 34,5’i hayır ve % 46,4’ü kısmen yanıtını verirken hangi 

kurumlardan kredi desteği alacağınızı biliyor musunuz? Önermesine ise % 19,1’i evet, % 

33,6’sı hayır, % 46,4’ü kısmen yanıtını vermişlerdir. 

Tablo 3: Pazarcık Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri 

Girişimcilik eğilim ölçeği A.O 

1- İşim de geçmiş performansımdan daha iyi olabilmek için daha çok çaba harcamaya çalışırım.  4,2636 

2- Görevimin son derece zor olduğu zamanlarda elimden gelenin en iyisini yaparım.  4,3455 

3- İstediğim şeyi elde ettiğim zaman bunun sebebini genellikle kendi yeteneklerim olduğunu 

düşünürüm.  
3,5833 

4- İşlerim de kendi kararlarım etkilidir.  3,9174 

5- Kendi işimi kurabilirim.  3,3645 

6- İşten zorunlu olarak ayrılırsam  işle ilgili kendime seçenekler oluşturabilirim.  3,3727 

7- Zor durumlarda seçenekler oluşturabilirim .  3,6204 

8- Farklı insanlarla dostluklar kurabilirim.  3,9273 

9- Denemediklerimi denemekten çekinmem.  3,6364 

10- Kendim de farklı işler yapabilecek enerjiyi hissederim.  3,9907 

11- Arkadaşlarıma değişik iş projelerinden söz ederim.  3,2455 

12- Yeteneklerimi uygulayabilecek alanlar oluştururum.  3,3818 

13- Arkadaşlarımdan gelen bazı projelere katılmaktan çekinmem  3,5000 

14- Hayatımı dış etkenlere bırakmam  3,5046 

15- Kararlarımla hayatımı şekillendirebileceğimi düşünüyorum.  4,0367 

16- Risk almaktan çekinmem  3,5943 

17- Geleceği görerek ona yönelik hazırlıklar yapabilirim.  3,7000 

18- Yeni şeyleri denememe imkan veren projeler üzerinde çalışmayı severim.  3,6182 

19- Eski fikirlere ve uygulamalara meydan okumayı ve daha iyilerini araştırmayı severim.  3,6330 

20- Yeni bir perspektiften bakmama imkan sağlayan proje ve işlerle uğraşırım.  3,2661 

21- Geçmişte başkaları tarafından kullanılmamış yöntemlerle çalışmayı denerim.  3,2000 

22- Yeterli çabayla, her türlü sorunu ortadan kaldırabiliriz.  3,8636 
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Tablo 3: (devamı) 

23- Yaptığım planları yürütebileceğimden eminimdir.  3,8455 

24- Yeni bir durum ve uygulamaya adapte olmakta sorun yaşamam.  3,5727 

25- Üzerinde çalıştığım bir konuda hata yapmaktan çekinmem.  3,0550 

26 -Her işin bir riski vardır. İşimde her türlü riski göze alabilirim.  3,6852 

27 -Başarıyı sağlayacak uygun yöntem ve tekniklerin arayışı içerisindeyimdir.   3,6545 

28- Karşıma çıkan fırsatları değerlendirebilirim.  3,9908 

29- Elimdeki kaynakları bir araya getirerek verimliliğe dönüştürebilirim.   3,8349 

30- İşimde ve çalışmalarımda ortaya çıkan değişimlere açığımdır.  3,8455 

31- İşimi severek ve azimle yaparım.   4,3119 

32- İşimde yaratıcılık yönüm güçlüdür.  3,9364 

33- İşimi gerçekleştirirken, herhangi bir ekip ya da kişiyle çalışabilirim.   4,0917 

34- Bir işte ya da uygulamada liderliği ele almaktan çekinmem.   4,0000 

35- İş konusunda gelecekle ilgili etkili kararlar alabilirim.   3,9908 

36- Farklı işlere yönelik motivasyonum ve eğilimlerim güçlüdür.  3,7870 

TOPLAM  134,1676 

 

Katılımcıların girişimcilik eğilimi ölçeğine vermiş oldukları cevaplar ışığında Tablo 3 ‘te 

aritmetik ortalamaları verilmiştir. Verilen bu cevaplara göre çalışmanın başında girişimcilik 

eğilimi puanlamasına göre Pazarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 134,1676 puan ile 

yüksek derecede girişimcilik eğiliminde oldukları tespit edilmiştir.  

Katılımcıların girişimcilik eğitimi ile iş fikirleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi, 

katılımcıların cinsiyetleri ile iş fikirleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi, okunan bölüm ile 

iş fikirleri arasındaki anlamlılık ilişkisinin tespit edilmesi için Crostab analizi yapılmıştır.  

 

Tablo 4: Girişimcilik Eğitimi İle İş Fikri Arasındaki İlişkiyi Gösteren Crostab Analiz 

Sonuçları 

Girişimcilik Eğitimi 

Aldınız mı? 

Bir İş fikriniz var mı? 

 Evet Hayır Toplam 

Evet 32 (%78,0) 9 (%22,0) 41 (% 100,0) 

Hayır 41 (%60,3) 27 (%39,7) 68 (% 100,0) 

Toplam 73 (%67,0) 36 (%33,0) 109 (%100,0) 

Chi –Square ; 3,6                                 Asymp.Sig; 0,056 
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Girişimcilik eğitimi alan katılımcıların % 78’inin bir iş fikri var iken % 22’sinin iş fikri 

yoktur. Yine girişimcilik eğitimi almayan katılımcıların % 60,3’ünün bir iş fikri var iken 

%39,7’sinin bir iş fikri yoktur. Yapılan Crostab analizi sonucuna göre ise girişimcilik eğitimi 

aldınız mı önermesi ile bir iş fikriniz var mı önermesi arasında anlamlı bir ilişki tespit 

edilememiştir (Asymp>0,05). 

 

Tablo 5: Cinsiyet ile iş fikri arasındaki İlişkiyi Gösteren Crostab Analiz Sonuçları 

Cinsiyet Bir İş fikriniz var mı? 

 Evet Hayır Toplam 

Erkek 49 (%80,3) 12 (%19,7) 61 (% 100,0) 

Bayan 23 (%48,9) 24 (%51,1) 47 (% 100,0) 

Toplam 72 (%66,7) 36 (%33,3) 108 (% 100,0) 

Chi –Square ; 11,772     Asymp.Sig; 0,01 

Katılımcı erkeklerin % 80,3’ünün iş fikri var iken, % 19,7’sini iş fikri yoktur ve katılımcı 

bayanların % 48,9’unun iş fikri var iken % 51,1’inin iş fikrinin olmadıkları saptanmıştır. Yine 

yapılan Crosstab analizi sonuçlarına göre Asymp= 0,01 yani anlamlılık düzeyi 0,05’den 

küçük çıkmıştır. Bu sonuca göre Cinsiyet ile iş fikri arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 

 

Tablo 6: Okunan Bölüm ile İş fikri arasındaki İlişkiyi Gösteren Crostab Analiz Sonuçları 

Okunan Bölüm Bir İş fikriniz var mı? 

 Evet Hayır Toplam 

Dış Ticaret 51 (%71,8) 20 (28,2) 71 (% 100,0) 

İşletme Yönetimi 22 (%57,9) 16 (%42,1) 38 (% 100,0) 

Toplam 73 (% 63,0) 36 (% 33,0) 109 (% 100,0) 

Chi –Square ; 2,173                      Asymp.Sig; ,14 

 

Yapılan Crosstab analizie göre katılımcıların Dış ticaret bölümünde okuyanlarının % 

71,8’inin bir iş fikri var iken % 28,2’sinin bir iş fikri olmadığı saptanırken, İşletme Yönetimi 

okuyanların % 57,9’unun iş fikri var iken % 42,1’inin iş fikrinin olmadığı saptanmıştır. 

Ayrıca analiz sonucuna göre okunan bölüm ile iş fikri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı 

tespit edilmiştir (Asymp>0,05). 

Katılımcıların cinsiyet, bölüm, ailelerinde girişimci olup olmaması, katılımcıların bir iş 

fikrinin olup olmaması ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkiler tespit etmek için 

Bağımsız örneklem T testi yapılmıştır. 
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H0: Katılımcıların ailelerinde bir girişimcinin olup olmaması ile girişimcilik eğilimleri 

arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

Tablo 7: Katılımcıların Ailelerinde Girişimci Olup Olmaması İle Girişimcilik Eğilimleri 

Arasındaki İlişkiyi Gösteren T Testi Sonuçları 

Ailenizde girişimci 

var mı? 
N A.O S.S T P 

Var 21 3,78 (136,08) ,65 
,58 ,56 

Yok 70 3,70 (133,20) ,50 

 

Araştırmaya katılanların ailesinde girişimci bulunanın da bulunmayanın da girişimcilik 

eğilimleri yüksek derecede olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların ailelerinde girişimci 

birinin bulunup bulunmaması ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık 

istatistiksel olarak tespit edilmemiştir (P>0,05). H0 hipotezimiz reddedilemez bir hipotezdir. 

H0: Katılımcıların bir iş fikirleri ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık 

yoktur. 

 

Tablo 7: Katılımcıların bir iş fikirlerinin olup olmaması ile Girişimcilik eğilimleri arasında 

ilişki Gösteren T Testi Sonuçları 

İş fikriniz Var mı? N A.O S.S T P 

Evet 36 3,84 ( 138,24) ,45 
1,63 ,10 

Hayır 55 3,65 ( 131,41) ,58 

 

Araştırmamıza katılan katılımcıların iş fikirleri olan ve iş fikirleri olmayanların girişimcilik 

eğilimleri yüksek derecede girişimcidir. Yapılan T testi sınamasına göre ise katılımcıların iş 

fikirlerinin olup olmaması ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık istatistiksel 

olarak tespit edilmemiştir (P>0,05).  

H0: Katılımcıların Okudukları Bölüm İle Girişimcilik Eğilimleri arasında bir farklılık yoktur. 

 

Tablo 8: Katılımcıların Okudukları Bölüm İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişkiyi 

Gösteren t Testi Sonuçları 

 N A.O S.S T P 

Dış Ticaret 59 3,76 (135,36) ,56 
,967 ,33 

İşletme Yönetimi 32 3,65 (131,40) ,49 
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Katılımcıların okudukları bölümleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymak için yapılan T Testi sonuçlarına göre okunan bölüm ile girişimcilik eğilimi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (P>0,05). Bunun sonucunda kurmuş 

olduğumuz Katılımcıların Okudukları bölüm ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir 

farklılık yoktur hipotezimiz reddedilemez olduğu saptanmıştır. Yani katılımcıların okumakta 

oldukları bölümleri ile girişimcilik eğilimleri arasında bir ilişki yoktur. Her iki bölümde 

okuyan öğrencilerimizin de girişimcilik eğilimleri yüksek derecededir. 

H0: Katılımcıların Cinsiyeti ile girişimcilik eğilimi arasında bir farklılık yoktur 

 

Tablo 9: Katılımcıların Cinsiyeti İle Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkiyi Gösteren T Testi 

Sonuçları 

 N A.O S.S T P 

KIZ 38 3,61 (129,96) ,56 
1,64 ,10 

ERKEK 52 3,79 (136,44) ,49 

Yapılan T Testi sonucuna göre katılımcıların cinsiyeti ile girişimcilik eğilimi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Hipotezimiz reddedilemez 

olduğu saptanmıştır (P>0,05). Diğer bir ifade ile Pazarcık Meslek Yüksekokulu kız ve erkek 

öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri arasında bir farklılık yoktur. Kız ve erkek öğrencilerimiz 

yüksek derecede girişimcilik eğilimi göstermektedirler. 

 

5. SONUÇ 

Üniversitelerde  mesleki uzmanlık adına verilen dersler  öğrencilerin mezun durumuna 

geldiklerinde mesleki açıdan yönlendirilmesine olanak tanımaktadır. Ancak Mesleki 

yönelimlerinde ülkenin ekonomik, siyesi ve politik, iç ve diş çevre kaynaklı göstergelerinin 

etkili olduğu görülmektedir. 

Girişimcilik geniş anlamda düşünüldüğünde kişileri devlet memuru işçi gibi bir kuruma 

bağımlı olarak çalışanların dışında tüm kesimleri kapsamaktadır. Girişimcilik eğilimi ise 

girişimciliğe yönelen kişi veya kişilerin girişimcililiği yapabilme yeteneği ile ilgilidir. Bu 

eğilim doğuştan veya sonradan kazanılabilmektedir. Doğuştan kazanmada ortaya çıkması için 

eğitime ihtiyaç vardır, sonradan kazanma ise verilecek eğitimle alakalıdır.  

Çalışmamızın amacı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Pazarcık Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ölçmektir. Araştırmaya katılan katılımcıların girişimcilik 
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eğilimi ölçeğine vermiş oldukları cevaplar ışığında Pazarcık Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerinin 134,1676 puan ile yüksek derecede girişimcilik eğiliminde oldukları sonucuna 

ulaşılmıştır. Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yüksek düzeyde girişimcilik potansiyeline 

sahip oldukları halde gerçek hayatta girişimci olanların sayısı oldukça düşüktür. Yani, 

öğrencilerin sahip olduğu girişimcilik potansiyelinin uygulamaya geçirilmesi konusunda 

sorunlar vardır   

Katılımcıların girişimcilik eğitimi ile iş fikirleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi için 

yapılan araştırma da girişimcilik eğitimi alan katılımcıların % 78’inin bir iş fikri var iken % 

22’sinin iş fikri yoktur sonucuna ulaşılmış, yine girişimcilik eğitimi almayan katılımcıların % 

60,3’ünün bir iş fikri var iken %39,7’sinin bir iş fikri yoktur sonucuna ulaşılmıştır. 

Katılımcıların cinsiyetleri ile iş fikirleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi  için yapılan 

araştırmada Katılımcı erkeklerin % 80,3’ünün iş fikri var iken, % 19,7’sini iş fikri yoktur ve 

katılımcı bayanların % 48,9’unun iş fikri var iken % 51,1’inin iş fikrinin olmadığı 

saptanmıştır. katılımcıların okudukları bölüm ile iş fikirleri arasındaki anlamlılık ilişkisinin 

tespit edilmesi için yapılan araştırmada katılımcıların Dış Ticaret bölümünde okuyanlarının % 

71,8’inin bir iş fikri var iken % 28,2’sinin bir iş fikri olmadığı saptanırken, İşletme Yönetimi 

bölümünde okuyan öğrencilerin % 57,9’unun iş fikri var iken % 42,1’inin iş fikrinin olmadığı 

saptanmıştır. Katılımcıların ailelerinde girişimci olup olmaması ile girişimcilik eğilimleri 

arasındaki ilişkiyi gösteren araştırma da ailesinde girişimci bulunanında bulunmayanında 

girişimcilik eğilimleri yüksek derecede olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların bir iş 

fikirlerinin olup olmaması ile girişimcilik eğilimleri arasında ilişki gösteren araştırma da 

katılımcıların iş fikirlerinin olup olmaması ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir 

farklılık istatistiksel olarak tespit edilmemiştir. Katılımcıların okudukları bölüm ile 

girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkiyi gösteren araştırma da okunan bölüm ile girişimcilik 

eğilimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Yani katılımcıların 

okumakta oldukları bölümleri ile girişimcilik eğilimleri arasında bir ilişki yoktur. Her iki 

bölümde okuyan öğrencilerimizin de girişimcilik eğilimleri yüksek derecededir sonucuna 

varılmıştır. Katılımcıların cinsiyeti ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkiyi gösteren 

araştırma da cinsiyet ile girişimcilik eğilimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

olmadığı tespit edilmiştir yani Pazarcık Meslek Yüksekokulu kız ve erkek öğrencilerinin 

girişimcilik eğilimleri arasında bir farklılık yoktur. Kız ve erkek öğrencilerimiz yüksek 

derecede girişimcilik eğilimi göstermektedir sonucuna varılmıştır. 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 1-17. 

 

 

16 

 

Bütün bu analizler sonucunda Pazarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yüksek düzeyde 

girişimcilik potansiyeline sahip oldukları ortaya çıkarılmıştır. Ancak gerçek hayatta girişimci 

olanların sayısı oldukça düşüktür. Yani, öğrencilerin sahip olduğu girişimcilik potansiyelinin 

uygulamaya geçirilmesi konusunda sorunlar vardır. Bu girişimcilik potansiyelinin gerçek 

hayatta ortaya çıkarılması için çalışmalar yapılması gerekmektedir. 
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Özet 

Gelişmiş ülkelerin tecrübelerine bakıldığında, girişimciliğin geliştirilmesi belli ölçüde bu 

konuda yapılan bilimsel araştırmalar ve eğitim faaliyetlerine bağlı olduğu söylenebilir. Bu 

bağlamda KTMÜ tarafından 2006 yılından buyana Kırgızistan ve diğer Türk 

Cumhuriyetleri’nde girişimciliğin güncel sorunlarına çözüm getirmek amacıyla Uluslararası 

Girişimcilik Kongreleri serisi düzenlenmektedir. Bu araştırmanın temel amacı kongrede 

sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirilerin genel bir profilini ortaya koymaktır. Araştırma 

2006-2016 yıllar arasında yayınlanan 6 adet bildiri kitabında basılan toplam 390 bildiriyi 

içermektedir. Bu doğrultuda bildiriler genel bilgiler, konular, bildirilerde kullanılan veri türü, 

dil, ülke, üniversite ve yazar özellikleri gibi çeşitli değişkenler açısından içerik analizine tabii 

tutulmuştur.  Bulguların yüzde, frekans dağılımları verilmiştir. Araştırma sonuçları bundan 

sonraki aşamalarda yapılacak olan Girişimcilik Kongreleri ve bu konuyla ilgili yapılacak olan 

diğer etkinlikler açısından önem taşımaktadır.  

 

Anahtar kelime: Girişimcilik Kongresi, Bildiri Kitabı, İçerik Analizi. 

A CONTENT ANALYSIS OF PUBLISHED PAPERS IN 

ENTREPRENEURSHIP CONGRESS PROCEEDINGS  

 

Abstract 

According to the developed countries' experience, it is possible to say that the development of 

entrepreneurship is partly affected by research and educational processes. In this context, 

International Entrepreneurship Congress series have been organized by KTMU since 2006, to 

discuss actual problems of entrepreneurship in Kyrgyzstan and other Turkic countries. The 

main purpose of this paper is to determine the general profile of the presented articles at the 

above mentioned congress. This research includes 390 published papers in the 6 proceedings 

between 2006-2010 period. The papers are analyzed in terms of various variables such as 

general information, subject, used data, language, state, university and author features. 

Findings are presented in percentage and frequency distributions. Research findings are 

important in terms of future Entrepreneurship Congresses and other activities on this subject. 

  

Keywords: Entrepreneurship Congress, Proceeding, Content Analysis  
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1. GİRİŞ 

Girişimcilik, konusu hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomiler açısından önem arz 

eden konular arasındadır. 1991’den bu yana Kırgızistan’da bu konu üzerinde çalışmalar 

yapılmakta olup, girişimciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için reformlar yapılamakta, 

araştırma ve eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Piyasa ekonomisine geçiş süreci 

kapsamında devlete ait teşebbüslerde yönetimin etkinliğini arttırma ve özelleştirmeye gitme, 

özel, yabancı sermayeli işletmelerin kurulmasını teşvik etme, özel sektörün gelişmesi için 

uygun ekonomik alt yapı oluşturma çalışmaları yapılan reformların başında gösterilebilir. 

Ayrıca, yüksek öğretim kurumları tarafından düzenlenen bilimsel toplantı, araştırma projeleri 

ve eğitim-öğretim faaliyetleri girişimcilik konusunun önemine sürekli vurgu yapmaktadır. Bu 

süreçte, Kırgızistan’ın bölgedeki diğer ülkelere göre elde ettiği bir takım başarıları olduğu 

kadar, henüz sonuçlandıramadığı bir takım eksikliklerinin de olduğu muhtemeldir. Yapılan 

çalışmalara göre, Kırgızistan’da özel mülkiyet ve özel sermaye birikiminin yetersiz olması, 

girişimci kültürünün yeterince oluşmamış olması gibi nedenlerden dolayı yapılan reformların 

etkinliğini söylemek zordur (Okur ve Çetinkaya, 2008:267). Diğer bir ifadeyle, girişimciliğin 

gelişmesine engel olan faktörlerin tespit edilmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi güncel 

konular arasında yerini korumaktadır. Gelinen noktada sermaye sahiplerinin ekonomik 

faaliyetleri yerine getirirken gerçekten özgür oldukları ve girişimcilik için uygun bir ortamın 

hazırlanmış olduğu söylenemez (Койчуев, 2010:105). Ayrıca, bu reformların başarıya 

ulaşmasında sadece hükümet değil, girişimcilerin de aktif olarak yer alması gerekmektedir 

(McMillan & Woodruff, 2002:68). Bunun dışında, bir ülkede güncel bir konunun araştırılması 

ve bu konuyla ilgili eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde eğitim kurumlarına, özellikle 

üniversitelere büyük görevler düşmektedir (Odabaşı, 2008). Bu noktada Kırgızistan-Türkiye 

Manas Üniversitesi, İşletme Bölümü olarak Kırgızistan’ın gelişmesi ve geleceği açısından 

önem arz eden girişimcilik konusunu araştırmak, Kırgızistan başta olmak üzere, tüm Türki 

Cumhuriyetler’de girişimcilik konuları ile ilgili sorunlara çözüm üretmek amacıyla 2006 

yılında I. Uluslararası Girişimcilik Kongresini başlatmıştır. Sözkonusu bilimsel etkinlik 

Kırgızistan’ın geçiş sürecinde girişimciliğin geliştirilmesine yönelik yapılan bu tür 

faaliyetlerin başında gösterilebilir. 2006-2016 yıllar arasında 6 kez gerçekleştirilen sözkonusu 

etkinlikte dünyanın bir çok ülkesinden bilim adamları, iş adamları ve bürokratlar biraraya 

getirilmiş, girişimcilik sorunlarına ortak çözümler bulmak için uygun ortam hazırlanmaya 

çalışılmıştır. Düzenlenen kongrelerin sonucunda bildiri kitapları hazırlanmış ve kullanıcılara 
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sunulmuştur. Yapılan bu araştırmanın temel amacı sözkonusu kongrelerde sunulan ve bildiri 

kitaplarında basılan bildirilerin genel bir profilini ortaya koymak ve bundan sonraki 

aşamalarda düzenlenecek olan girişimcilik kongreleri veya benzer etkinlikler için öneriler 

getirmektir.   

2. YÖNTEM 

Belirlenen amaca ulaşmak için yayınlanan bildiri kitapları içerik analizine tabii tutulmuştur. 

İçerik analizi yöntemi, yazılı, sözlü veya görsel materyalleri analiz eden ve son zamanlarda 

yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir (Elo & Kyngas, 2007). Bu yöntemin literatürde iş 

ilanlarını (Erdem ve Gezen, 2014), işletme reklamlarını (Gao, 2012), işletmelerin web site ve 

sosyal ağ sitelerini (Marangoz, 2012), bilimsel dergileri (Ferreira et al, 2015; Gül ve Yıldız, 

2015), kitapları (Ross, 2008; Moone & Cagle, 2011) analiz etmek için kullanıldığı 

görülmektedir. Çalışmanın evrenini 2006-2016 yılları arasında yayınlanan 6 adet bildiri 

kitabında basılan toplam 390 bildiri oluşturmaktadır. Bu doğrultuda bildiriler genel bilgiler, 

konular, bildirilerde kullanılan veri türü, dil, ülke, üniversite ve yazar özellikleri gibi çeşitli 

değişkenler açısından içerik analizine tabii tutulmuştur. Bulguların yüzde, frekans dağılımları 

verilmiştir.  

3. BULGULAR 

2006’da KTMÜ İşletme Bölümü tarafından başlatılan ve 25-27 Mayıs tarihlerinde 

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek şehrinde gerçekleştirilen I. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 

devam ettirilmiş ve 2014 yılında kadar 6 kez düzenlenmiştir. Bu etkinliklere KTMÜ dışında 

üç farklı üniversite; Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ), Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 

ve Uluslararası Atatürk Ala Too Üniversiteleri (UAAÜ) düzenleyici olarak katkıda bulunmuş, 

Sözkonusu bilimsel etkinlik Bişkek şehri dışında iki farklı şehirde (Manisa ve Almata) 

gerçekleştirilmiştir. Tarih itibariyle genellikle mayıs aylarında olmakla beraber son iki kongre 

haziran ve nisan aylarında düzenlendiği görülmektedir.   
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Tablo 1: Uluslararası Girişimcilik Kongreleri Hakkında Genel Bilgiler  

UGK 
Uluslararası Girişimcilik 

Kongreleri 
Düzenleyenler Yer Tarih 

UGK’I 
1. Uluslararası 

Girişimcilik Kongresi 
KTMÜ 

Bişkek / 

Kırgızistan 

25-27 Mayıs 

2006 

UGK’II 
2. Uluslararası 

Girişimcilik Kongresi 
KTMÜ 

Bişkek / 

Kırgızistan 

07-10 Mayıs 

2008 

UGK’III 
3. Uluslararası 

Girişimcilik Kongresi 
KTMÜ 

Bişkek / 

Kırgızistan 

17-19 Mayıs 

2011 

UGK’IV 
4. Uluslararası 

Girişimcilik Kongresi 

KTMÜ 

CBÜ 

Manisa / 

Türkiye 

02-04 Mayıs 

2012 

UGK’V 
5. Uluslararası 

Girişimcilik Kongresi 

KTMÜ 

SDÜ 

CBÜ 

Almata / 

Kazakistan 

05-07 Haziran 

2013 

UGK’VI 
6. Uluslararası 

Girişimcilik Kongresi 

KTMÜ 

UAAÜ 

SDÜ 

CBÜ 

Bişkek / 

Kırgızistan 

24-26 Nisan 

2014 

 

UGK’lerinin bildiri kitaplarında yer alan toplam 390 adet bildirinin yıllara göre dağılımına 

baktığımızda, en az bildiri UGK’V’te (48 adet, %12) ve en çok bildiri UGK’IV’te (75 adet, 

%19,2) olduğu görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde, bildiri sayıları 48-75 

arasında değişmekte ve kongre başına düşen ortalama bildiri sayısı 65 olarak karşımıza 

çıkmkatadır. Bu alanda yapılan uluslararası benzer etkinlikler dikkate alındığında makul bir 

sayı olarak görülebilir.   

 

  Tablo 2: Bildirilerin Kongrelere Göre Dağılımı 

UGK F   % 

UGK’I 58 14,9 

UGK’II 74 19,0 

UGK’III 63 16,1 

UGK’IV 75 19,2 

UGK’V 48 12,3 

UGK’VI 72 18,5 

Toplam 390 100,0 

= 65,  min = 48,  max=75 
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Uluslararası girişimcilik kongreleri sırasında girişimcilik konusu farklı farklı boyutlarda ele 

alınmıştır. Bugüne kadar yapılan kongreler sonucunda yayınlanan bildirileri konu başlıklarına 

göre incelediğimizde aşağıdaki gibi (Tablo 3) bir dağılım ortaya çıkmaktadır.  

Yayınlanan bildirilerin önemli bir kısmı Ekonomik Yapı ve Girişimcilik (%10), Girişimcilik 

Kişilik, Genç Girişimcilik (%9), Girişimciliğin Genel ve Yönetim Sorunları (%9) gibi 

konularda yoğunlaştığı söylenebilir. Diğer taraftan, Belirsizlik ve Kriz Ortamında Girişimcilik 

(%2), Yasal Çevre ve Girişimcilik (%2,6), Sosyo-Kültürel Yapı ve Girişimcilik (%3,8) gibi alt 

başlıklarda daha az bildiri sunulmuştur. Tabloda da görüldüğü gibi, en çok bildiri Diğer 

Konular (%15,6) başlığı altında toplanmıştır. Bu başlık altında; Kırgızistan’da tıp sektörü, 

enerji sektörünün sorunları, müşteri ilişkileri yönetimi, performans değerlendirme kriterleri, 

küreselleşme, üniversite mezunlarının meslek durumlarının araştırılması gibi bildiriler yer 

almıştır.  

Tablo 3: Bildirilerin Konulara Göre Dağılımı 

KONULAR F % 

Belirsizlik ve Kriz Ortamında Girişimcilik 9 2,3 

Yasal Çevre ve Girişimcilik 10 2,6 

Sosyo-Kültürel Yapı ve Girişimcilik 15 3,8 

Girişimciliğin Finansal Boyutu 17 4,4 

Kadın Girişimciliği 18 4,6 

Girişimcilik ve Kamu Müdahaleleri  19 4,9 

Yaratıcılık, Yenilik ve Girişimcilik 22 5,6 

Uluslararası Girişimcilik, Yabancı Yatırımlar 25 6,4 

Girişimcilik ve Eğitim 27 6,9 

Girişimcilik Alaında Güncel Konular 28 7,2 

Bilişim Teknolojisi ve E- Girişimcilik 29 7,4 

Girişimcilik Kişilik, Genç Girişimcilik 35 9,0 

Girişimciliğin Genel ve Yönetim Sorunları 35 9,0 

Ekonomik Yapı ve Girişimcilik 40 10,3 

Diğer Konular 61 15,6 

Toplam 390 100,0 

 

Girişimcilik kongrelerinde sunulan bildirilerin hazırlanmasında kullanılan veri türlerine göre 

dağılımı Tablo 4’da gösterilmektedir. Veri türleri; birinci el veri ve ikinci el veri olmak üzere 

iki kategoride incelenmiştir.  
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Tablo incelendiğinde bildirilerin önemli bir kısmı (%65) ikinci el verilere ve geri kalan kısmı 

(%35) birinci el verilere dayalı olarak hazırlandığı görülmektedir. Bu oran tüm kongrelerde 

aynı düzeyde olduğu söylenebilir.  

  Tablo 4: Bildirilerin Veri Türüne Göre Dağılımı  

Veri/UGK I II III IV V VI ∑ % 

Birinci El Veri 19 28 20 29 18 22 136 35 

İkinci El Veri 39 46 43 46 30 50 254 65 

Toplam 58 74 63 75 48 72 390 100 

 

Uluslararası Girişimcilik kongrelerinde bildirler genellikle dört dilde (Kırgızca, Türkçe, 

Rusça ve İngilizce) kabul edilmiştir. UGK’I’de sunulan 58 bildirinin 38 tanesi (%65) türkçe, 

16 tanesi (%28) rusça ve 4 tanesi (%7) ingilizce hazırlanmıştır. UGK’II’de sunulan 74 

bildirinin dağılımı da ilk kongredeki dağılıma parallellik göstermektedir ve sırasıyla, % 72 

türkçe, % 16 rusça ve %12 ingilizce bildirileden oluşmaktadır. UGK’III’de sunulan 63 

bildirinin dile göre dağılımı da bundan önceki kongelere benzerlik göstermektedir, ancak tek 

farkı 1 tane kırgızca bildirinin yer almış olmasıdır. Bildirilerin dile göre dağılımında 

UGK’IV’te diğer kongrelerden farklı bir durum oırtaya çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle, 

sadece türkçe (%92) ve ingilizce (%8) bildiriler yer almaktadır. UGK’V’te yine türkçe 

bildiriler ön sırada (%73), daha sonra rusça (%17), ingilizce (%8) ve kazakça bir tane (%2) 

bildiri yer almıştır. UGK’VI’da ise yine en çok türkçe bildiriler (%81), ardından ingilizce 

(%15) ve rusça (%4) bildiriler gelmektedir.   

Tablo 5: Bildirilerin Dile Göre Dağılımı 

Dil/UGK I II III IV V VI ∑ % 

Kırgız/Kazak - - 1 - 1 - 2 0,5 

İngilizce 4 9 3 6 4 11 37 9,5 

Rusça 16 12 19 - 8 3 58 14,9 

Türkçe 38 53 40 69 35 58 293 75,1 

Toplam 58 74 63 75 48 72 390 100,0 

 

Genel olarak bildirilerin dillere göre dağılımına baktığımızda, bildirilerin önemli bir kısmı 

türkçe (%75) hazırlandığı görülmektedir. Daha sonra rusça (% 15) bildiriler takip etmektedir. 

İngilizce (%9,5) sunulan bildiriler üçüncü sırada gelmektedir. Kırgızca hazırlanan tek bir 
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bildiri UGK’III’te yer almıştır. Aynı şekilde bir bildiri de Kazak dilinde sunulmuş ve 

Almatı’da düzenelenen UGK’IV’te yer almıştır. Genel olarak kongrelerin uluslararası olma 

özelliğini dil açısından uygun olduğu söylenebilir. Ancak, bundan sonraki kongrelerde türkçe 

dışında sunulan bildirilere daha fazla ağırlık vermek gereklidir.  

Girişimcilik kongrelerinde sunulan bildirilerin ülkelere göre dağılımının incelenmesi Tablo 

6’da gösterilmektedir. Ülkeler; Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Kırgızistan/Türkiye, 

Kazakistan/Türkiye ve Diğer olmak üzere altı kategoride incelenmiştir. 

 

  Tablo 6: Bildirilerin Ülkelere Göre Dağılımı 

Ülke/UGK I II III IV V VI ∑ % 

Türkiye 29 38 27 61 21 43 219 56,1 

Kırgızistan 22 22 26 6 6 14 96 24,6 

Kırgız./Türkiye 5 6 7 6 5 9 38 9,7 

Kazakistan - - 1 - 16 4 21 5,4 

Kazak./Türkiye - 1 - - - 1 2 0,5 

Diğer 2 7 2 2 - 1 14 3,7 

Toplam 58 74 63 75 48 72 390 100,0 

 

UGK’I’de sunulan 58 bildirinin 29 tanesi (%50) Türkiye, 22 tanesi (%38) Kırgızistan, 5 

tanesi (%9) Kırgızistan/Türkiye ve geriye kalan 2 tanesi (%3) diğer ülkelerden katılan 

yazarlar tarafından hazırlanmıştır. Diğer ülke kategorisinde Polonya ve Rusya’dan 

katılımcılar bulunmaktadır. UGK’II’de benzer bir dağılım görülmekte olup, Türkiye’den 

katılanların sayısı 38 (%51), Kırgızistan’dan katılanların sayısı 22 (%30), Kırgızistan/Türkiye 

ortak katılımcı sayısı 6 (%8), Kazakistan/Türkiye ortak katılımcı sayısı 1 tane (%1) ve diğer 

ülkelerden katılanların sayısı 7 (%10). Diğer ülke kategorisinde Austriya, Argantin, Pakistan, 

Almanya, Rusya gibi ülkelerden katılan bildiri sahipleri yer almaktadır. UGK’III’de de en çok 

katılımcı Türkiye’den (%43), daha sonra Kırgızistan’dan (%41), Kazakistan’dan 1 bildiri ve 

diğer ülkelerden 2 bildiri sunulmuştur. Kırgızistan ve Türkiye ortak bildirilerin sayısı 7 olup, 

toplam bildirlerin %11’ne denk gelmektedir. Diğer ülke kategorisinde, Rusyadan katılan 

katılımcılar yer almaktadır. UGK’IV’te sunulan toplam 75 bildirinin %81 Türkiye, %8 

Kırgızistan, % Kırgızistan/Türkiye ve %3’lük kısmı diğer (Almanya ve ABD) ülkelerden 

gelen katılımcılar tarafından sunulmuştur. UGK’V’te yine Türkiye’den katılanların oranı en 

yüksek olup, toplam bildirilerin %44’ne denk gelmektedir. Daha önceki kongrelerden farklı 

olarak ikinci sırada Kazakistan (%33) yer almaktadır. Kırgızistan’dan katılanların oranı % 13 
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ve Kırgızistan/Türkiye’den katılanların oranı % 10, diğer ülkelerden katılan olmamıştır. 

UGK’VI’da tüm kategorilerden katılımcı olmuştur. Türkiyeden %60, Kırgızistan’dan %19, 

Kazakistan’dan %6 ve geriye kalan %15’lik kısmı diğer kategorilerden oluşmaktadır.         

Uluslararası Girişimcilik kongrelerinde sunulan ve yayınlanan bildirilerin ülkelere göre 

dağılımını genel olarak incelediğimizde, bildirilerin %56 gibi büyük bir kısmı Türkiye, 

yaklaşık %25 Kırgızistan, yaklaşık %5 Kazakistan ve yaklaşık %4 diğer ülkelerden olduğu 

tespit edilmiştir. Diğer kategorisi altında: Azerbaycan, Rusya, Aurstriya, Pakistan, Almanya, 

Kuzey Kıbrıs, Büyük Britanya, Polonya gibi ülkeler yer almaktadır. Ayrıca, bazı bildirilerin 

Türkiye ve Kırgızistan (%9,7), Türkiye ve Kazakistan’dan (%0,5) ortak yazarlar tarafından 

hazırlandığı görülmüştür. Girişimcilik kongrelerine katılanların ağırlıklı olarak Kırgızistan ve 

Türkiye’den olduğu görülmektedir. Bundan sonraki kongrelerde özellikle diğer ülkelerden 

katılımın arttırılması önem arz etmektedir.   

Bir sonraki tabloda her kongrede sunulan bildirilerin hazırlanmasında kaç kurum (üniversite, 

devlet kurumu, özel sektör) yer aldığını ortaya koymaktadır.  

 

Tablo 7: Kurumların Kongrelere Göre Dağılımı 

 

UGK’I’de sunulan toplam 58 bildirinin hazırlanmasında 36 farklı kurum yer almıştır. 

Bunların 19 tanesi (% 53) Türkiye’de faaliyet gösteren üniversiteler, 12 tanesi (%33) 

Kırgızistan’da faaliyet gösteren üniversiteler, 2 tanesi (%6) diğer ülkelerdeki üniversiteler, 2 

tanesi (%6) özel sektör kuruluşları ve 1 tanesi (%3) devlet kurumlarıdan oluşmaktadır. 

Kırgızistan ve Türkiye dışında, Rusya ve Polonya’daki üniversitelerden katılım sağlanmıştır.   

Diğer taraftan, UGK’ II’de sunulan toplam 74 bildirinin hazırlanmasında 55 farklı kurum yer 

almıştır. Bunların içerisinden %47 Türkiye’de faaliyet gösteren üniversiteler, %16 

Kırgızistan’daki üniversiteler ve %11 diğer ülkelerdeki üniversitelerden oluşmaktadır. Diğer 

ülkeler gurubunda Kazakistan, Rusya, Almanya, Pakistan, Austriya ve Arjantin gibi ülkeler 

Kurumlar/UGK I II III IV V VI ∑ % 

 Türkiye Üniversiteleri 19 26 26 39 17 18 145 59 

 Kırgızistan Üniversiteleri 12 9 11 3 1 5 41 17 

Diğer Ülke Üniversiteleri 2 6 3 3 8 7 29 12 

Özel Sektör Kurumları 2 11 0 5 2 1 21 8 

Devlet Kurumları 1 3 3 0 2 2 11 4 

Toplam 36 55 43 50 30 33 247 100 
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yer almıştır. Ayrıca, %20’lik kısmı özel sektör kuruluşları ve %6 oranında devlet 

kurumlarından katılım sağlanmıştır.  

UGK’ III’de sunulan toplam 63 bildirinin üniversitelere ve kurumlara göre dağılımında 

baktığımızda, en çok oran Türkiye’deki üniversitelere (%60) denk gelmektedir. Ardından 

Kırgızistan’da faaliyet gösteren üniversiteler (%26) takip etmektedir. Geriye kalan kısmı 

diğer ülkelerdeki üniversiteler (%7) ve devlet kurumlarınca (%7) hazırlanmıştır. Diğer ülkeler 

gurubunda Azerbaycan, Kazakistan ve Kuzay Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri yer almıştır.  

UGK’IV’de sunulan 75 bildiri toplam 50 kurum (üniversite, devlet ve özel sektör kuruluşları) 

tarafından hazırlanmıştır. Bunların içerisinde Türkiye’deki üniversitelerin oranı %78, 

Kırgızistan’daki üniversitelerin oranı %6 ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin oranı yine 

%6’dır. Diğer ülkeler gurubunda Almanya, Azerbaycan yer almaktadır. Geriye kalan %10’luk 

kısmı özel sektör kuruluşlarından oluşmaktadır.  

UGK’V’te toplam 48 bildiri sunulmuştur. Bildirilerin hazırlanmasında 30 farklı kurum yer 

almıştır. Bunların içerisinde %57 oranında Türkiye’deki üniversiteler, %3 oranında 

Kırgızistan’daki üniversiteler ve %27 civarında diğer gruptaki üniversiter bulunmaktadır. V. 

Kongre Kazakistan’da gerçekleştiği için diğer ülke gurubunu Kazakistan’lı üniversiteler 

oluşturmaktadır. Ayrıca, %13 civarında özel ve devlet sektöründen katılım sağlanmıştır.    

UGK’VI’da toplam 72 bildiri sunulmuş olup, bunların hazırlanmasında 33 farklı kurum yer 

almıştır. Bunların içerisinde %55 oranında Türkiye’deki üniversiteler, %15 oranında 

Kırgızistan’daki üniversiteler ve %21 civarında diğer gruptaki üniversiter bulunmaktadır. 

Diğer ülke gurubunu Kazakistan, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler oluşturmaktadır. Ayrıca, 

%9 civarında özel ve devlet sektöründen katılım sağlanmıştır.    

Genel olarak değerlendirildiğinde uluslararası girişimcilik kongrelerinde sunulan ve bildiri 

kitaplarında yer alan 390 bildirinin hazırlanmasında 247 farklı kurumun adı geçmektedir. 

Bunların içerisinde üniversiteler (%87), devlet kurumları (%5 civarında) ve özel sektör (%8) 

kuruluşları yer almıştır.  

Girişimcilik kongrelerine bildiri ile katılan yazarların sayısal incelemesi Tablo 8’de 

gösterilmektedir. Yazar sayıları; tek yazarlı, çift yazarlı ve çok yazarlı olmak üzere üç 

kategoride incelenmiştir.  

UGK’I’de sunulan toplam 58 bildirinin %50 tek yazarlı, %28 çift yazarlı ve geriye kalan 

%22’si ise ikiden fazla yazarlı olduğu görülmüştür. Bu dağılım UGK’II ve UGK’III’de de 

benzer seyir göstermektedir. Yani en fazla tek yazarlı, daha sonra çift yazarlı ve en az oranla 

çok yazarlı bildiriler yer almaktadır. Ancak, UGK’IV’ten itibaren bu dağılım 
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farklılaşmaktadır. UGK’IV’te sunulan toplam 75 bildirinin %25 tek, %52 çift ve %23 çok 

yazarlı olarak hazırlanmıştır. UGK’V’te sunulan 48 bildirinin dağılımına baktığımızda ise, 

%38 tek, %33 çift ve %29 çok yazarlı şeklinde ortaya çıkmaktadır. UGK’VI’da sunulan 72 

bildirinin %21 tek, %43 çift ve geriye kalan %36 çok yazarlıdır.  

 

  Tablo 8: Bildirilerdeki Yazar Sayılarının Analizi 

Yazar Sayısı/UGK I II III IV V VI ∑ % 

Tek Yazarlı 29 33 32 19 18 15 146 37 

Çift Yazarlı 16 29 21 39 16 31 152 39 

Çok Yazarlı 13 12 10 17 14 26 92 24 

Toplam 58 74 63 75 48 72 390 100 

 

Genel olarak değerlendirildiğinde uluslararası girişimcilik kongrelerinde sunulan ve bildiri 

kitaplarında yer alan 390 bildirinin %37 tek yazarlı, %39 çift yazarlı ve geriye kalan %24 çok 

yazarlı olarak hazırlanmıştır.  

Diğer taraftan bildiri sahibi yazarların ünvanlarına göre dağılımları Tablo 9’da 

gösterilmektedir. Yazar ünvanları; araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, yardımcı doçent, 

doçent, professör ve ünvansız şeklinde farklı kategorilerde incelenmiştir. 

UGK’I’e sunulan bildirilerde yazar olarak ismi geçen toplam 102 kişinin %24 araştırma 

görevlisi, %18 öğretim görevlisi, %19 yardımcı doçent, %20 doçent, %7 professör ve geriye 

kalan %12’lik kısmı akademisyen olmayan (lisansüstü öğrenci, bürokrat, özel sektör 

temsilcisi vb.) kişilerden oluşmaktadır. UGK’II’de ise professörlerin oranı %15 ve 

akademisyen olmayanların oranı %22 şeklinde olup, bir önceki kongreye göre artmıştır. 

UGK’III’de tüm kategorilerden katılım dengeli gözükmekle beraber araştırma görevlilerinin 

oranı (%5) düşük olduğu söylenebilir. UGK’IV’te ise araştırma görevlileri %15, öğretim 

görevlileri %17, yardımcı doçentler %28, doçentler %11, professörler %6 ve akademisyen 

olmayanlar %23 oranında katılmışlardır. UGK’V’te toplam 97 kişinin ismi geçmekte olup, 

bunların %18 araştırma görevlisi, %10 öğretim görevlisi, %13 yardımcı doçent, %9 doçent, 

%12 professör ve %37’lik kısmı akademisyen olmayanlardan oluşmaktadır. UGK’VI’da 

toplam 158 kişinin ismi geçmektedir ve bunların içerisinde %14’lük kısmı araştırma görevlisi, 

%17 öğretim görevlisi, %25 yardımcı doçent, %18 doçent, %9 professör ve geriye kalan % 

17’lik kısmı akademisyen olmayan kişilerden oluşmaktadır. 
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Tablo 9: Bildirilerdeki Yazarların Ünvanlara Göre Dağılımı  

Ünvanlar/UGK I II III IV V VI ∑ % 

Araş.Gör. 24 11 6 24 17 22 104 14 

Öğr.Gör. 18 17 27 26 10 27 125 17 

Yrd.Doç. 19 34 26 43 13 39 174 23 

Doçent 20 21 20 17 9 29 116 15 

Professör 7 19 15 10 12 14 77 10 

Ünvansız 14 28 16 35 36 27 156 21 

Toplam 102 130 110 155 97 158 752 100 

 

Genel olarak uluslararası girişimcilik kongrelerinde sunulan ve yayınlanan bildirileri 

yazallarının ünvanlarına göre incelediğimizde, en çok katılım yardımcı doçentler (%23) ve 

akademisyen olmayanlar (%21), daha sonra öğretim görevlisileri (%17), doçentler (%15), 

araştırma görevlileri (%14), professörler (%10) tarafından sağlandığı görülmektedir. Bu 

dağılım, akademisyenlerin yükselme arzu ve motivasyonlarıyla ilişkilendirilebilir. Ayrıca, 

gerçekleştirilen kongrelerde %21 oranında akademisyen olmayanların katılımının sağlanmış 

olması, girişimcilik kongresinin özel sektör ve kamu kuruluşları açısından önemine de işaret 

etmektedir.  

4. SONUÇ 

Düzenlendiği ilk yıldan buyana, Uluslarasrası Girişimcilik kongeleri üç farklı ülkede dört 

farklı üniversitenin katkıları ile 6 kez düzenlenmiştir. Bildiri sayıları 48-75 arasında 

değişmekte olup, ortalama kongre başına düşen bildiri sayısı 65 olduğu tespit edilmiştir. Bu 

alanda yapılan uluslararası benzer etkinlikler dikkate alındığında makul bir sayı olarak 

görülebilir. Diğer taraftan sayı kadar, bu bildirilerin ülke, üniversite, yazarlara ve konulara 

göre dağılımları da önem arz etmektedir. Uluslararası Girişimcilik kongrelerinde 

girişimciliğin çeşitli boyutları ele alınmakla beraber, ekonomik yapı ve girişimcilik, 

girişimcilik kişilik, genç girişimcilik gibi konuların ön plana çıktığı görülmüştür. Uluslararası 

Girişimcilik kongrelerinde sunulan ve yayınlanan bildirilerin büyük bir kısmı Türkiye’den 

katılan katılımcılara denk gelmektedir. Ardından Kırgızistan, Kazakistan ve diğer ülkeler 

takip etmektedir. Diğer ülke kategorisi altında: Azerbaycan, Rusya, Aurstriya, Pakistan, 

Almanya, Kuzey Kıbrıs, Büyük Britanya, Polonya gibi ülkeler yer almaktadır. Girişimcilik 

kongrelerine katılanların ağırlıklı olarak Kırgızistan ve Türkiye’den olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla, doğal olarak türkçe ve rusça hazırlanan bildiriler ön plana çıkmaktadır. Bundan 
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sonraki kongrelerde özellikle diğer ülkelerden katılımın arttırılması ve ingilizce hazırlana 

bildirilere daha fazla ağırlık vermek gereklidir. Ayrıca, yayınlanan bildirileri yazarlarının 

ünvanlarına göre incelediğimizde, en çok katılım yardımcı doçentler tarafından sağlandığı ve 

bu dağılımın akademisyenlerin yükselme arzu ve motivasyonlarıyla ilişkili olduğu öne 

sürülebilir.  
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Özet  

 

Bu çalışmanın amacı, yükseköğretim kurumlarında verilen girişimcilik eğitimi ile girişimcilik 

eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik fırsatlarını algılayabilmeleri, iş fikri geliştirme çabaları 

ve iş planı yapabilme yetenekleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaç 

doğrultusunda, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme ve İktisat 

Bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de yükseköğretim 

kurumlarında girişimcilik eğitimi, zorunlu ve seçmeli ders olarak verilmektedir. Son yıllarda 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

ile yükseköğretim kurumları arasında yapılan protokol çerçevesinde “Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimi” birçok ders programında yerini almıştır. Uygulamalı girişimcilik eğitiminin genel 

amacı, öncelikli olarak, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel 

faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin 

kurulmasını sağlamaktır. Eğitimin öğrenciler açısından amacı ise girişimcilik bilincinin 

kazandırılması, yeni bir iş kurmak için iş fikri geliştirme becerilerinin kazandırılması, iş 

fikirlerini iş planına aktarabilme yeteneklerinin geliştirilmesi, yeni bir işletme kurma ve 

yönetme becerilerinin kazandırılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, uygulamalı girişimcilik 

eğitimi aşağıdaki modülleri kapsamaktadır. 

 Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık 

egzersizleri (8 saat), 

 Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim 

planı, yönetim planı, finansal plan (18 saat), 

 Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar 

araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan (24 saat), 

 Modül 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar (20 

saat)’dır.  

Özetle çalışmada, öğrencilerin yukarıdaki modüller çerçevesinde aldıkları uygulamalı 

girişimcilik eğitiminin, girişimcilik fırsatlarını algılama, iş fikri geliştirme ve iş planı 

yapabilme yetenekleri arasındaki ilişki nitel ve nicel açıdan ayrıntılı olarak ortaya 

konulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik eğitimi, girişimcilik fırsatı, iş fikri, iş planı. 
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A RESEARCH ON ASSESSMENT OF ENTREPRENEURSHIP 

TRAINING WITHIN THE FRAMEWORK OF ENTREPRENEURSHIP 

OPPORTUNITY, BUSINESS IDEA AND BUSINESS PLAN 

 
Abstract 

 

The purpose of this study is exposing the relationship between the entrepreneurship training 

and the level of the students who attended the entrepreneurship class in identifying 

entrepreneurship opportunities, developing a business idea and preparing a business plan 

skills. In accordance with this purpose, a research is held in the Business and Administration 

Faculty of Kastamonu  University. Entrepreneurship lectures are held both as compulsory and 

optional in Turkey.  In recent years, as a result of the protocol between the Small and Medium 

Enterprises Development Organization (KOSGEB) and higher education institutions, 

“Practical Entrepreneurship Training” lecture became compulsory. The major objective of 

“Practical Entrepreneurship Training” is firstly supporting the entrepreneurship, which is the 

essential factor of the solution of economic development and employment problems. On the 

other hand, obtaining consciousness of entrepreneurship, improving abilities for developing a 

business idea in order to establish a new business, and transferring the business idea to a 

business plan, gaining skills of establishing and administrating a new business are the major 

objectives toward students. In this context, “Practical Entrepreneurship Training” covers the 

following modules: 

 Module 1: Testing entrepreneurship skills, developing a business idea, creativity 

exercises. (8 hours), 

 Module 2: The concept of business plan and elements (market research, marketing 

plan, production plan, management plan, financial plan) (18 hours), 

 Module 3: Workshops in order to internalize business plan elements (market research, 

marketing plan, production plan, management plan, and financial plan) (24 hours), 

 Module 4: Key issues to pay attention while writing and presenting a business plan. 

(20 hours) 

To Summary, the relationship between the practical entrepreneurship training within the 

framework of the modules above and the ability of students in identifying the business 

opportunities, developing a business idea and preparing a business plan will be explained both 

in qualitative and quantitative perception. 

 

Keywords: Entrepreneurship training, entrepreneurship opportunity, business idea, business 

plan 

 

 

1. GİRİŞ 

Girişimcilik son yıllarda pozitif iktisadi etkisinden ötürü popüler bir kavram haline gelmiştir. 

Birçok ekonomi otoritesi tarafından girişimciliğin ekonomik kalkınmanın odak noktası olarak 

ifade edilmesi (Raposo and Paço, 2011)  ve Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) (2008) 

raporuna göre girişimciliğin ekonomik kalkınma üzerindeki öneminin güçlü bir şekilde 

vurgulanması bunun kanıtıdır. Dolayısıyla girişimciliğin gelişmesi hükümetlerin bilgi 
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yönelimli ekonomi ve girişimsel kültürü geliştirmek adına ekonomik ve sosyal politikaları 

içerisinde önemli bir yer tutmaktadır (Matlay, 2006). 

Girişimcilik ve girişimsel yetkinlik ile ilgili en çok merak edilen konuların başında onun nasıl 

bir mahiyete sahip olduğudur. Yani başka bir ifadeyle “girişimci doğulur mu yoksa girişimci 

olunur mu” sorusu sıkça sorulmaktadır. Buna yönelik, bazı insanlar sonradan öğretilemeyen 

bazı yetkinliklere ve becerilere sahip olarak girişimci doğar diye sık tartışmalar yapılmıştır. 

Bu genel tartışmaya girmeden şu söylenebilir: İnsanlar bazı kişisel özellikleri, yetkinlikleri ve 

becerileri ile doğar. Ancak bu özellikler girişimcinin çevre ve eğitim sistemi etkileşimiyle 

beslenebilir ve eğitilebilir. Yapılan çalışmalar da göstermiştir ki bireyler etkili bir girişimcilik 

eğitimi ile becerilerini geliştirebilir ve elde ettikleri bilgiyle yeni bir işi başlatma ve 

büyütmeyi etkili bir şekilde başarabilmektedir (Alistair ve Sarah, 1999:112).  Bu varsayıma 

göre girişimcilik öğrenilebilen bir davranıştır. Girişimcilik eğitiminin, öğrenme ve yapma ile 

teori ve eylem arasındaki ilişkiyi yansıtması gerekir. Buna göre kamu sektörü, eğitim sistemi 

ve üniversiteler, öğrencileri girişimcilik konusunda nasıl daha yetenekli hale getirebiliriz ya 

da girişimcilik zihniyetini nasıl güçlendirebiliriz diye kafa yormalıdır. Bu doğrultuda çok 

sayıda akademik kurumun girişimcilik eğitimine giderek daha fazla yoğunlaştığı 

görülmektedir (Anderson, 1999; Katz, 2003’den aktaran Blenker vd., 2006).  

Eğitim, çeşitli nedenlerden dolayı girişimciliği harekete geçirmek için önemli görünmektedir. 

Birincisi, eğitim, özerklik, bağımsızlık ve kendine özgüven duygusu olan bireyler yaratır. 

İkincisi, eğitim, insanların alternatif kariyer seçenekleri olduğunun farkına varmalarını sağlar. 

Üçüncüsü, bireylere daha geniş ufuklar açarak, böylece daha iyi fırsatları daha iyi algılayacak 

donanıma sahip hale getirme ve son olarak, eğitim bilgiyi yeni girişim fırsatlarını geliştirmek 

için kullanabilir hale getirir. 

Girişimciliğin gelişiminde en önemli faktörlerden biri de bu konuda verilen eğitimlerin 

yaygınlaştırılması ve kişilerin girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesidir. Girişimcilik eğitimi 

ile girişimcilik faaliyetleri arasında olumlu bir ilişki olduğuna dair birçok araştırma 

bulunmaktadır. Bu bağlamda girişimcilik eğitiminin incelenerek iş yaşamının gereklerine 

uygun olup olmadığını tespit edebilmek, hem akademisyenlerin hem de başarılı girişimci iş 

adamlarının bakış açısından girişimcilik eğitimini değerlendirmek oldukça önemli 

görülmüştür (Bozkurt, 2011). 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Çalışmada kavramsal çerçevesi; girişimci, girişimcilik, girişimcilik eğitimi, girişimcilik 

fırsatı/fikri, ve iş planı çerçevesinde ele alınmıştır.   

Girişimci: Literatürde, girişimci kavramı, genel olarak sahiplik anlamında kullanmakla 

birlikte bir işletmeyi kuran ve onun mülkiyetine sahip olan gerçek ve tüzel kişi olarak 

tanımlanmaktadır. Girişimci, kendine özgü özellikleri olan, riski doğal olarak kabullenen, iş 

ile ilgili süreçleri göz önünde bulundurandır. Girişimci, sermaye, işgücü, doğal kaynaklar gibi 

üretim faktörlerini etkili ve verimli bir biçimde kullanandır (Anderson vd., 2004).  Schine 

(2003) ise girişimciyi, bir işi hobi olarak yapan, diğer bireylerin istek ve ihtiyaçlarına, 

beklenti ve eleştirilerine açık olan, plan ve programlarında durum ve şartlara göre esnek 

davranabilen ve yeniliği ilke edinen kişi olarak tanımlamaktadır. 

Yurtseven’nin (2007); Hisrich ve Peters (1992)’den aktardığına göre girişimci, büyük ölçüde 

üretimden sorumlu olan, kâr ve riski üstlenen, sermaye sağlayan, işleri planlayan, organize 

eden, yenilikçi teknolojiler geliştiren, fırsatları değerlendiren ve maksimum fayda sağlamak 

amacıyla inisiyatif alabilen, başarı ve başarısızlığı kabullenen, maddi tatmin karşılığında 

finansal, psikolojik, ve sosyal riskleri üstlenerek, gerekli zamanı ve çabayı harcayıp farklı 

değerde ürün ve hizmet üretendir. Bu yönüyle girişimci, ekonomistler, psikologlar, iş 

adamları ve politikacılar tarafından farklı görünen kişi olarak ele alınmaktadır.  Özetle 

girişimci, fırsatları değerlendiren, yenilik ve değişime açık olan, piyasada kıt olanı 

gerçekleştirebilen, kişisel çaba ve riski üstlenen bireydir. 

Girişimcilik: Girişimcilik, bir süreç olarak değerlendirilmektedir.  Örgütler ve bireylerin 

ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çeşitli fırsatlar oluşturarak onlara yeni ürün ve hizmetler 

sunmaktır. Girişimcilik bu bağlamda iki temel boyutta ele alınmaktadır. Birincisi, başlatıcı 

(initiating) girişimcilik ikincisi ise taklitçi (imitative) girişimciliktir. Başlatıcı girişimcilik, 

“yeni bir şey” üzerine odaklanmaktır. Diğer bir ifadeyle, üretim ve pazarlamaya dönük yeni 

ürünler, yeni üretim teknikleri ve süreçleri oluşturmaktır.  Taklitci girişimcilik ise var olan bir 

şeyi geliştirmektir. Mevcut ürünlerin, üretim tekniklerinin ve süreçlerinin birey ve örgütlerin 

ihtiyaçları doğrultusunda geliştirme çabalarıdır (Chikweche ve Fletcher, 2013:57). Curry 

(2012), girişimci kelimesinin işletme sahibi ve hissedar anlamında kullanılabileceğini ileri 

sürmektedir. Girişimcilik, bir işin sahibi ve yöneticisidir. Ürün ve hizmeti üreten,  piyasadaki 

fırsatları takip eden, insanların yaşam süreçlerini kolaylaştırıcı yenikleri gerçekleştirme süreci 

olarak da tanımlanmaktadır. Girişimcilik, bir işletmenin kurulması, beşeri ve fiziki tüm 

yönetsel süreçlerin işletilmesi, üretim, pazarlama, finans ve yönetim gibi fonksiyonlara 
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yönelik tüm risklerin üstlenilmesi, bir işin kurulması ve yönetilmesine ilişkin faaliyetler 

bütünü olarak tanımlanmaktadır (Küçük, 2011:27). Girişimcilik algısı ise, bireyin sosyal 

katılım ve eğitim yoluyla çevredeki fırsatları hissedebilmesidir.  

Girişimcilik eğitimi: Girişimcilik eğitimi,  2010 GEM (Global Girişimcilik Monitörü) 

raporundaki tanıma göre:  Birincil, ikincil veya üçüncül düzey eğitim kurumlarında kabul 

edilen eğitim programlarında girişimcilik bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Yine aynı 

raporda, girişimcilik eğitiminin, bireylere, bu bilgi ve becerilerin iş kurma amacıyla 

kazandırılmasıdır.  

 Girişimcilik eğitimi ayrıca, yeni bir girişimde buluna, var olan bir işin gelişmesi ve 

büyütülmesi ya da girişimci bir örgüt tasarımı yapabilmek için girişimsel bir zihniyet ve 

beceriler kazandıran bir eğitim ve uygulama sureci (QAA, 2012) diye de tanımlanmıştır. 

Girişimcilik eğitimi; sadece bir işletmeyi sürdürebilmek için birini öğretmek ile ilgili 

kalmayıp, yaratıcı düşünce, güçlü öz, iş (çalışma) ve sorumluluğu teşvik eden bir 

uygulamadır. Genel olarak girişimcilik eğitiminin amacı, kapsamlı eğitim yöntemiyle 

girişimciliği arttırmaktır ( Ministry of Education, 2009).  

Girişimcilik eğitim programlarının amacı ise, kişilerin kendi iş yerlerini kurmaları için, 

gerekli temel girişimcilik ve işletmecilik bilgilerini vererek, özel sektöre geçişlerini 

kolaylaştırmak ve bu işleri başarıyla yürütmelerini sağlamaktır (Tekin, 2005, s.447 den 

aktaran, Patır ve Karahan, 2010). Girişimcilik eğitimi,  genel bağlamda öğretilebilir beceriler 

yoluyla öğrencilerde yeni ve inovatif fikirler, iş planları geliştirmelerine yarayan temel 

özellikleri öğretmeyi planlar (Altan, 2012). Bütün bu doğru tanımlamalarla beraber bu 

kavram, günümüzde yaygın olarak şu şekilde yorumlanır: Girişimcilik eğitimi, gençlerin 

değişen iş dünyası ve değişen toplum ile başa çıkmak ve yaşamlarını daha nitelikli bir şekilde 

kurgulamayarak yönetebilmelerine yardım etmek için onların tutumlarını, yeteneklerini ve 

davranışlarını geliştirmeyi amaçlayan bir süreçtir (Iredale, 2002).  

Girişimcilik eğitimi gençleri bir iş kurma sürecini taklit ederken girişimsel beceri, tutum ve 

davranışlarını geliştirmek için teşvik ve küçük işletmelere öykünerek öğretme görevini 

üstlenir. Bu eğitim de sınıf ortamında bir proje olarak geliştirilen ‘iş’, kar odaklı olsun ya da 

olmasın gençlere hayatın her alanında hem kişisel hem de profesyonel gelişimlerine değer 

katacak bir bilgi ve anlayış olarak gözükmektedir (Iredale, 2002). 

Girişimcilik eğitimi, girişimcilik kültürünün ve girişimciliğin gelişmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Girişimcilik eğitimin temel amacı, bireylerin iş kurma yeteneklerini geliştirme 

ve kurdukları işi geleceğe taşımaları konusunda onları motive etmektir. Girişimcilik eğitimi 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22ALTAN%2C%20Mustafa%20Z%C3%BClk%C3%BCf%22%7C%7Csl~~rl','');
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bireylere sadece yeni bir iş kurma konusunda değil aynı zamanda insan ilişkileri ve yönetim 

konusunda da birçok kazanımlar sağlamaktadır. Fox (2007)’ye göre girişimcilik eğitiminin 

üniversite düzeyinde ele alınması ve üniversite de bir program dahilinde verilmesi gerektiğini 

savunmaktadır. Bu bağlamda girişimcilik eğitimi, üniversitenin stratejik amaçları arasında yer 

almadır. Eğitimin amaç ve hedefleri tüm paydaşların katılımı ve işbirliği ile belirlenmelidir. 

Ayrıca eğitimin içeriği oluşturulurken, öğrencilerin yaratıcı iş fikirlerini açığa çıkarma ve 

projelere dönüştürmeye yönelik olmalıdır.  

Girişimcilik eğitimi yoluyla oluşturulan bilgi şunları içerir (Kirby, 2007). 

 Kişinin hayatındaki fırsatları fark etme yeteneği. 

 Yeni fikirler üreterek fırsatları takip ve ihtiyaç duyulan kaynakları bulma 

yeteneği 

 Yeni bir firma oluşturma ve işletme yeteneği. 

 Yaratıcı ve eleştirel bir şekilde düşünme yeteneği. 

Paul’a (2005) göre girişimcilik eğitimi aşağıdaki amaçları başarmak için yapılandırılmaktadır 

(Edmond vd., 2014): 

 Gençlere, kendi işlerinin sahibi olmalarını sağlamak ve kendilerine güven 

kazandırmak amacıyla fonksiyonel eğitim sunmak, 

 Yeni mezunlara, kendilerine yeni iş olanakları belirlemek, yaratıcı ve yenilikçi 

olmalarını sağlayacak yeterli eğitim vermek. 

 Ekonomik büyüme ve gelişmeye katalizör olarak hizmet vermek, 

 Lisans eğitimi düzeyinde, risk yönetiminde yeterli eğitim ile birlikte belirli 

davranışları kazandırmak, 

 Yoksulluğu azaltmak, 

 İstihdamı artırmak 

 Kırsaldan kentlere olan göçü azaltmak 

 Yeni mezunlara, küçük ve orta ölçekli işletmelerde kariyer yapmak için yeterli 

eğitim ve destek vermek. 

 Gençlere ve yetişkinlere herhangi bir girişime atılmak ve devam etmelerini 

sağlayacak azim ve kararlılık ruhunu telkin etmek, 

 Gelenekselden modern bir sanayi ekonomisine geçişi kolaylaştırmak. 

Girişimcilik fırsatı: Girişimciliği diğer mesleklerden veya faaliyetlerden farklı kılan 

özelliklerin toplamıdır. Fırsatın kelime anlamı başkalarının göremediği veya kaçırdığı bir 
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imkanı veya durumu görmek ve avantaja dönüştürmektir. Karabey ve Bingöl’e (2010) göre,  

bir durumun fırsat olarak değerlendirilmesinde kişinin algısı belirleyici olmaktadır. 

Girişimcinin içinde bulunduğu çevre ile girişimcinin fırsat belirlemedeki rolü dikkate 

alınmalıdır. Bu rol çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir. Fırsatlar her zaman olumlu 

çevre koşullarının olduğu zaman değil bazen kriz veya kaosların olduğu zamanlarda da ortaya 

çıkmaktadır. Her iki zaman durumunda da girişimcinin fırsat algısı önemli rol oynamaktadır.  

İş fikri: İşletmelerin oluşumunda ve varlıklarını sürdürmede en etkili araçtır. Girişimcilerin 

doğru zamanda, doğru iş fikri ile iş kurma süreçlerini başlatmaları girişimcilik özellikleri ile 

ilgilidir. Girişimcilik kişilik özelliklerine sahip olmayan bireyler daha çok taklitçi 

davranmaktadırlar. Bu durum işletmenin faaliyet süresini de olumsuz etkilemektedir. Bu 

nedenle iyi bir iş fikrinin oluşturulması girişimcilikte temel koşuldur. Yurtseven’e (2007) 

göre, bir iş fikrine sahip olmak için, girişimcinin daha önce yaptığı iş, ilgi ve hobileri, 

değişim, deneyim, birilerin önerileri, aktif olarak alınan eğitim ve kurslar, aile işletmeleri, 

arkadaş, akraba ve eğitmenler, müşteriler, araştırma ve geliştirme, devlet etkisi, odak grup 

görüşmeleri, beyin fırtınası gibi kaynaklardan yararlanılabilir.   

İş planı: Girişimcilik eğitiminin oluşturduğu bu bilgi birikimi ve yetkinliğin yanında, tecrübe 

edinmeye dayanan uygulama yönü de bir o kadar önemlidir. Bu bağlamda girişimcilik 

eğitiminin vazgeçilmez bir parçası olarak iş planı hazırlamak da şüphesiz ki çok önemlidir. 

Birçok akademisyen girişimciliğin bağlamını öğretmenin en iyi yolunun onlara tecrübe 

yolunu açarak sağlanabileceğini söylemiştir. Bu girişimciliğin deneysel doğasından 

kaynaklanmaktadır. Teorik bilgiyi elde etmek her zaman mümkündür. Fakat yöntem bilgisi 

tecrübeye, pratik yaparak know how elde etmeye dayanır ki bu yol karmaşıktır. Bu daha önce 

edinilmiş prosedürel bilgi (finans, pazarlama, strateji, vb ) ile yöntem bilgisinin bir araya 

getirilmesini gerektirir. Öğrenciler bir iş planı hazırlarken, bir problem analiz eder durumu 

tesbit eder ve alternatif çözüm yolları geliştirerek deneyim kazanırlar. Bu nedenle iş planı 

hazırlama girişimcilik eğitimi için değerli bir yöntemdir. Araştırmacılar, bir iş planını, bir 

kuruluşun mevcut durumunu ile gelecekte arzulanan durumunu elde etmek için vizyon, 

misyon, strateji, taktik,  hedefleri ve amaç planlarını açıklayan yazılı bir belge olarak tanımlar. 

İş planı yazma, bir firmanın finansman arayışına girme, müşteri kazanma veya firmayı 

tutundurma faaliyetlerinden önce bu aşamaların önemini vurgulayarak firmanın başarısız 

olma ihtimalini azaltmak kullanılan bir araçtır (Zimmerman, 2012). 

Bir organizasyonu oluşturmanın yanı sıra, onun temel kaynağını oluşturmak ve girişim 

sürecinin bu aşamasında muhtemel fırsatları geliştirmek ve paydaşları bu girişimin gelecekte 
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sunabileceği potansiyel fırsatlar konusunda ikna etmek önemlidir. Bir iş planı bunun için de 

mükemmel bir araç olabilir. 

2004 yılında yapılan bir araştırmada US News and World Report'un sıralamasına göre en iyi 

100 üniversitenin 78’inde iş planı eğitimi ile ilgili en az bir ders olduğu ve ders içeriklerinin 

önemli bir kısmının iş planı yazma ve hazırlama içerdiğini göstermektedir  (Zimmerman, 

2012).  Yapılan araştırmalar da yüksek eğitimli bireyler tarafından kurulan girişimlerin daha 

yenilikçi bir yapı arz ettiklerinden dolayı büyüme seviyeleri, yaşama oranları, uluslararası 

faaliyetlere katılım oranı daha yüksek bulunmuştur. (Maxfield, 2007) Bir iş planı girişimcilik 

programları veya kurslarının ana konusu olarak konumlandırılmıştır. İş planı yapmak 

genellikle finansman kaynağı elde etmek için yapılır düşüncesi vardır. Oysa iş planı 

hazırlamak, öğrencilerde girişimcilik açısından bilinçli bir farkındalık yaratarak, onların 

yaratıcı düşüncelerine nasıl yön vereceklerine de yardımcı olan bir aşamadır.   

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

3.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 

Bu araştırmanın gerçekleştirildiği Kastamonu Üniversitesinde “girişimcilik eğitimi” Fakülte, 

Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okullarının tüm programlarında zorunlu hale getirilmiştir. 

Temel amaç, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile 

tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasına destek sağlamaktır. Bu eğitimin önemli bir 

bölümü, öğrencilerin birer girişimci adayı gibi kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını 

hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmalarına odaklanır. Ayrıca ülkemizde KOSGEB’in 

desteklediği “Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin” haklarından faydalanmalarını sağlamaktır.  

Araştırmanın temel amacı; üniversite öğrencilerinin uygulamalı girişimcilik algılarının 

girişimcilik fırsatı, iş fikri ve iş planı çerçevesinde değerlendirmesini yapmaktır. Araştırmanın 

amacına bağlı olarak geliştirilen hipotezler ise aşağıdaki gibidir: 

1. H1: Girişimcilik eğitimi ve fırsat algısı ile iş fikri geliştirme arasında bir ilişki vardır.  

2. H1: Girişimcilik eğitiminden memnun kalma algısı ile iş fikri geliştirme arasında ilişki 

vardır.  

3. H1: İş geliştirme ve yaratıcı düşünme ile iş fikri geliştirme arasında ilişki vardır.  

4. H1: Girişimcilik eğitimi ve fırsat algısı, girişimcilik eğitiminden memnun kalma 

düzeyi, iş geliştirme ve yaratıcı düşünme yeteneği iş fikri geliştirmeyi etkilemektedir.  

Bu çalışmanın kapsamı, Kastamonu Üniversitesinin İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde 

İşletme ve İktisat Bölümünde öğrenim gören ve uygulamalı girişimcilik eğitimi alan 
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öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın en önemli kısıtı, sadece bir üniversitenin bir 

fakültesinde yapılmış olmasıdır Bu kısıta rağmen araştırma sonuçlarının uygulamalı 

girişimcilik eğitimine ilişkin durum değerlendirilmesi açısından dersi yürüten öğretim 

elemanlarına önemli ipuçları sağlayacağı düşünülmektedir.    

Araştırma için kolayda örneklem yöntemi ile seçilen 207 öğrenciden anket yoluyla veri 

toplanmıştır. Anket Curry’nin (2012) “girişimcilik eğitimi fırsat algısı ölçeği”nden 

yararlanarak oluşturulmuştur. Girişimcilik eğitimi ve iş planı yapabilmeye ilişkin sorular 

birbirinden bağımsız olarak KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi modülünden 

yararlanılarak belirlenmiştir. Girişimcilik eğitimi ve iş fikri geliştirme ölçeği ise söz konusu 

eğitim modülünden yararlanarak bu araştırma için araştırmacı tarafından geliştirilmiştir.  

 

3.2. Araştırmanın Bulguları 

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri incelendiğinde toplam 207 öğrencinin 

% 67,1’i kız ve %32,9’u erkek öğrenci olduğu; öğrencilerin %28,5’nin ailelerinin bir 

girişimcilik faaliyetinde bulunurken, %71’nin ise herhangi bir girişimcilik faaliyetinde 

bulunmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerde ilk girişimcilik fikrinin oluşmaya başladığı yer 

incelendiğinde, 10 öğrenci ailede, 9 ilköğretim döneminde, 45 lisede, 96 üniversitede, 42 

öğrenci ise girişimcilik dersinde olduğu görülmüştür. Öğrencilerin %80,2’i mezun olduktan 

sonra kendi işinin patronu olma düşüncesine sahip iken %18,8’nin böyle bir düşünceye sahip 

olmadıkları saptanmıştır. Öğrencilerin genel olarak girişimcilik eğitiminden memnun kalma 

durumları incelendiğinde, %85,5’nin (167) memnun kaldığı ve diğerlerinin ise eğitimle ilgili 

düşüncelerinde kararsız kaldıkları belirlenmiştir. Benzer bir şekilde öğrencilerin %70,1’i 

girişimcilik eğitiminin gelecekte işlerini kurma konusunda ikna edici olduğunu belirtmiştirler. 

 

3.2.1. Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi 

Çalışmada ölçeklerin güvenilirlik analizinde Croncbach Alfa Katsayısı yöntemi, geçerlilik 

analizinde ise doğrulayıcı faktör analizi kullanılmış olup, sonuçlar Tablo 1 ve Tablo 2’de 

verilmiştir.  
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Tablo 1: Girişimcilik eğitimi ve fırsat algısı  

Faktör: Girişimcilik Eğitimi ve Fırsat Algısı:  

Cronbach Alpha: 0,838; Toplam Açıklanan Varyans: %55,325; KMO: 

0,849; Özdeğer: 3,32 

Yük 

Değerleri 

Ortalama  Std. Sp.  

Girişimcilik eğitimi, girişimciliğin diğer mesleklerden daha çok 

fırsatlara sahip olduğunu öğretti. 
,701 4,12 ,828 

Girişimcilik eğitimi, iş dünyası ile ilgili yeni olay ve aktiviteleri daha 

sağlıklı değerlendirmemi sağladı. 
,732 4,13 ,794 

Girişimcilik eğitimi, sahip olduğum deneyimleri fırsata 

dönüştürebileceğim inancını güçlendirdi. 
,732 4,01 ,841 

Girişimcilik eğitimi, hangi iş fırsatının bana daha cazip olanaklar 

sağlayacağı konusunda bana katkı sağladı. 
,773 3,93 ,876 

Girişimcilik eğitimi, çevredeki değişimler arasında ortaya çıkabilecek 

iş fırsatlarını algılayabilme yeteneğimi geliştirdi. 
,816 3,97 ,910 

Girişimcilik eğitimi, iş fırsatları konusunda farklı düşünebilme ve daha 

hızlı karar verme yeteneğimi geliştirdi. 
,701 3,97 ,883 

*Ortalama değerler, 5= Tamamen katılıyorum, 4=Katılıyorum, 3=Kararsızım, 2=Katılmıyorum, 1=Tamamen 

katılmıyorum”  ölçeğine göre hesaplanmıştır.  

 

Tablo 1’de araştırmada kullanılan ölçeğe ilişkin güvenilirlik ve geçerlilik analizi sonuçları 

görülmektedir. Ölçeğe ilişkin Cronbach Alfa katsayısı, ,838; örneklem yeterlilik katsayısı 

(KMO) ,849’dur. Ölçekte girişimcilik eğitimi ve fırsat algısı tek faktörle ve toplam %55,325 

varyansla açıklanmakta olup faktörün özdeğeri, 3,32’dir. 

 

Tablo 2: Girişimcilik eğitimi ve iş fikri 

Faktör: Girişimcilik Eğitimi ve İş Fikri   

Cronbach Alpha: 0,830; Toplam Açıklanan Varyans: %59,623; KMO: 

0,840; Özdeğer: 2,98 

Yük 

Değerleri 

Ortalama  Std. Sp. 

Girişimcilik eğitimi başkalarının iş fikirlerinden yola çıkarak farklı bir 

iş fikri ortaya koyabilmeyi sağladı. 
,796 4,03 ,941 

Girişimcilik eğitimi kendi iş fikrimi geliştirmeme yardımcı oldu. ,786 3,82 ,984 

Girişimcilik eğitimi, kendi işimin patronu olabilecek iş fikrine sahip 

olmayı sağladı. 
,773 4,00 ,942 

Girişimcilik eğitimi başkalarından da doğrudan iş fikri alabilmeyi 

öğretti. 
,755 3,99 ,952 

Girişimcilik eğitimi, iş fikri geliştirmenin yolu olarak beyin 

fırtınasının önemini öğretti. 
,750 4,03 ,949 

*Ortalama değerler, 5= Tamamen katılıyorum, 4=Katılıyorum, 3=Kararsızım, 2=Katılmıyorum, 1=Tamamen 

katılmıyorum”  ölçeğine göre hesaplanmıştır.  

 

Tablo 2’de ise girişimcilik eğitimi ve iş fikri ölçeğine ilişkin sonuçlar görülmektedir. Ölçeğe 

ilişkin Cronbach Alfa katsayısı, ,830; örneklem yeterlilik katsayısı (KMO) ,840’dır. 

Girişimcilik eğitimi ve iş fikri algısı tek faktörle ve toplam %59,623 varyansla açıklanmakta 

olup,  faktörün özdeğeri, 2,98’dir. Sonuçlar bir bütün olarak incelendiğinde ölçeklerin 

güvenilirlik ve yapısal geçerlilik düzeylerinin yeterli düzeyde oldukları anlaşılmaktadır. 
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3.2.2. Girişimcilik Eğitimi ve İş Planı Öğeleri 

Girişimcilik eğitimi ve iş planı öğelerine ilişkin öğrencilerin algılamaları betimleyici istatiksel 

olarak belirlenmiş olup sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir.   

Tablo 3: Girişimcilik eğitimi ve iş planı öğelerine ilişkin öğrencilerin algılamaları 

Girişimcilik eğitimi ve iş planı öğeleri    

Sayı 

O
rt

. 

S
td

. 

S
p

. 

1 2 3 4 5 

Girişimcilik eğitimi, iş geliştirme ve yaratıcı düşünme 

yeteneğimi geliştirdi. 
- 10 33 103 61 4,03 ,805 

Girişimcilik eğitimi, iş planı kavramı hakkında yeterli 

düzeyde bilgi sahibi olmamı sağladı. 
1 17 35 93 61 3,94 ,914 

Girişimcilik eğitimi, yeni bir iş kurmanın hangi aşamalardan 

geçerek kurulabileceği konusunda bilgi sağladı. 
1 9 27 73 66 4,10 ,882 

Girişimcilik eğitimi, pazar araştırması yapabilme yeteneğimi 

geliştirdi. 
2 14 55 80 53 3,82 ,930 

Girişimcilik eğitimi, hukuksal açıdan hangi tür işletmenin 

(şahıs, şirket vb) daha avantajlı olabileceğini öğretti. 
5 11 52 98 40 3,76 ,908 

Girişimcilik eğitimi, pazarlama planı oluşturabilme 

yeteneğimi geliştirdi. 
5 15 53 94 37 3,70 ,933 

Girişimcilik eğitimi, bir üretim planının nasıl yapılacağı 

konusunda gerekli becerileri kazandırdı. 
2 22 45 88 48 4,01 3,69 

Girişimcilik eğitimi, bir işletme için en uygun yönetim 

planının nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmamı 

sağladı. 

2 12 43 91 58 3,92 ,899 

Girişimcilik eğitimi, finansal plan yapabilme yeteneğimi 

geliştirdi. 
5 14 59 81 47 3,73 ,968 

Girişimcilik eğitimi, iş planının nasıl yazılabileceğini öğretti. 3 12 23 83 83 4,13 ,934 

Girişimcilik eğitimi, iş planının sunumunda dikkat edilecek 

hususlar hakkında gerekli bilgileri sağladı. 
1 8 29 76 60 4,06 ,864 

*5= Tamamen katılıyorum, 4=Katılıyorum, 3=Kararsızım, 2=Katılmıyorum, 1=Tamamen katılmıyorum”   

 

Tablo 3 incelendiğinde, öğrencilerin girişimcilik eğitimi ve iş planı öğelerine ilişkin algılama 

düzeyleri ortalama olarak 3,5’in üzerinde bir değer aldığı görülmektedir. Girişimcilik 

eğitiminin öğrencilere, iş planı kavramı hakkında yeterli düzeyde bilgi sağladığı, yeni bir iş 

kurmanın hangi aşamalardan geçerek kurulabileceğini, hukuksal açıdan hangi tür işletmenin 

(şahıs, şirket, vb.) daha avantajlı olabileceğini,  pazar araştırması, pazarlama, üretim, yönetim 

ve finansal planının nasıl yapılabileceği ve iş planın sunumunda nelere dikkat edilebileceği 

konusunda gerekli bilgileri sağladığı düşüncesi ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür.  

 

3.3. Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesi 

Araştırma hipotezlerin test edilmesinde, korelasyon ve regresyon analizinden yararlanılmış 

olup sonuçlar Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’da verilmiştir.  
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Tablo 4. Girişimcilik eğitimi ve iş fikri geliştirme arasındaki ilişki  

 

İş fikri geliştirme  

(Ort.: 3,99 ve Std. Sp.: ,727) 

Genel olarak alınan girişimcilik eğitiminden memnun kalma 

durumu 

(Ort.: 4,21 ve Std. Sp.: ,919) 

R ,445** 

P ,001 

N 203 

Girişimcilik eğitimi ve fırsat algısı 

(Ort.: 4,03 ve Std. Sp.: ,635) 

R ,560** 

P ,001 

N 202 

Girişimcilik eğitimi ve iş geliştirme/yaratıcı düşünme 

yeteneğini geliştirme algısı 

(Ort.: 4,04 ve Std. Sp.: ,805) 

R ,536 

P ,001 

N 207 

Ortalama değerler, 5= Tamamen katılıyorum, 4=Katılıyorum, 3=Kararsızım, 2=Katılmıyorum, 1=Tamamen 

katılmıyorum”  ölçeğine göre hesaplanmıştır.  

 

Tablo 4’te öğrencilerin girişimcilik eğitiminden memnun kalma durumları, girişimcilik 

eğitimi ve fırsat algısı, girişimcilik eğitimi ve iş geliştirme/yaratıcı düşünme yeteneğini 

geliştirmeye ilişkin algılamaları ile iş fikri geliştirmeleri arasındaki ilişki yer almaktadır. 

Korelasyon analizi sonucuna göre öğrencilerin girişimcilik eğitiminden memnun kalma 

düzeyleri ile iş fikri geliştirmeleri arasında pozitif yönlü orta düzeyde (r:,445) bir ilişkinin 

olduğu tespit edilmiştir. Girişimcilik eğitiminden memnun kalma düzeyi arttıkça iş fikri 

geliştirme çabası da yükselmektedir. Girişimcilik eğitimi ve fırsat algısı ile iş fikri geliştirme 

arasında r:,560 düzeyinde pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Benzer bir şekilde girişimcilik 

eğitimi ve iş geliştirme/yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirme algısı ile iş fikri geliştirme 

arasında ise r: ,536 pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Dolayısıyla araştırmanın 1, 2 ve 3. 

Hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 5’te ise öğrencilerin girişimcilik eğitiminden memnun kalma durumları, girişimcilik 

eğitimi ve fırsat algısı, girişimcilik eğitimi ve iş geliştirme/yaratıcı düşünme yeteneğini 

geliştirme algısının iş fikri geliştirme üzerine olan etkisini ortaya koyan regresyon analizi 

sonuçları görülmektedir. 
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Tablo 5: Girişimcilik eğitiminin iş fikri geliştirme üzerine etkisi  
B

a
ğ

ım
lı

 d
eğ

iş
k

en
: 

 

İş
 f

ik
ri

 g
el

iş
ti

rm
e 

Model 1 
F p Düzeltilmiş R2 

β t p 47,73 ,001 ,481 

(Constant) ,630 2,04 ,043 

Genel olarak alınan girişimcilik eğitiminden memnun kalma 

durumu 
,222 4,021 ,001 

Girişimcilik eğitimi ve fırsat algısı ,318 5,404 ,001 

Girişimcilik eğitimi ve iş geliştirme/yaratıcı düşünme 

yeteneğini geliştirme algısı 
,348 6,174 ,001 

*p<0.05 düzeyinde anlamlıdır. Bağımsız değişkenler: Girişimcilik eğitiminden memnun kalma, 

girişimcilik eğitimi fırsat algısı; Girişimcilik eğitimi ve iş geliştirme/yaratıcı düşünme yeteneğini 

geliştirme algısı 

 

Analiz sonuçları incelendiğinde modelin anlamlı olduğu, bağımsız değişkenlerin bağımlı 

değişkeni açıklama oranın %48 olduğu tespit edilmiştir. Beta katsayıları dikkate alındığında 

ise girişimcilik eğitiminden memnun kalmanın, girişimcilik fırsat algısı ve iş geliştirme ve 

yaratıcı düşünme yeteneğinin iş fikri geliştirmeyi olumlu etkilediği görülmüştür. Elde edilen 

bulgular araştırmanın 4. hipotezini de desteklemektedir. Patır ve Karahan (2010)’ın 

(Zacharakis vd., 2000:24-25)’den aktardığına göre Arizona üniversitesinde  yapılan bir 

araştırmada eğitimin girişimcilik yeteneklerini geliştirici yönde etkisi açık bir şekilde 

gösterilmiştir. Yapılan bu çalışmada üniversitenin girişimcilik programından mezun olan 

öğrencilerin, normal işletme bölümünden mezun olanlardan yıllık yaklaşık olarak üç kat daha 

fazla gelir elde ettikleri tespit edilmiştir. Bu çalışma, üniversitede verilen girişimcilik 

eğitiminin gücünü ve gerekliliğini çarpıcı bir şekilde göstermektedir. Oyefusi (2009), 

girişimcilik eğitimi, yeni bir iş kurma konusundan ziyade yeni iş biçimlerini şekillendirmeye 

de dönük olmalıdır. Gelişmiş ülkelerde başarılı bir girişimcilik kültürünün oluşturulmasında, 

akademisyenler, siyasetçiler, ekonomistler ve eğitimciler bir bütün olarak girişimcilik eğitimi 

için stratejiler geliştirmeye çalışmaktadırlar.  Girişimcilik eğitimi, bireylerin işlerinde başarılı 

olabilmeleri için onlara gerekli bilgiyi, beceriyi ve araçları kazandırmaya dönük olmalıdır. 

Girişimcilik eğitimi ile girişimcilik niyeti arasında pozitif ilişki vardır. Özetle, girişimcilik 

eğitimi sırasında, öğrencilerde keşfedilmemiş girişimcilik beceri ve yeteneklerinin açığa 

çıkarılması, öğrencilerin potansiyel girişimci adayı olmalarını sağlamaktadır. 
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4. SONUÇ 

Girişimciliğin tüm dünyada bir kariyer seçimi olarak öğrencilerin ilgisini çektiği buna karşılık 

geleneksel büyük şirket işvereni olma isteğinin ise giderek azaldığı yapılan ampirik 

çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu da,  gençler arasında girişimci olma niyet ve seçiminin 

geleceğimizi yönlendirmede etkili olabilecek bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Üniversitelerde verilen girişimcilik eğitiminin uygulama kısmını oluşturan iş planın 

girişimcilik eğitiminin somutlaşmasını hayata geçmesini sağlamak açısından önemli bir 

husustur. 

Araştırmada öğrencilerin verdiği cevaplardan çıkarılan sonuçlar Kirby’nin (2007) de ifade 

ettiği çalışma sonuçları ile tutarlılık göstermektedir. Şöyle ki; girişimcilik eğitimi yoluyla 

bireyin çevredeki fırsatları fark etme, yeni fikirler üreterek fırsatları takip ve ihtiyaç duyulan 

kaynakları bulma, yeni bir iş kurma ve işletme, daha yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirdiği 

bu çalışma sonuçlarının analizinden anlaşılmaktadır. 

Girişimcilik eğitiminin en önemli toplumsal çıktıları hiç şüphesiz ki, bireylere kendi işlerinin 

sahibi olmalarını sağlayarak ve öz güven kazandırarak ekonomik yapıyı harekete geçirme gibi 

faydaları olacaktır. Aynı zamanda bu eğitimin diğer çıktıları, daha yenilikçi iş fikirleri 

geliştirmelerine yardım ederek ekonomik gelişmeye ivme kazandırmak, refahın ve istihdamın 

artması, kırsaldan kente göçün azaltılması gibi uzun vadeli faydalarının olacağı söylenebilir. 

Bu çalışmada, öğrencilerin verilen uygulamalı girişimcilik eğitimi yoluyla, girişimcilik 

fırsatlarını algılama konusunda fayda algıladıkları, iş fikri geliştirme konusunda bu eğitimin 

faydalı olduğu ve bu eğitim sayesinde iş planı yapabilmeyi öğrendikleri gibi olumlu sonuçlar 

ortaya konmuştur. 

Şüphesiz ki girişimcilik eğitimi bir trend olmanın ötesinde, toplumun, pazarın belli 

beklentilerini karşılama yönünde önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Bu nedenle de 

üniversitelerin hem iç hem de dış paydaşlara arz edeceği girişimcilik eğitimine ilişkin 

programlarının ciddi bir disiplin içinde tasarlanması ve varsayımsal olmaktan ziyade daha 

pratiğe dönük geliştirilmesi gereği açıktır. 

Sonraki araştırmaların girişim başarısı ve girişimcilik eğitimi arasındaki ilişkiyi de ölçme 

konusunda tekrarlanması girişimcilik eğitiminin etkisini veya faydasını ortaya koyabilmek 

açısından daha yararlı olacaktır. 
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Özet 

Küreselleşen dünyada özellikle ekonomik olarak var olmanın devamlılığı için yeniliklerde 

(İnovasyon) süreklilik temel bir unsurdur. Yeni fırsatlar karşısında ve değişen gelişmelere 

reaksiyon olarak hazır olma yerine, yenilikler yaparak rakiplerin önüne geçmek ulusal ve 

uluslararası gelişimin vazgeçilmez kuralıdır. Gelişmişlikte lider olan Amerika Birleşik 

Devletleri, Japonya ve Avrupa Birliği gibi küresel aktörler yenilik için AR-GE harcamalarına 

GSMH’larından önemli paylar ayırmaktadırlar. AR-GE için yapılan harcamalar 

gelişmelerinin devamlılığı için en önemli kaynak ve göstergedir. Ulusal ve uluslararası 

değişim/gelişimin en önemli unsuru yenilik özelliklerine sahip insanlar yetiştirmek ve 

gelişmeleri için imkanlar hazırlamaktır. Gelişimin devamlılığında olduğu gibi sosyal ve 

ekonomik kriz ortamlarından çıkarak yeni gelişmelerin oluşturduğu muhtemel zorluklarla 

mücadele edebilmek için de yenilik ve araştırma hayatidir. Dünyanın önemli ekonomik ve 

siyasî güçlerinde yeniliklere önem verilmekte, girişimci ve AR-GE ile ilgilenen kişi, kurum 

ve kuruluşlar sistematik olarak desteklenmektedir. Türkiye’de de yenilik ve AR-GE 

konusunda devlet ve kuruluşların desteklerinin 2001’de %0,54’den 2014’de %1,01’e 

arttırıldığı görülmektedir. Ancak mevcut ve muhtemel rakiplerle karşılaştırıldığında istenilen 

seviyeye henüz ulaşılamamış olduğu da bir gerçektir. Diğer taraftan, nicelik bakımından 

artışların kalitede de olması gerekmektedir. İşte Türkiye’nin burada dikkat etmesi gerektiği 

belli başlı temel hususlar bulunmaktadır. Bu çalışmada ulusal ve uluslararası düzeyde gelişim 

ve değişimlerde yeniliğin önemi özellikle Avrupa Birliği örneğiyle incelendikten sonra, 

Türkiye’nin mevcut ve potansiyel durumu karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Çalışmada 

resmî verileri incelenerek konuyla ilgili en son çalışmalar dikkate alınmış muhtemel sonuç ve 

önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yenilik, AR-GE, Rekabet, Uluslararası Büyüme, Güç  
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THE INFLUENCE OF INNOVATION ON NATINAL/INTERNATIONAL 

DEVELOPMENT AND COMPETITION 

Abstract 

Continued innovation is one of the fundamentals in which compatibility particularly on 

economic existence in the world is necessary. Creative innovation is more important than 

adopting oneself to the newly developing and arising situation within the national and 

international competitive environment. Those developed leaders, USA, Japan and the EU is 

spending and allocating important total for Research & Development innovating in order to 

become global players. The amount spent for R&D is the most important indication and 

resource for sustainability of their development. The most important element in the 

changes/development within national/international scale is to educate and provide innovative 

atmosphere for those skilled human capital. In order to compete possible difficulties and 

newly emerging situations oneself have to be ready for further innovation alongside to escape 

financial crisis and economic difficulties. Those economic and political world leaders 

continue to support systematically those innovators, R&D persons, establishments and 

institutions. The Turkish State support is became evident to those innovation and R&D as 

risen from %0,54 in 2001 to %1,01 in 2014. Nevertheless, the progress achieved is not 

enough to the required level of one compare the figures with those potential and existing 

rivals. Moreover, the innovative quantity must be compatible with the required quality. In this 

area, Turkey has to be careful on certain issues. In this study, Turkish potential and existing 

innovative capacity with the EU’s similar figures will be comparatively analysed. In this 

work, official figures and related studies are considered for those possible results and 

suggestions were reached. 

Key words: Innovation, Research-Development, Competition, International Growth, Power. 

 

1. GİRİŞ 

İnovasyon (yenilik)1 bir ülkenin ekonomik alanda varlığını devam ettirebilmesi için en önemli 

temel unsurlardan birisidir. Yenilik ve yeniliğe devam etme ihtiyacı küreselleşen dünyada 

ekonomik mücadelenin var olmaya devam edeceği bir ortamda temel bir gerçektir. Dünyadaki 

gelişmiş ülkeler ve gelişmeye gayret gösterenler özellikle araştırma ve geliştirmeye önem 

vermişlerdir. Bu devletler yatırımlarını çeşitlendirerek arttırmakta ve gelişmiş teknolojik 

ürünler üretmekte, hizmet sektörlerini çeşitlendirmekte ve pazar imkanlarını artırmaktadırlar. 

Yenilikçi girişimlerin devamlılığını sağlamak için toplumun her kesimini harekete geçirmeye 

gayret eden devletler özellikle üniversitelerin gelişim ve değişimdeki rollerinden istifade 

etmeye gayret etmişlerdir/etmektedirler (Yusuf 2011:1). Üniversitelerin temel görevi 

araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle toplumun temel ihtiyaçlarına katkıda bulunmaktır. 

                                                 
1Buradan itibaren Türkçe bir kelime olarak “yenilik” kelimesi kullanılacaktır. Yenilikten bahsederken halen yeni bir kelime 

üretme yerine yabancı bir kelimenin kullanılmasında ısrar edilmesini doğru bulmamaktayız. 
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Üniversitelerin çeşitli birimlerinde yapılan ilmî ve teknolojik çalışmaların toplumun, 

askeriyenin ve diğer sosyal ihtiyaçların giderilmesine katkıda bulunacak şekilde düzenlenmesi 

gerekmektedir. İnsanların faydasına dönüştürülemeyen çalışmalar kuru bir tekrar, boşa 

geçirilen ve harcanan emekler ve yatırımlar olarak kalmıştır/kalacaktır. Pratiği olan çalışmalar 

hem uzun ömürlü hem de topluma faydasından dolayı destek görmüştür/görecektir. 

Üniversitelerin özellikle yenilik konusunda öncü yerler olması, yeniliği destekleyen, yürüten 

ve uygulayan merkezler haline gelmesi gerekmektedir. Avrupa ve Amerika’daki 

üniversitelerde gerçekleştirilen çalışmalardan firma, kişi, kurum ve kuruluşlar  ziyadesiyle 

faydalanmış ve pratikte uygulanmıştır (Yusuf 2011:2-3). İhtiyaçlar icatları doğurmaktadır. 

Savaş ve zor zamanlarda üretilen yeniliklerin kullanıldığı her iki büyük savaşta da jet motoru, 

nükleer güç, radar, bilgisayar ve roket itme gibi pek çok yeniliğin yapıldığı görülmüştür 

(Yusuf 2011:3). Boston’daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) 1930’lu yıllar 

itibariyle yenilikçi ve girişimci çalışmalara başlamış ve Amerika Birleşik Devletleri ilgili 

Üniversitenin bilimsel sonuçlarından istifade etmiş ve pratikte faydalanmıştır. Avrupa ve 

Asya’da da benzer çalışmalar yapılmıştır. Türkiye ve Türk Dünyasında bu hususta 

gelişmelere ihtiyaç bulunmaktadır. Tekno-kentlerin arttırılması ve dünyadaki diğer 

örneklerinde olduğu gibi toplumun ve ekonominin faydasına hizmet ettirilmeleri 

gerekmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin üyesi olmaya gayret ettiği Avrupa Birliği’nin 

incelenmesinde Türkiye’deki durumu anlama bakımından önemlidir. 

Avrupa Birliği’nde Yenilikçilik 

Dünyada araştırma ve geliştirmeye yatırım yapan her gücün belirlenmiş bir politikaları olduğu 

görülmektedir. Türkiye’yi ve dünyayı ilgilendiren bir bölge olarak Avrupa Birliği’nin de 

yenilik politikası bulunmaktadır (European Commission 2016). 2008 ile başlayan 

Avrupa’daki ekonomik kriz 3.5 milyon insanın işsiz kalmasına ve üretimde Gayri Safi Yurt 

İçi Hasıla (Gross Domestic Product (GDP)’de %15.1 oranında bir düşmeye neden olmuştur 

(European Commission 2016). Avrupa Birliği’nin ekonomisinin ihracatında endüstri 

ürünlerinin oranı %80’dir (European Commission 2016). Bu temel itibariyle araştırma ve 

geliştirmeye yatırımın miktarını da göstermekte olup üst seviye yetişmiş eleman ihtiyacını ve 

varlığını göstermesi bakımından önemlidir. 

Ekonomilerin temelinde yer alan endüstrinin devamlılığını, mevcut ve muhtemel rakiplerle 

mücadeleyi sağlayabilmek için endüstri alanında yatırımların yapılması gerekmektedir. 

Endüstri alanlarının ve yenilik merkezlerinin arttırılması ve modernleştirilmesi gerekmektedir 
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(Antonelli 2003). Üretim alanlarının en son teknolojik ürünlerle desteklenmesi ve 

geliştirilmesi, madenlerin çıkarılması, turizm alanlarındaki yaratıcı fikirlerin geliştirilip 

uygulanması, hizmet sektöründeki iş çeşitliliği ve uygulamalarında  yaratıcı yeniliklerin 

üretilmesi gerekmektedir (Brunini 2011). Bütün bunlar için plan ve politikaların yapılarak 

projelerin oluşturulması yetişmiş insan gücüyle faaliyet alanlarına ve pratiğe çıkarılması 

gerekmektedir. Avrupa Birliği’nin zikredilen alanlarda çeşitli çalışmaları ve projeleri 

bulunmaktadır. Bunlar 2014 yılında “Endüstri Alanında Rönasansa Doğru” (European 

Commission 2016, Renaissance) başlığı altında Avrupa’daki endüstrinin güncellenerek 

modern ihtiyaçların karşılanması için hazırlanması hedeflemiştir (European Commission 

2016:Com/2014/014 Final). Bununla bağlantılı olarak temel endüstri alanlarında rekabet 

edilebilirliğin devamlılığı için yenilikçi yatırımlara devam edilmesi gerektiği kararı alınmıştır. 

Aynı zamanda birlik içi ekonomik pazarın büyütülmesinin önemi belirtilmiştir. Girişimcilik 

ve özellikli insan gücü yetiştirmek için bölgesel kalkınmada etkili olacağı düşüncesiyle 

yenilikçiliğin teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır. Diğer taraftan AB firmalarının dünyanın 

diğer önemli bölgelerindeki firmalarla iletişim ve etkileşim içinde olmaları planlanmıştır 

(European Commission 2016, Renaissance). 

Temel itibariyle AB’deki yenilikçilik hareketleri incelendiğinde aralarında uyum ve işbirliğini 

öngören politikalar takip edilmeye çalışılsa da üyeleri arasında tam bir tesanütün olmadığı 

görülmektedir. Nitekim bu durum, aralarındaki yenilikçilik konusunda birbirinden farklı 

olarak ortaya çıkan sonuçlarında görülmektedir. Avrupa ülkeleriyle ilgili son değerlendirmede 

farklılıklar ortaya çıkmıştır. 

Yenilikçilik Liderleri (Innovation leaders) olarak Danimarka, Finlandiya, Almanya ve İsveç 

yer almaktadır. Yenilik Takipçileri (Innovation followers) ise Avusturya, Belçika, Fransa, 

İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Slovenya ve İngiltere Avrupa ortalamasına yakın devletler 

olarak yeralmaktadır. Ortaseviye yenilikçiler (Moderate Innovators)’den oluşan AB 

ortalamasının altında bulunan devletler ise Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya ve İspanya’dır. 

En alt seviyede bulunan Bulgaristan, Letonya ve Romanya ise az yenilikçi (Modest 

Innovators) olarak isimlendirilmiştir. Sıralamada da görüldüğü üzere gelişmişlik seviyesi üst 

düzeyde olan ve kişi başına düşen milli geliri ve memnuniyetlik seviyesinde sonuçlar elde 

eden ülkeler birinci grupta yeralan devletlerden oluşmaktadır (European Commission 

2016:Scoreboards). Orta seviye ve az yenilikçi olarak sınıflandırılan ülkelerde ise, hâlen 

ekonomik sıkıntıların devam ettiği görülmekle birlikte durumlarında bir değişiklik olmadığı 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 48-58. 

 

 

52 

 

müddetçe birinci gruptaki ülkelerin bunları desteklemek zorunda kalacakları da son aylarda 

Avrupa Birliği’ndeki gelişmelerden görülmektedir. Avrupa’nın içinde bulunduğu halde 

AB’ye üye olmayan İşviçre AB ortalamasının üzerinde bir yenilikçiliğe sahiptir. Avrupa’da 

Türkiye’nin durumu ise gelişme göstermekle birlikte AB grubunun en alt sınıflamasına dahil 

edilebilecek görülmektedir (European Commission 2016: 6, 31, Scoreboards). 

AB’nin diğer dünya devletleriyle karşılaştırıldığında Güney Kore, Amerika Birleşik 

Devletleri ve Japonya’dan sırasıyla %24, %22 ve %14 olarak oldukça geri olduğu 

görülmektedir. Diğer taraftan Avusturalya ve Kanada’ya %66 ve %75 oranlarıyla Avrupa 

Birliği daha üstün bir performans sergilemektedir. Aynı şekilde BRICS ülkelerine (Brazilya, 

Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) göre üstünlüğü devam etmektedir. Her ne kadar 

Çin’in performansı AB’nin %49’u ise de bu oran kapanma eğilimindedir (European 

Commission 2016:6, Scoreboards; Peilei 2011). Avrupa Birliği genel olarak 

değerlendirildiğinde orta seviyede yenilikçi olarak görülmektedir. 

Türkiye’de Yenilikçilik 

Yenilik konusunda Türkiye’nin durumunun değerlendirilmesi verilerin incelenmesi 

aşamasında kişilere göre değişiklik gösterdiği müşahede edilmektedir. Türkiye’deki 

yeniliklere ve Türkiye’nin performansına olumlu gözle bakanlar gelişmeleri olumlu olarak 

nitelemektedirler. Diğer taraftan gelişmeleri olumsuz inceleyenler ise zayıflığı görmektedir. 

Tarafsız bakanlar ise, rakamlardaki iniş ve çıkışlara işaret etmektedir. Esasen Türkiye’de 

yenilik hususu ne tamamen yüksek seviyelerde olumlu yönde bir gelişmeye, ne de 

kötümserler gibi olumsuz değerlendirilecek kadar kötüye gitmektedir. Yenilikler konusunda 

iyi değerlendirmelere konu olacak gelişmeler vardır. Yenilikler, Avrupa Birliği başta olmak 

üzere Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Japonya gibi diğer gelişmiş 

ülkelerdekilerle karşılaştırıldığında halen oldukça geridedir. Diğer taraftan az gelişmiş ya da 

gelişme ve yenilik konusunda yavaşlamakta olanlarla karşılaştırıldığında ise, Türkiye’de 

yukarıya doğru bir ivmenin varlığından bahsedilebilmektedir (European Commission 2016:31 

Scoreboards). İşte bu durum Türkiye’nin esasında yukarıya meyilli olduğunu ancak 

mücadelenin daha ciddiye alınmasını gerektirdiğini göstermektedir. 

Türkiye’nin yenilik konusundaki durumu vasat yenilikçi (Modest Innovator) seviyesindedir 

(European Commission 2016: Scoreboards). Türkiye’nin Araştırma-Geliştirme (AR-GE) 

faaliyetlerine yaptığı harcamalarda düzenli bir artış görülmektedir (World Bank 2016). 

Türkiye’deki yenilikçilik 2007’den 2013 kadar düzenli bir ivme ile devam ederken 2014’de 
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daha da yükselen bir artış yaşanmıştır. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 

oranı 2007’de %31’den 2013’de %36’ya 2014’de ise %46’ya kadar yükselmiştir (European 

Commission 2016:78 Scoreboards). Türkiye Avrupa Birliği’ne göre hemen her değerlendirme 

bakımından düşük seviyede olduğu bir gerçek olmakla birlikte rakamların artış gösterdiği de 

gözden kaçmamaktadır. Firmalara yatırımlar konusunda Türkiye’nin iyi olduğu ancak bunun 

AR-GE konusunda yetersiz kaldığı kaydedilmektedir. Ancak yeni üretilen yeniliklerin 

satılması konusunda Türklerin başarılı olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’nin en düşük seviyede 

kaldığı alanlar ise, lisans ve patentlerin dışarıdan alınanları, devlet-özel firma bağlantıları, 

Toplum için düzenleme ve Toplum Ticarî Markaları olarak sıralanabilir. 

Her ne kadar gelişmiş devletlerin seviyesi kadar olmasa da, pek çok yenilik değişik alanlarda 

ilerleme kaydedilmiştir. Özellikle firmalara yeni yatırımlar yapılmaktadır. AR-GE alanında 

olmayan yeniliklere yatırım %43, yeni yeniliklerin satışlarında %24, sosyal alanlarla ilgili 

patent müracaatları %22 ve Toplum Ticarî Markalar’ın oranı ise %14 oranında 

gerçekleşmiştir. Türkiye’deki yenilik alanında gerileme ise Küçük ve Orta Ölçekli firmaların 

yenilikleri ve diğer benzerleriyle olan bağlantıları konusunda %-3.1 oranında gerçekleşmiştir 

(European Commission 2016:78 Scoreboards). Bu hususlara biraz daha dikkat edilerek yeni 

araştırma ve yatırımların yapılması gerekmektedir. 

2003 yılında Türkiye’nin AR-GE harcamaları GSYH’nın yüzde 0,48’ine karşılık gelirken, 

2012 yılında bu oran yüzde 0,92’e çıkmıştır. Türkiye’de yapılan patent başvuru sayısında da 

hızlı bir artış gözlenmektedir. 2003 yılında 657 patent başvurusu yapılırken, bu rakam 

2011’de 5,283’e ulaşarak 8 kat bir artış ortaya çıkmıştır. Patent sayısındaki bu artış temel 

itibariyle araştırma ve geliştirmede bir artışın yaşandığını göstermektedir. Diğer taraftan bu 

rakamların da Türkiye’nin artan ihtiyaç ve çevresiyle gerçekleştirmesi gereken yarışta halen 

yeterli düzeyde olmadığı yönünde bir kanaat oluşturmaktadır. Türkiye sahip olduğu 799.54 

milyar dolar GSMH ile dünyanın 17’nci ekonomisi olarak Dünya Bankası değerlerine göre 

orta seviyenin üzerinde bir gelire sahip ülke olarak değerlendirilmektedir (World Bank 

2016:Turkey Overview). Türkiye, 10,500 dolar seviyesine ulaşan kişi başına düşen milli 

geliriyle OECD ve G20 ülkesidir. Türkiye’nin sahip olduğu zenginlik artmakta dolayısıyla 

gelir dağılımında dengesizlikler azalmaktadır. %13 olan açlık sınırı %4.5’a düşerken orta 

seviye fakirlik %44’den %21’e düşmüştür (World Bank 2016:Turkey Overview). Türkiye’nin 

%40 ticaretini gerçekleştirdiği AB’ye katılım süreci politikaları neticesinde Türkiye’de bazı 

olumlu değişikliklere neden olmaktadır. İnişli çıkışlı seyreden büyüme rakamları, 2013’de 

%4.2, 2014’de %2.9 ve 2015’de %4.2 olarak gerçekleşirken bütçe açığında ise, gelişmelere 
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göre değişen rakamlar 2011’de %10 iken 2014’de %5.7’ye düşmüştür. Türkiye’nin genç 

nüfusu, bulunduğu coğrafyanın özellikleri ve enerji fiyatlarındaki düşük seyrin ekonomi 

üzerinde etkisi önemlidir.  2015 içinde kısa süre etkili olan siyasi belirsizlik AK Parti’nin 1 

Kasım 2015 seçiminde yeniden tek başına iktidara gelmesiyle ortadan kalkmıştır (Milliyet 

03.11.2015). Diğer taraftan içeriden bazı çıkar gruplarının ve dış etkenlerin desteklediği terör 

faaliyetleri bir takım belirsizlikler oluşturmaktadır. Enflasyondaki iki haneli rakamların tek 

haneli hale dönüştürülmeye çalışılması için mevcut hükümetin temel ücretleri yükseltmesi ve 

harcamaların 2016 için %8.5 oranında bir sonuca ulaşılması beklenmektedir. Diğer taraftan 

ekonomik alanda iç ve dış yatırımın artması için müesseselere ve sistemde çalışanlara olan 

güvende bir artış olması gerektiği belirtilmektedir (World Bank 2016:Turkey Overview). 

Gelişmenin ve yapılan yeniliğin arttırılabilmesi insan sermayesine ve okullaşmaya yatırımı 

gerektirmektedir. Esasen okullaşmanın sadece nicelik yönünden değil, kalite yönünden de 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Mevcut durum incelendiğinde nicelik beklenen hızda 

olmasa da artış yönündedir. Ancak nitelik hususunda aynı hız görülmemektedir. Dünya 

Bankası’na göre 15 yaşındaki okullaşma oranı OECD verilerine göre düşük ve aynı zamanda 

bu yaş grubunun %22’isinin okuduğunu analiz edip anlayamadığı için “pratikte cahil” 

oldukları belirtilmektedir (World Bank 2016:Turkey Overview). Bu durum, Türkiye’deki 

sayının artarken kalitenin de aynı oranda artmadığının ifadesi olarak görülmektedir. 

Eğitimdeki bu durumun patent başvuru sayısındaki yüksek artışın, yüksek teknoloji gerektiren 

sektörler yerine düşük teknolojiye ihtiyaç duyan alanlarda gerçekleşmesinde anlaşılabilir. Her 

ne kadar bu da önemliyse de Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatı istenilen düzeyde 

gelişemediği de bir gerçektir. Okullaşma oranı artmasına rağmen eğitimin kalitesi de hâlâ 

vasat bir seviyede olduğu görülmektedir. 

Gelişim ve Rekabette Yeniliğin Önemi 

Gelişen iletişim ve ulaşım araçları insanların birbirleriyle olan bağlantılarını ve etkileşimini 

daha da hızlandırmıştır. Bu durum iletişimle halledilebilen bir ticarî hususun hemen ulaşım 

araçları vasıtasıyla kaynaktan hedefe ulaştırılmasını sağlamakta, içinde bulunulan 21.yüzyılın 

daha önceki dönemlere göre daha hızlı cereyan ettiğini göstermektedir. Böylece ekonomik ve 

siyasî küreselleşmenin hızlanmasına, dolayısıyla da yenilikler hususunda da hızlılığa ve 

hazırlığa ihtiyaç duyulmaktadır. Önceden küçük alanlarda daha az rakip ve kabiliyeti 

ülkesiyle sınırlı insanlarla mücadele edilerek hedefe ulaşılıyorken günümüzde mevcut durum 

değişmiştir. Mücadele alanı dünyanın her yeri ve mücadele edilen kişiler de dünya çapında 
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etkin ve yetkin insanlar haline gelmiştir (Johnson 2008). Çok kısa bir süre içinde meydana 

gelen gelişmeler, ekonomik ve siyasî küreselleşme tüm dünyanın pazar anlayışı ve rekabet 

düzenini değiştirmiş ve yeni bir boyut kazandırmıştır. Küreselleşen dünya tüketici ve 

üreticiler için yeni fırsatları sunarken yeni mücadeleleri de beraberinde getirmiştir 

(https://Yenilik.youtube.com/watch?v=zTlWvhuwKrc). 

Türkiye’de bile ticarî ve sınaî alandaki rekabet hem ülke içinde hem de çevresinde bulunan 

benzer iş alanlarında artmıştır. Rekabet dünyaya açılınca mücadelenin şekilleri, hızı ve 

etkinliği daha keskinleşmiş ve yeni zorlukları beraberinde getirmiştir. Pazarda var olabilmek 

için kişilerin daha yaratıcı olması, tüketici ihtiyaçlarına daha etkili, kesin ve hızlı çözümler 

sunabilmesi, küresel ve çevresel sorunlarla mücadele edebilmesi ve bütün bunların da yeni 

yöntem ve uygulamalarla gerçekleştirilmesini gerekmektedir (İnanoğlu 2011). Bu kapsamda 

hemen her ülkenin çalışmaları olduğu gibi, Türkiye’nin de çalışmaları bulunmaktadır. 

Türkiye’nin en önemli iş ortağı ve aynı zamanda rakibi olan Avrupa Birliği ve komşu ülkeleri 

burada önemli bir yer tutmaktadır. 

Avrupa Birliği 2000 yılında benimsediği Lizbon Stratejisi kapsamında, 2010 yılında Japonya 

ve ABD’yi de geride bırakarak, dünyanın en rekabetçi ekonomisi olmayı hedeflemişti. İlgili 

Stratejiye göre ekonomik büyümenin temel unsurunu yenilik olarak belirlenmişti. Ancak 

halen AB’nin yenilik konusunda Güney Kore, ABD ve Japonya’nın gerisinde kaldığı 

görülmektedir (European Commission 2016:Scoreboards). 

 

2.SONUÇ 

Bir ülkede yeniliğin önünü açan en önemli unsur, yenilikçiliğin ilgili ülkede maddî ve manevî 

olarak insanlar ve yetkili kurumlar tarafından desteklenmesi yanında, bu desteklerden 

yararlanacak kapasiteli insan gücünün varlığıdır. Ülke insanlarının aralarında fark 

gözetmeksizin her kesiminin yaratıcı bir akla sahip olmaya çalışmaları özendirilmeli ve 

önemsenmelidir. Gelişmeyi kabul eden gelişime ve değişime açık ve talepkâr insanların 

oluşturduğu toplum zengin bir iç pazar oluşması için önemlidir. Eğitim sisteminin gelişen ve 

çalışan başarılı öğrencileri ve girişimcileri desteklemesi için, zengin bilimsel ortamlar 

hazırlamalı ve ilgililerin gelişmeyi sağlayacak yenilikleri icat edecek olan kişilerin burslarla 

desteklemesi sağlanmalıdır. 

İnsanların emekleri korunmalı ve patentlerle ilgili kanunlar daha da belirleyici olmalı ve 

haklar kesinlikle zayi edilmemelidir. Avrupa Birliği ve ABD başta olmak üzere fikrî ve sınaî 

https://www.youtube.com/watch?v=zTlWvhuwKrc
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alanda gerçekleştirilen yenilik sahiplerinin haklarını koruma kanunları çıkarıp takiplerini 

yapmaktadırlar. Türkiye’nin de fikrî mülkiyet ve patentler konusunda çalışmalar yapıp 

hukukî, siyasî ve iktisadî olarak gerekenleri biran evvel sağlaması önemlidir. Amerikan 

şirketlerinin Ar-Ge alanında özellikle bilişim şirketlerinin %8-10 arasında yatırım yaptıkları 

belirtilmektedir. Nitekim ABD 2008 yılında 365 milyar dolarlık bir yatırım yaparken, Çin’in 

217 milyar dolar yatırım yaptığı görülmektedir. Bu bağlamda Avrupa Birliği 2009 yılını 

“hayal et, yarat, yenilik üret” sloganı ile yaratıcılık ve yenilik yılı olarak ilan etmiş ve bir 

takım girişimlerde bulunmuştur (European Commission 2016:Imagine). Bu programın hedefi 

2008’de yaşanılan krizden kurtulmak amacıyla topluma bir ivme kazandırmaktı. Bu amaca 

yönelik olarak çalışmalar gerçekleşmiştir. 

Avrupa Birliği’nde bilim ve mühendislik bölümlerinden mezun olanların sayısının her geçen 

gün arttığı bildirilmektedir. Artan internet kullanımı ile birlikte Yenilik çalışmaları 

hızlanmaktadır. Avrupa Birliği’ndeki yenilik ivme Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ile denk 

değildir. Ancak aradaki mesafe azaltılmaya gayret edilmektedir. 2015 yılı itibariyle Avrupa 

içinde en fazla yatırım yapan ülke İsveç olmuştur. Danimarka, Finlandiya ve Almanya ise 

diğer en fazla yatırım yapan ülkeler olarak sıralanmaktadır (European Commission 

2016:Scoreboards). 2014 yılına göre 15 Avrupa Birliği üyesinde yenilik yatırımındaki 

gelişmeler artış gösterirken 13’ünde düşüş kaydedilmiştir (European Commission 

2016:Scoreboards). AB üyesi ülkelerin yenilik etkinlikleri ve performansları birbirleri 

arasında farklı alanlarda değişiklik arzetmektedir. Yeniliğe yapılan yatırımlar kriz 

zamanlarında umumiyetle daha az olduğu görülmektedir. Ancak krizlerden kurtulmak için de 

yenilik yatırımlarının yapılması gerektiği ekonominin ve gelişmenin doğasında bulunan bir 

başka husustur. Avrupa Birliği’ndeki kriz sürecinde yatırımlarda bir düşüş kaydedilmiştir 

(European Commission 2016:4, Scoreboards). 

Temel hedef olarak çeşitli kesimlerde yaratıcı ve yenilikçilik yaklaşımları teşvik ederken 

şahsî, sosyal ve ekonomik gelişimi sağlamak, küreselleşen dünyada güçlü bir şekilde varlığı 

ve ilerlemeyi temin etmekti. Yeniliğin kişilere ve topluma faydalı olduğunu hatırlatıyor ve 

farkındalığı artırmaya gayret ediyordu. Hedef kitle olarak da tüm öğrenim kurulları ve burada 

potansiyel artistik ve yaratıcılık özellikleri olan kişilerin ve alanlarının desteklenmesiydi. 

Sadece okullar değil aynı zamanda gençler, eğiticiler, firmalar ve politika üretenler ve sivil 

insanların da desteklenmesine karar verilmiştir. Toplumun her kesiminin birbiriyle ve 

dışarıyla iletişim ve etkileşim içinde olmaları için gayret edilmiştir. Yenilik işlemlerinin 
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gerçekleşmesi için Avrupa Komisyonu’nun Eğitim ve Kültürden sorumlu Müdürlüğü, Girişim 

ve Endüstri Genel Müdürlüğü temel görevli birimlerdi. Ancak ilgili politikaların uygulanması 

ve takibi için Avrupa Parlamentosu, Bölgeler Komitesi, Ekonomik ve Sosyal Komite 

bağlantılı tutulmuştur. Milli devletler düzeyinde her ülkenin temsilcisi ve uygulayıcısı olarak 

Eğitim Bakanlığı olarak tespit edilmiştir.  

Yenilik her düzeydeki birey, şirket, toplum ve kuruluşlar yanında devletler için de önemlidir. 

Yarınların daha güvenli ve devamlı olabilmesi için vazgeçilmezdir. Krizlerden ve 

durgunluklardan, büyük buhranlardan ve sıkıntılardan kurtulmada önemli bir adım olarak 

yeniliğin devamlı olması gerekmektedir. 

Türkiye sahip olduğu yenilik konusunda daha da çalışması gerekmektedir. Dünyada söz 

sahibi olan ülkelerin yenilik üreten ve yenilikleri etkin bir şekilde kullananlardan olduğu 

görülmektedir. Aynı ve benzer şekilde gerçekleştirilen çalışmalar değişen çevre ve insana 

aynı şekilde davranmadan uzaklaşılmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle gelişim için 

değişime, değişim için de gelişime ihtiyaç duyulmaktadır. Gelecek yeniliklerle 

karşılandığında daha kolay ve başedilebilir olmaktadır. İnsanın daha iyi ve daha rahat yaşama 

isteği yeniliklerin sürekli olmasını etkileyen bir faktördür. İyi bir şekilde var olma isteği, 

üstün olma ve iktidara sahip olmak ancak yeniliklerle mümkündür. Farklılık için yenilik 

gerekmektedir. Farklı olan görülmekte, görülen etkilemekte ve çevreye dikkat edebilmektedir. 
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Özet 

Moda endüstrisi; kısa ürün yaşam döngüleri, değişken ve beklenmedik talep yapısı, renkli 

markaları, muazzam ürün çeşitliliği ve buna bağlı olarak yoğun stokları, uzun ve esnek 

olmayan tedarik süreçleri, karmaşık tedarik zinciri & lojistik uygulamaları ile karakterize 

edilmektedir. Sosyal yaşamımızı her sezon yenilenen ürün yelpazesiyle büyük ölçüde 

etkileyen moda endüstrisi, ekonomik büyüme ve istihdama önemli katkıda bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra, gün geçtikçe gelişen e-ticaret uygulamaları ise net ve sade bir ifadeyle, 

ticaretin elektronik olarak gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda, işlem 

sürelerinin kısalması ve kolaylaşması, moda endüstrisindeki e-ticaret uygulamalarında hızlı 

büyümeye neden olmuş ve diğer yandan; hız, fiyat ve kalite anlamında sunmuş oldukları 

çeşitlilikten ve ürün-marka karşılaştırma kolaylığından dolayı moda ürünlerine olan online 

talebin artmasına ve dolayısıyla e-işlem hacimlerinin yükselmesine neden olmuştur. İnternete 

bağlı bir işletmeden başarı elde etmek için girişimcilerin tüm fonksiyonları dengelemeleri 

gerekmektedir. Aynı zamanda, online müşterilerin beklentilerini karşılayacak bir karışım 

hazırlanması ve internetin güçlerinden faydalanan bir e-strateji yaratılması da bir 

zorunluluktur. Bu araştırma; üretim, pazarlama-markalaşma çalışmaları ve lojistik anlamında 

gerçekleştirilen Tozlu.com’un bütünleşik elektronik uygulama modelini ve geliştirilmiş olan 

e-stratejiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Türkiye’den global bir online girişim olan Tozlu.com 

örnek olay olarak ele alınarak nitel bir analiz gerçekleştirilmiştir. İlgili literatür tarandığında, 

araştırmaların çoğunun araştırmacıları, kendi bakışaçıları ve deneyimlerine doğrultusunda e-

ticaret başarısını etkileyen faktörleri (CSF- kritik başarı faktörleri) belirlediği görülmektedir. 

Özellikle moda endüstrisinde global hızlı moda (fast fashion) markalarının belirlenmiş olan 

ortak kritik başarı faktörleriyle kendi başarılarını kazandıkları izlenmiştir. Bu çalışmada, bu 

kritik başarı faktörlerinin bir Türk e-ticari girişimi olan Tozlu.com örneğinde bütünleşik 

uygulaması irdelenmiş ve oluşturulan e-strateji incelenmiştir. Ayrıca tüm dünyada ve 

Türkiye’de birçok markanın ürünlerini e-ticarete hızla yöneltme eğilimine ilişkin öngörülere 

yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, Girişimcilik, Moda Endüstrisi, E-Strateji, Bütünleşik 

Elektronik Uygulamalar. 
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E-COMMERCE & ENTREPRENEURSHIP IN FASHION INDUSTRY: 

 CASE OF TOZLU.COM 
Abstract 

Fashion industry is characterized by short product life cycles, volatile and unpredictable 

demand, colourful brands, tremendous product variety and accordingly heavy stocks, long and 

inflexible supply processes, and a complex supply chain & logistics applications. Fashion 

industry, which greatly affects our social life with renewed product range each season, has an 

important contribution to economic growth and employment. Besides, e-commerce 

applications which have been developed day by day,  can be defined in a very plain and 

simple term as commerce conducted electronically. In this context, reduction of processing 

time and faciliation have led e-commerce applications to the rapid growth in the fashion 

industry. On the other hand, due to the variety in terms of speed, price and quality, and ease of 

comparison of product-brand have  caused  an increase online demand and consequently raise 

in volume of e-transactions. At the same time, preparing a mixture that meets the expectations 

of online customers and creating an e- strategy that benefits from the internet's power are 

essential. This research aims to investigate integrated electronic application model and e-

strategy developed by Tozlu.com that has been carried out in the field of production, 

marketing-branding and logistics. A qualitative analysis was conducted by taking Tozlu.com 

as a case study which has been a global online initiative from Turkey. When the relevant 

literature has been scanned, it has been monitored that researchers of the most of the research 

determine the factors that affect e-commerce success (CSF- critical success factors) according 

to their own perspectives and experiences. In particular, in fashion industry, it has been 

observed that the global fast-fashion brands have gained their success by owing to the 

common critical success factors which have been identified. In this study, this integrated 

application of the critical success factors were analyzed and generated e-strategy was 

examined in the case of Tozlu.com that has been a Turkish e-business venture. It is also 

included the predictions related to the trend that has been directed the products of various 

brands to e-commerce rapidly all over the world and in Turkey. 

Keywords: E-Commerce, Entrepreneurship, Fashion Industry, E-Strategy, Integrated 

Electronic Applications. 

1. GİRİŞ 

E- ticaret, çok sade ve basit bir ifade ile ticaretin elektronik ortamda yönetilmesi olarak 

tanımlanabilir (Upadhyay 2013). Online satın almaya gelince; e-ticaret, ürün ve hizmet 

kalitesi yükselirken maliyetleri azaltmak, teslimat süresini kısaltmak, iletişim kombinasyonu, 

işletme ve pazarlama stratejileri ile bilgi, ürün ve hizmetlerin değişimini kolaylaştırmak 

amacıyla örgütlerin, satıcının ve tüketicinin ihtiyaçlarını kavrayabilen modern bir teknoloji 

olarak tanımlanmaktadır (Kalakota ve Whinston 1996, Martins ve diğerleri 2012). E-ticaret 

için akademisyenler tarafından önerilen birkaç tanım bulunmaktadır. Normalde insanların 

çoğu, e-ticaret dönemini basitçe internet üzerinden alışveriş olarak tanımlamaktadır. 

Akademik tanımına göz atarsak; e-ticaret, sadece satın alma ve satışı kapsar. Fakat e-ticaret 

marka geliştirme, reklam, bilgi teslimi, ürün ve hizmetler, düzenlenen online ödemeler, satış 
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öncesi ve sonrası müşteriye bilgi sağlama, işletme ortakları ile işbirliği içinde olma ve online 

ve bulut hizmetlerini kullanma gibi çeşitli süreçlerle verimliliği artırmak için günden güne 

faaliyetleri organize ederek örgüt içinde iç hedeflere ulaşmayı içermektedir (Daniel ve Myers 

2000, Fazmeer 2014 ). 

E-işletme devrimini göz ardı etmek mümkün değildir. Bu, hemen hemen her sektördeki 

işletmeyi dönüştürmekte ve küresel ekonomiyi yeniden şekillendirmektedir. E-ticaret, 

şirketlerin ürün ve servisleri satın alıp satmasına ek olarak şirketleri; müşterileri, ortakları ve 

çalışanları ile etkileşim haline dönüştürerek bu yolda devrim yaratmıştır (Timmers 1998, 

Kallioranta ve Vlosky 2002). Hızlı moda endüstrisinin geleneksel pazarlaması ve yönetiminde 

e-ticaretin ortaya çıkmasıyla bir devrim yaşanmaktadır. E-ticaretin doğumundan beri, 

işletmelerde satın alma ile ilgili maliyetlerin azaltılmasında, tedarikçi ilişkileri yönetiminde, 

lojistik ve envanter düzenlenmesinde, işletmelerin gelişen stratejik avantaj ve yeniden işletme 

mühendisliğinin başarılı bir şekilde uygulanmasında internet kullanımının faydası olmuştur. 

E-ticaret, tedarik zinciri içindeki iletişimi iyileştirmek ve hizmet sunmayı geliştirmek için 

olanak bulmakta, böylece rekabetçi farklılaşma için şans sağlamaktadır (Zhenxiang ve Lijie 

2011). 

E-ticaretin gelişmesiyle birlikte, daha fazla müşteri internet üzerinden moda ve tekstil alımını 

tercih etmiştir. Bu nedenle, bilim adamları giderek artan sayıda e-ticarette moda ve tekstil 

yönetim sorununa odaklanmaktadır (Ilicheva 2011, Stojanovic 2001, Wang ve diğerleri 2014).  

Sosyal yaşamın vazgeçilmez bir yönü olan moda ve tekstil, önemli ölçüde ekonomik 

büyümeye ve istihdama katkıda bulunmaktadır. E-ticaret gelişimindeki hızlı yükseliş, moda 

ve tekstil için online talep artışına yol açmıştır.  Çoğu müşteri; beden, stil, renk, marka ve 

bunun gibi konularda danışma gereksinimiyle perakende mağazalarda alışveriş yapmayı,  

zaman kaybı olarak görmektedirler. (Zhaolin ve diğerleri 2013, Şen 2008, Wang ve diğerleri 

2014). 

Buna ek olarak, moda ve tekstil işletmesinin mevsimsel ve kısa bir ömrü vardır. Mağaza içi 

satın alma, satışları sınırlayabilmektedir. Bu bağlamda, e-ticaret; kolaylık, düşük maliyet ve 

zaman sayesinde moda ve tekstil işletmelerine fayda sağlamaktadır. Bu özellikler potansiyel 

online moda satışını genişletmekte, moda ve tekstil işletmeleri için yeni fırsatlar 

sağlamaktadır” (Liem ve diğerleri 2011, Hong ve Lian 2012, Wang ve diğerleri 2014). Son 

yıllarda, Türkiye’de moda odaklı e-ticarette hızlı bir büyüme gözlenmektedir .  

Bu çalışma kapsamında, moda endüstrisindeki e-ticaret uygulamalarını daha detaylı 

inceleyebilmek için Türkiye’den moda odaklı bir e-ticaret sitesi olan Tozlu.com’un 
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uygulamaları araştırılmış ve geliştirmiş oldukları e-model ve e-strateji temel başarı 

kriterlerine göre irdelenmiştir. 

 

2. MODA ENDÜSTRİSİNDE E-TİCARET 

İnternetin ortaya çıkması ve bilgi teknolojilerinin ilerlemesi ile, giyim tedarik zincirinde 

birçok şirket işlemlerini online olarak yürütmeye başlamıştır. Elektronik ticaret, işlemlerini 

online olarak gerçekleştirmektedir. Elektronik ticaret iki kategoriye ayrılmaktadır. Bilgi 

alışverişinin, hizmetin ve ürünlerin işletmeden tüketiciye doğru olmasına işletmeden 

tüketiciye (B2C) ve bunların işletmeden diğer işletmeye olmasına işletmeden işletmeye (B2B) 

denilmektedir (Şen 2008). Online alışveriş özellikle Avrupa, Amerika ve Asya’da çok çok 

daha popüler olmaktadır. Ticaretin bütününde bu tür alımların payı hala marjinal olsa da biz 

bu sektörün hem çeşitlendirilmiş ve sürekli yüksek olan dinamiklerini gözlemlemekteyiz 

(Żurek 2015).  

Elektronik ticareti (ET, e-ticaret, çevrimiçi ticaret) işletme etkinliği ve işlemlerinin ortaklar 

(mevcut veya gelecekte), bankalar, tedarikçiler ve mal/hizmetlerin tüketicileri ile  etkileşim 

aracı olarak, internet ve elektronik sistemleri kullanarak  yürütülmesinde teknik ve örgütsel 

formların bir koleksiyonu olarak kabul edersek (Balaganow 2013, Woźniak 2015); tanıtım, 

pazarlama, sipariş, ödeme ve tedarik gibi süreçleri kapsadığı söylenmelidir (Nojszowski 2004, 

Nowakowski 2006, Woźniak 2015). Bu işlemlerde aşağıdaki unsurlar önemli olacaktır 

(Woźniak 2015): 

1. Tanıtımlar ve mağazanın sunmak istediği ürünler hakkında bilgi ile potansiyel veya 

seçilen müşterilere ulaşma imkanı (tanıtımlar ve CRM pazarlama), 

2. Satılan ürün parametrelerinin pratik bir analiz olasılığı, özellikle bir mağaza tarafından 

sunulan ürünlerin özelliklerini belirlenmesi ve mağazanın diğer ürünleriyle 

karşılaştırmanın yanı sıra benzer ürünlerle sağlayıcıların daha geniş pazar analizi 

(pazarlama), 

3. Özel bir kişiye olası ürünler için sipariş ve sadece sipariş ürünleri değil, aynı zamanda 

teslimat adresi ve teslimat yöntemini belirtmek için, 

4. Ürünlerin alınmasından önce, ürünler için internet üzerinden ya da diğer şekillerde ödeme 

imkanı (ödeme), 

5. Özel olan bir müşteriye sipariş teslim olanağı (dağıtım). 

Buna karşılık, e-mağaza şu operasyonları gerektirmektedir:  
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1. Belirli bir toplumda internet erişimi (mağaza işleten pazar), 

2. İnternet kalitesi (bandwith, bağlantı kesme vb.), 

3. E-mağaza organizasyonu kolay aramayı etkinleştirmek için ürünlerin karşılaştırılması ve 

bilgisayar belleğinde uygun bilgisayar programlarının erişimine dayalı ürünlerin 

korunması, 

4. Fiyatları, koşulları ve süreleri öngörülebilir ve müşterilere kabul edilebilir olan teslimat 

şirketlerinin hizmetleri, 

5. Mali hizmetler ve belirli bir toplumda bunları kullanmak için hazır olması, 

6. İnternet üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin hukuki güvenliği, 

7. E-alışverişe ilişkin risklere uğramaya hazırlıklı olma. 

 

3. ONLINE MODA İŞLEMLERİ ÜZERİNE GENEL ANALİZ 

Son istatistiklere göre e-ticarette mal ve hizmetlerin satışı, 2013 yılında % 16,3 artarak 363.1 

milyar €’ ya ulaşmıştır Bu miktar 318.1 milyar €’nun Avrupa Birliği’nde eşit satışını 

içermekte, eski kıtanın toplam cirosunun % 87.6’sını ve yıllık bazda % 15 oranında bir artış 

temsil etmektedir. Bu veriler, E-Ticaret Avrupa Birliği tarafından hazırlanan bir raporda yer 

almıştır (Harrington 2014, Żurek 2015).  

E-ticaret, yenilikçi iş modelleri ve tüketici beklentileri açısından daha zorlu hale gelmektedir. 

Bu pazarın lojistik ihtiyaçları; ürün değeri, ağırlığı ve boyutlarıyla ürün çeşitliliğin artması 

nedeniyle farklıdır. Müşteriler giderek gerçek zamanlı bilgi, basit, değerli ve ücretsiz geri 

dönüşümlü malların yanı sıra esnek dağıtım seçenekleri için beklentisi içindedirler (Kawa 

2014, Żurek 2015). Uluslararası işletmeden tüketiciye (B2C) e-ticaret işlemleri, son 

zamanlarda giderek artarak müşteri idaresinde online müşterek tasarruf ve değişikliklere 

zorlanmaktadır. Fiziksel perakende kapasite artışı (ȘtefănescuMihăilă 2015, Nica 2015) e-

harcamalarda güçlü bir büyüme ile birlikte süratle sağlanabilir. E-perakendenin etkileyici 

genişleme potansiyeli perakende lojistiği ve fiziksel teslimat düzenlemelerinde önemli 

dönüşümler getirecektir (Popescu 2014, Nica 2015). Çok sayıda gelişmekte olan ülkelerde 

lojistik üssü niteliğiyle ile ilgili olarak (Drumea 2011, Nica 2015), çevrede ve ana şehirler 

arasında düzenlenen nakliye tabanı daha iyi iken bunların dışında mevcut depo inşaatlarının 

kalitesi oldukça kötüdür (fiziksel mağazacılık pazarı çok gelişmemiş). Gelişmiş ülkelerde, e-

ticaret lojistik ve fiziksel teslimat düzenlemeleriyle değişimin yeni önemli belirleyicisidir 

(Ionescu 2014, Nica 2015). Çok kanallı mağazacılıkta (multi-channel) tüketici ayrı ele alınan 
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güzergah üzerinden perakende tüccarı ile etkileşime girerken, omni-channel’ da tutarlı bir 

müşteri deneyimi sağlamak için tamamen bütünleşik bir şekilde işlenmektedir (JLL 2013, 

Nica 2015). 

Son yıllarda Türkiye’de “internet girişimciliği hızla gelişmektedir. İnternet üzerinden 

sağlanan hizmet sayısı ve kalitesi son yıllarda  giderek  artarken,  en  hızlı  gelişen  

kanallardan  biri  e-ticaret  olmuştur. İnternetten yapılan ticaret işlemleri arasında özellikle 

perakende e-ticaret, hem ülkemizde hem dünyada sahip olduğu potansiyeli önemli bir büyüme 

ivmesine  çevirmiştir. Yakalanan bu ivme paralelinde hizmet  sağlayıcı, ekonomik değer 

yaratıcı internet girişimlerinin sayısında, teknolojideki gelişmelerin de yardımıyla hızlı bir 

artış görülmektedir. Türkiye’de 12 bin’e yakın e-ticaret  sitesi  faaliyet  göstermektedir.  

Sektörde özel şirketlerin  yanı  sıra,  STK  ve  spor kulüpleri gibi farklı tüzel kişilere ait  

elektronik  satış platformları da bulunmaktadır.  Yurtiçindeki e-ticaret pazarı  daha  çok  

işletmeden  son  kullanıcıya  (B2C)  odaklanan  bir  yapıdadır.  Online ticarete açılmaktaki 

temel hedef daha fazla tüketiciye ulaşmak ve satış hacmini artırabilmektir. Perakendeciler, 

geleneksel yapıdan farklı olarak online platformda daha  düşük  maliyet  avantajına  sahip  

olduklarından rekabetçi fiyatlar sunabilmektedir. Son yıllarda, kadınlar hedef alınarak yapılan 

e-ticaret sayesinde ülkemizde moda perakendeciliğinde hızlı bir gelişim yaşanmıştır (Sezgin 

2013). 
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Tablo 1. Son 12 ay içinde kişisel kullanım amacıyla bireylerin İnternet üzerinden sipariş 

verdiği ya da satın aldığı mal ve hizmet türleri 

 
(Kaynak: Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, TÜİK, 2015) 

 

Deloitte’un araştırmasına göre, Türkiye’nin önde gelen 25 online perakendecisinin yaklaşık % 

60’ı sadece e-ticaret kanalıyla hizmet  sağlamaktadır. “Pure player” olarak adlandırılan bu 

oyuncular, genel  olarak  kendi markalarını  yaratma  yoluna  gitmektedir. Öte yandan, iç 

pazarda online perakendecilerin faaliyetleri  dikey  ve yatay  ticaret  olarak  iki  gruba  

ayrılmaktadır. Sadece tek bir  alana  odaklanan  websiteleri  dikey;  farklı sektörlerden çok 

sayıda ürünü bir arada sunan websiteleri ise yatay e-ticaret yapmaktadır. Firmalar ürünlerini 

kendi websitelerinde ve/veya  alışveriş  platformlarında  satışa  sunabilmektedir.  Alışveriş 

       Mal ve hizmet türleri

Type of goods and services

Toplam    

Total

Erkek                   

Male

Kadın              

Female

Toplam    

Total

Erkek                   

Male

Kadın              

Female

Gıda maddeleri ile günlük gereksinimler 

Food or groceries
5,0 3,9 6,5 17,4 13,8 22,3

Ev eşyası (Mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb)

Household goods (e.g. furniture,toys,excluding consumer electronics ) 
7,3 7,2 7,6 25,5 25,3 25,8

İlaç

Medicine
0,9 0,9 0,8 3,1 3,3 2,8

Giyim, spor malzemeleri

Clothes, sports goods
16,5 13,7 20,7 57,4 48,1 70,5

Bilgisayar ve diğer ek donanım

Computer hardware
3,5 4,6 1,9 12,1 16,2 6,4

Elektronik araçlar (Cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatıcı vb.)

Electronic equipment (inc. camera)
6,4 8,7 3,2 22,4 30,5 11,0

Telekominikasyon hizmetleri (TV, genişbant abonelik hizmetleri (ADSL vb.), sabit veya

cep telefonu abonelikleri, ön ödemeli telefon kartları için para yükleme/yatırma

Telecommunication services (e.g. TV, broadband subscriptions, fixed line or mobile phone

subscriptions, uploading money on prepaid phone cards, etc.)

1,7 2,2 1,0 5,8 7,6 3,3

Hisse senedi / Finansal hizmet / S igorta alımı

Share purchase, insurance policies and other financial services
0,7 1,0 0,4 2,6 3,4 1,4

Konaklama (Otel vb. rezervasyon)

Holiday accommodation (hotel etc.)
4,1 4,2 4,0 14,3 14,6 13,8

Seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (seyahat bileti, araç kiralama vb.)

Other travel arrangements (e.g.transport tickets, carhire, etc.)
7,8 8,4 6,8 27,0 29,7 23,1

Sportif ve kültürel faaliyetler için bilet satın alımı (sinema, tiyatro, konser, maç vb.)

Tickets for events 
4,3 4,4 4,1 14,8 15,4 13,9

Film, müzik 

Films, music
2,0 2,1 1,8 6,9 7,4 6,2

Kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil)

Books, magazines, newspapers (including e-books) 
5,3 5,0 5,7 18,4 17,7 19,4

e-öğrenme araçları (çevrimiçi eğitim siteleri, CD vb.)

e-learning material 
1,1 1,2 1,0 3,9 4,3 3,3

Oyun yazılımı, diğer bilgisayar yazılımı ve ve yazılım güncellemeleri 

Video games software and other computer software and upgrades
1,7 2,2 1,0 5,9 7,6 3,5

Diğer

Other
0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,4

Son 12 ay İnternet 

kullananlar içinde

% of individuals using 

Internet in the last 12 

months

Son 12 ay içinde 

İnternet üzerinden mal 

veya hizmet siparişi 

verenler ya da satın 

alanlar içinde
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platformları, birden fazla satıcının  ürünlerini  ya  da  farklı  kategoride  çok  sayıda  ürünü  

tek  bir  internet  sitesi üzerinde toplayarak müşterilere çeşitlilik ve fiyat avantajı  

sunmaktadır. Markalar, açık pazarda olduğu gibi bu platformlar  üzerinden  kendi  satış  

mağazalarını  açabilmekte  ya  da  çoklu  kategoride  olduğu  gibi  platformun kendisi ürün 

deposu yaratarak kendi satışını gerçekleştirebilmektedir. “Private Shopping” ismiyle anılan 

özel alışveriş  kulüpleri,  temin  ettikleri  ürünleri  belirli  bir  indirim  ya  da promosyon 

imkanı ile kullanıcıya sunmaktadır. İndirimlerin yanı sıra tüketicilere butik tasarım gibi özel 

ürünlere erişim imkanı da sağlanabilmektedir.  Kapalı devre sistem olarak  da  tanımlanan  

ücretsiz  üyelik  ile çalışılmaktadır.  Ürünün satışı ile ödemesi internet  sitesinde  

gerçekleştirilmekte  ve  teslimat  kargo  ile yapılmaktadır. Bu kategoride giyim & aksesuar, 

mobilya & dekorasyon, elektronik vb. farklı kategorilerden çok sayıda ürün satışa 

sunulmaktadır (Sezgin 2013). Özel-alışveriş modeli, bir online perakendecinin birçok farklı 

perakende sektöründe olan satış teklifinin, sınırlı satış süresinde sadece üyelerine verilebilir 

olmasıdır. Tasarruf büyük olabilmektedir Örneğin, Limango ve Markafoni her ikiside moda 

ürünlerine % 80 kadar  indirim sunmaktadır. Tüketiciler, mevcut üyeler tarafından davet 

edilebilmekte veya online başvuru yapabilmektedir. Markafoni, 2008 yılında kurulan ve 6 

milyondan fazla üyeye sahip ve 1.200 'den fazla marka ile çalıştığı iddia edilen ilk şirkettir.  

 

 
Şekil 1. Mektupla/ Telefonla Sipariş ve İnternette Yapılan Kartlı Ödeme İşlemleri 

(Kaynak: BKM, 2015) 
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Tablo 2.Yılın Moda Odaklı E-Ticaret Sitesi 

1.Tozlu.com- 8534 oy 

2. LCWaikiki - 5752 oy 

3. Morhipo - 5651 oy 

4. Markafoni - 4558 oy 

5. Trendyol - 3698 oy 

6. Defacto - 3614 oy 

7. Koton.com - 2019 oy 

8. Modanisa.com - 1287 oy 

9. Lidyana - 969 oy 

10. Modacruz - 811 oy 

(Kaynak: Webrazzi Ödülleri, 2015) 

Bu başarısından dolayı  küresel medya devi Naspers 2011 yılında çoğunluk hissesini satın 

almıştır. Alman perakendeci Otto Group, 2009 yılında Limangoyu kurdu ve başka rakip olan, 

Trendyol, 2010 yılında siteyi başlatmış ve Kleiner Perkins Caufield & Byers yatırım fonu 

satın almıştır. Şimdi diğer Avrupalı yatırımcılar Türkiye'de bu hızlı büyüyen pazara dönüyor 

olmakla birlikte Ocak 2012'de, Rusya'dan ru-Net, takı ve aksesuar satan bir Türk web sitesi 

olan Lidyana.com’a 3.000.000 $ yatırım yapmıştır. (BCG 2013). 

Son dönemde giyim, ayakkabı, dekorasyon, aksesuar, elektronik vb. ürünler satan websiteleri, 

aynı zamanda trendlerin izlendiği bir platform haline gelmeye başlamıştır. Fırsat siteleri,  çok  

sayıda  ürün/hizmetin,  belirli  bir  zaman  diliminde  özel  indirimlerle  satışa  sunulduğu 

platformlardır. Bu platformlarda, tüketicilere eğlenceden sağlığa birçok alanda fiyat avantajı 

sağlayan aktivite seçenekleri sunulmaktadır. Böylece indirimli  fiyattan  çok  sayıda  ve  

çeşitli  “fırsat”  yakalama  olanağı sağlanmaktadır (Sezgin 2013). 

Moda sektöründe "tüketici, keyfi öğeler üzerinde harcamaya isteksizdir ve bunu yaptıklarında 

ise moda olan, kaliteli ve düşük maliyetli ürünler beklemektedir. Hızlı moda tasarımlarını 

piyasada mevcut eğilimleri yakalamak için hızlı sürede depolanan podyum hareketleri olarak 

kabul etmek, moda perakendecileri tarafından kullanılan çağdaş bir terimdir. Tasarlanan 

konfeksiyon ürünleri genel tüketiciyi daha düşük bir fiyata mevcut giyim stillerinden 

yararlandırmak için hızlı ve ucuza imal edilmektedir. Hızlı modanın temel amacı; hızlı bir 

şekilde maliyeti etkin bir ürün üretmek olduğundan, hızlı moda sektöründe birçok şirkette 

tasarım, dikey entegrasyon olarak tam zamanında (just-in-time) üretim, teslimat ve satış 

olarak görünmektedir. Ayrıca, tedarik zinciri verimliliğine büyük önem verilmektedir. 

Rekabet güçlerinin ve moda döngülerinin azaltılmasıyla, perakendeciler böylece daha 
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yakından tedarik zincirinin kontrolünü sağlamış ve rekabetçi fiyatlarla kaliteli ürünleri tanıyan 

stratejiler geliştirmek zorunda kalmışlardır (Bruce ve Daly 2010). 

 

4. HIZLI MODA ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE ÖZET 

Gelişmiş ülkelerde e-ticaretin kritik başarı faktörlerinin (CSF-critical success factors) analizi 

için pek çok çalışma vardır. Ama gelişmekte olan ülkelerde e-ticaret için CSF’lerin 

araştırmalarında bir eksiklik bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerin e-ticaretleri için var olan CSF 

ile gelişmekte olan ülkelerdeki e-ticaret için olan CSF aynı olmayabilir. Temel başarı 

faktörleri ya da sadece başarı faktörleri olarak, kritik başarı faktörleri terimlerini kullanarak, 

bu alandaki araştırmaların çoğu araştırmacının kendi bakış ve deneyimlerine dayanarak, e-

ticaret başarısını etkileyen faktörler tespit edilmiştir. Keh ve Shieh (2001) online bakkaliye 

perakende sektöründe e-ticaret için kritik başarı faktörlerini çalışmıştır ve Phan ve Stata 

(2002) Intel’in e-ticaret kritik başarı faktörlerini çalışmıştır. Çeşitli endüstrilerdeki e-ticaretin 

CSF’lerini tanımlamak için yapılan çeşitli araştırmalar bulunmaktadır (Fazmeer 2014). 

Chappell ve diğerleri (1999)’a göre; üyeler arasında iletişim teknolojisini sunma, belirli hedef 

gruplarının çevresinde topluluk kurma ve kategori kolaylaştırıcılarını atanması yoluyla bir 

takım topluluk oluşturma uygulamaları, müşterilerle ilgilenmek içindir. İlişki sadece 

müşterileri sadık olarak elde tutma değil, aynı zamanda e-ticaret sisteminin bir olanak 

sağlayıcısı rolü oynamaktadır. Son derece karmaşık olan tedarik zinciri;  işletim üreticisi, 

kurallar ve sözleşmeleri içeren bir e-pazar; distribütör, tedarikçi ve aracılar gibi taraflar 

arasında olmak zorundadır. Buna ek olarak, gruplar arasında olması gereken karşılıklı güven 

olmadan, katılımcılar arasında etkin bir iletişim olamaz; bu da bir e-pazar başarısızlığına 

neden olur. E-ticaretin başarısını belirleyecek olan başka önemli faktör ise ilk hamle avantajı 

olmasıdır. Keh ve Shieh (2001)’e göre; belirli bir web alanı sahipliğinde ilk olmayı iddia 

edenin e-ticaret başarısı için önemli olduğuna birçok kişi tarafından inanılmaktadır; çünkü ilk 

hamle, marka isminin tanınırlığını kazandırabilir. Ve e-ticaretin benimsenmesini etkileyen 

uygun değer yaratma, kontrol ve akıllı stratejiler oluşturma gibi birçok araştırmacı tarafından 

tespit edilmiş olan bazı başarı faktörleri vardır (Fazmeer 2014).  

Özellikle moda endüstrisinde; “Uygun fiyata hızlı üretim felsefesi”, Zara, Hennes & Mauritz 

(H&M), Gap, UNIQLO ve Topshop gibi büyük küresel perakendecilerde uygulanmaktadır. 

Zara etrafında hızlı stok dönüşü ve dikey entegrasyou ile bir uzman moda zinciri ve hızlı bir 

moda perakendecisi olarak önemli bir örnektir. Dünyadaki büyük dağıtım gruplarından biri 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 59-78. 

 

 

69 

 

olan Inditex’e aittir, 45 ülkede 1558 mağazanın faaliyet gösterdiği bu yerde yaklaşık 550 adet 

Zara mağazası vardır. Zara grup satışlarının % 73.3’ünü ve kendi ürünlerinden olan 

satışlarının % 60’ını kadınlar için üretmiştir. Grup satışlarının % 46’sı en büyük uluslararası 

pazar olarak Fransa ile İspanya’dır. Başarıları bir tesadüf değildir. Tipik hızlı moda markaları, 

esasen aşağıdaki başlıca konularda kendi başarılarını kazanmaktadır” (Zhenxiang ve Lijie 

2011):  

1. Güçlü tedarik zinciri yönetimi,  

2. Nadir değer yaratma, 

3. Tanıtımlardaki düşük maliyetler,  

4. Esnek ürün-marka konumlandırma stratejisi. 

4.1. Güçlü Tedarik Zinciri Yönetimi 

Gap, Amerika'nın dev bir gündelik (casual) moda zinciridir. Zara, kitlelere farklılaştırılmış 

şık-ekonomik temel giyim sunan Gap’in ticari stratejisini taklit etmektedir. Moda, çok çabuk 

bozulabilir; hızlıca podyum üzerinde ya da bir ünlünün üzerinde görülen son şeyin etkisinde 

kalabilir. Perakendeciler sipariş döngüsünü kısaltmak ve envanterleri en aza indirmek için 

çalışmaktadırlar; böylece üreticiler, sonunda stok yönetme riskinin çoğunu taşımayı 

sonlandırmıştır. Birçoğu, standart senelik 4 yerine - bir yılda 16 kadar mevsimlik siparişlik ile 

değişimi sağlamaya çalışmaktadır. (MacCarthy ve Jayarathne 2010, Zhenxiang ve Lijie 2011). 

Beş yıl önceye kadar sadece Zara bu stratejiyi takip etmiştir. Zara’nın tasarımcıları moda 

trendlerini yakından takip etmektedir. Genel olarak, Asya'da tipik bir imalat giyim firması 

mağazaları için yeni bir tasarım elde etmek altı ila dokuz ay sürebilir. Güçlü bir lojistik 

sistemi sayesinde, var olan modelin yeni versiyonu iki hafta içinde mağazada olabilir iken 

tamamen yeni bir Zara giysi tasarımının teslimi yaklaşık beş hafta sürmektedir. Tipik bir yıl 

içinde; H & M veya Gap gibi şirketler 2000-4000 ile karşılaştırıldığında, Zara 11.000 yeni 

ürün piyasaya sürmüştür (Zhenxiang ve Lijie 2011). 

Ev eğilimi (In-home tendency), tüketicilerin giysiler için evden alışveriş yapma eğilimidir. 

Seock ve Bailey (2008), evde alışveriş eğiliminin giyim ürünleri hakkında bilgi almak için 

hem online araştırma hem de online olarak öğelerin satın alınması ile aralarındaki ilişkiyi 

olumlu bulmuştur (Nirmala ve Dewi 2011). Dolayısı ile ürünlerin hızlı bir şekilde tasarlanıp, 

üretilip tüketici ile buluşması artık çok daha kısa sürelere inmekte ve bu olumlu durum 

bütünleşik e-ticaret sistemi ile mümkün olabilmektedir. Ayrıca tüketiciler, benzer ürünleri 

karşılaştırmakta ve detaylı araştırma avantajına ulaşmakta ayrıca tüm bunları ev koforunda 
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gerçekleştirebilmektedir. Bunun yanı sıra, satın alınan ürünler tüketicilerin evlerinin kapısına 

kadar ulaştırılmaktadır. 

4.2. Nadir Değer Yaratma 

Tedarik zinciri yönetimi dışında, temel şekiller ve küçük boyutlar, sınırlı sayıda odak noktası 

olan Zara’nın başarısına katkıda bulunmakta ve böylece oldukça dar olan ürün yelpazesi ile 

ilgilenmektedir. Zara arz fazlasından kaçınmaktadır. Bazı stoklar doldurulmuş olmasına 

rağmen, hem erkekler hem de kadınlar için giyim, bilinçli küçük gruplar halinde 

yapılmaktadır. Bu zor bulunan değer yaratmaya yardıcı olmaktadır. Ayrıca mağazaları taze 

görünümlü tutmakta ve indirimleri azaltmaktadır. Zara’nın, bir satış sonrası öğe sayısı 

yaklaşık sanayi ortalamasının yarısıdır (Zhenxiang ve Lijie, 2011).  

Kolaylık / zaman bilinci, giysiler için alışveriş yaparken kolaylık ya da zaman odaklı olan 

bilinçli tüketicilerin bir eğilimidir. Seock ve Bailey (2008) tüketicilerin alışveriş yaparken 

kolaylık/ zaman bilinci ile ilgili endişeli olduğunu ve zamandan tasarruf edebildikleri giysi 

mağazalarında alışveriş eğiliminde olduğunu belirtmiştir. Stell ve Paden (2002) alışveriş 

deneyimi sırasında zaman ve emek tasarrufunun kolay alışverişçinin en önde gelen ilgisi 

olduğunu söylemiştir. Bu bireyler, sürecin hızlandırılması için bir araç aramakta ve satın alma 

sürecini basitleştirmektedir. Ayrıca bu kategori zaman baskısı altında olma durumundan 

dolayı zaman fukarası olarak nitelendirilen, minimum alışveriş yapmak için çaba ve zaman 

ihtiyacı olan bireyler içermektedir (Nirmala ve Dewi 2011).  

Alışveriş keyfi, giyim alışverişi keyfi isteyen tüketicilerin bir eğilimidir. Seock ve Bailey 

(2008), alışveriş keyfinin hem online bilgi arama ve hem de satın almalar arasındaki ilişkinin 

anlamlı ve pozitif olduğu tespit etmiştir. Tüketiciler alışveriş keyfini alışverişle ve aranan 

giyim öğeleri için vakit harcayarak zevke ulaştırır (Nirmala ve Dewi 2011). Alışveriş güveni 

giysiler için tüketicilerin alışveriş yaparken emin olma eğilimidir. Seock ve Bailey (2008) 

alışveriş güvenini, online giyim öğelerinin alımı ile arasındaki ilişkinin anlamlı ve pozitif 

olduğu tespit etmiştir. Alışveriş yeteneklerine güveni olan tüketiciler online giyim öğelerini 

satın alabilir. Bazı tüketiciler web siteleri aracılığıyla, ürünleri deneyimleme olanaksızlığı 

nedeni ile ürünleri online satın almak için isteksiz olabilir. Ancak, tüketicilerin giyim öğeleri 

için alışveriş yapmak ve kendileri için doğru ürünleri seçmek için yetenekleri daha emin hale 

gelirse online giyim ürünleri satın almak için daha az kararsız olabilir (Nirmala ve Dewi 

2011).  
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İnternet üzerinden satın alma deneyimi, bilgi arama ve internet üzerinden ürün satın alma 

niyetini etkilemiştir. Jayawardhena ve diğerleri (2007), tüketicinin daha önceki online 

alışveriş deneyiminin gelecekteki online alışverişi için satın alma niyeti üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olacağını göstermiştir. Diğer bir deyişle, birisi online bir ürün satın alırsa, daha 

sonra ürün tecrübeleriyle online satın almak isteyenlerin niyetlerini etkileyecektir. Ayrıca, 

Ranganathan ve Jha (2007) tarafından yapılan bir araştırma sonucu; geçmişte web sitesi 

aracılığıyla alışveriş deneyiminin gelecekte online satın alma yapma niyeti üzerinde güçlü bir 

etkiye sahip olduğunu göstermiştir (Nirmala ve Dewi 2011).  

4.3. Tanıtımlardaki Düşük Maliyetler 

İyi bilinen bir marka oluşturmak kısmen büyük bir zaman alır, çünkü üreticilerin aksine  

ürünler mağazalar tarafından teşvik edilir; perakendecilerin tüm teşvikleri kendileri yapmaları 

gerekir. Gap ile rekabet edebilmek için, Zara stoklarını çok yalın tutmaktadır. Bunun anlamı, 

kar-zarar tanıtımları ve satışını önlemektir. Bu, maliyetleri azaltmak için reklamları 

önlemektir. Tanıtım dikkate alındığında, Zara, reklam ve indirimler konusunda cimridir. 

Genellikle rakipleri ile karşılaştırıldığında, rakipleri satışlarının % 3-4’ünü reklama harcarken, 

o sadece % 0.3’ünü harcamaktadır (Zhenxiang ve Lijie 2011).   

4.4. Esnek Ürün-Marka Konumlandırma Stratejisi 

Giyim alışverişi yönelimleri, özellikle giyim alışverişi faaliyetleri üzerinde vurgusu olan 

tüketicinin, ihtiyaçlarını yansıtan veya istediği gibi olan giyim ürünleri için alışveriş yaparken 

ve/veya satın alırken alışveriş stilleri kategorileridir (Seock 2003) Marka veya moda trendi 

odaklı olan marka / moda bilinci tüketicilerin bir eğilimidir. Seock ve Bailey (2008) online 

hem bilgi arama ve hem de satın almalar ile ilgili marka / moda bilinci arasında anlamlı ve 

pozitif bir ilişki bulmuştur. Marka / moda bilinci olan tüketiciler, en son stilleri ve yeni moda 

trendleri kontrol etmek için giyim web sitelerini ziyaret edebilir. Onlar gibi ürünler bulurlarsa 

bu öğeleri online olarak satın alabilirler (Nirmala ve Dewi 2011).  

Fiyat bilinci, giysiler için alışveriş yaparken fiyat odaklı olan tüketici eğilimidir. Seock ve 

Bailey (2008), fiyat bilinci ve online bilgi aramalar arasında olumlu ilişki bulmuştur fakat 

online giyim öğeleri alımıyla ilgili ilişki olumsuzdur. Tüketiciler fiyat bilinci ile fiyat 

konusunda endişelidir ve giyim fiyatlarında büyük bir dikkatle ödeme yapılır. Fiyat bilinci 

olan tüketiciler satış veya promosyon fırsatlar hakkında bilgi edinmek için veya farklı 

şirketlerin web sitelerinde fiyatları karşılaştırmak için internet sitelerini ziyaret edebilirler. Bu 
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sonuca benzer (Vijayasarathy 2003), bu yönelimin internet alışverişi niyetini anlamlı ve 

pozitif şekilde etkileyediği bulunmuştur (Nirmala ve Dewi 2011). 

UNIQLO, 2002 yılında Çin pazarında girerek, başlangıçta düşük fiyatı kaliteli giysiler 

sunmak için tüm nüfusa kendini konumlandırmıştır. Ancak düşük maliyet stratejisi, firmayı 

başarıya götürmemiştir. 2006 yılında, UNIQLO, stratejik yönünü kentli orta sınıfa 

yönlendirerek, giysileri kolayca diğer markalar ile eşleştirip ve karşılaştırmayı sağlamıştır. 

Yeni strateji, 2006'dan 2008'e kadar Çin pazarında satışlarda 6 kat büyümeye yol açmıştır. 

Başlıca müşteri grupları 20 ile 30 yaş arası olanlardır. Hem online hem de offline kanalı 2009 

yılında hızlı bir büyüme yaşamıştır. Nisan 2009'da online alışveriş mağazası Taobao 

platformunda açılmıştır. Fiziksel mağaza sayısı Çin'de 34’e ulaşmıştır ve bunların 26’sı 2009 

yılında inşa edilmiştir. Online moda satışı, her nasılsa, dikkat çekecek derede esnek 

gösterilmiştir. Zara ve H & M, online perakende pazarına taşınan moda mağazalarının uzun 

çizgisine eklenmiştir. Ne H&M ne de Inditex’de kendi online kıyafetlerinin satış gelirlerinin 

oranını açıklamaktadır. ABD'de web üzerinde oluşturulan Gap markalı satışlar, ABD’li rakibi 

Gap Inc.’in yaklaşık %8’ini oluşturmaktadır. Her şeyden önce, dünya çapında giyim 

uzmanlığı, doğru zamanda moda, kalite ve fiyat arasındaki doğru dengeyi elde etmek 

eğilimindedir (Zhenxiang ve Lijie 2011). 

 

5. ONLINE HIZLI MODA ÖRNEK İNCELEMESİ: TOZLU.COM 

Tozlu.com; Samsun’daki “yabancılar pazarı”nda 20 m2’lik bir tezgahı devralarak 1999’da 

ticarete başlamış, 2001’den itibaren Tozlu markasıyla ‘kadın giyim mağazaları’ açarak 

büyümeyi hızlandırmış ve 2010’da da iş modeline e-ticareti eklemiştir. Çizgisi muhafazakar 

kadın giyimi olan marka, 2010 yılına gelindiğinde 200 civarında çalışanıyla 6 perakende 

mağaza ve ağırlıklı olarak Karadeniz bölgesinde olmak üzere 40 bayi sahibi olmuştur. 2001 

yılından bu yana sürekli gelişerek bayan giyim sektöründe geniş bir bilgi birikimine sahip, 

eğitimli, deneyimli ve donanımlı insan kaynağı ile yoluna devam etmektedir.  

E-Ticaret, Türkiye'nin gündemine önde gelen sektörleren biri olan tekstil sektörüyle girmiştir. 

Marka, 2010 yılında mevcut perakende mağazacılığın yanına e-ticareti de ekleyerek bu alanda 

faklı bir model yaratmaya çalışmıştır. Türkiye'deki diğer moda ve tekstil markaları, e-ticaret 

konusunda uzmanlaşmış firmalara ürün vermeye çalışırken, Tozlu.com kendi sitesi üzerinden 

yola devam etmiş; diğer firmalar kampanyalı ürünler satarken, marka kendi ürünlerini Tozlu 

markası ile satmaya başlamıştır. Bu farklı e-strateji; kadın giyimde sadece kendi markaları 
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olan Tozlu’yu satmaları, uzmanlık alanları olmayan ev tekstili, züccaciye gibi konularda 

başka markaları “stok almadan” satmalarını içermektedir. Öncelikle Karadeniz Bölgesinde 

tanınan bir firma olarak marka çok çabuk yayılmış; gazete ve internet reklamlarıyla 

geliştirilmiş ve böylece e-marka yapılandırılandırılmaya başlanmıştır. Markalaşma 

çalışmalarında; markanın halka açık yapısı, müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensipleri 

ve yüksek kaliteli giyim kategorilerinin fabrikadan doğrudan en uygun fiyata sunumu, 

markanın en belirgin özellikleri arasında yer almıştır. Tozlu Giyim, Tozlu.com online 

mağazasında tesettür giyim, ev-yaşam ve dekorasyon, kadın giyim, erkek giyim, çocuk giyim 

gibi kategorilerde ürünler sunmaktadır.  

E-ticarete başlanıldığında markanın ürün stoğu yoktur. Mevcut mağazalardaki sistem, 

internete entegre edilerek perakende mağazalardaki stoklar satışa sunulmuştur. İnterneti satış 

kanalı olarak kullanmaya başlayan Tozlu.com, 2010 yılında öncelikle Samsun'daki 

yazılımcılar ile yola çıkmış ardından e-ticaret altyapısını Ticimax ile geliştirmiş bu güçlü 

altyapı ile şu anda markanın yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde satış yapmasını 

sağlayacak 24 saat ihracat yapabilecek potansiyele sahip bir firma konumuna getirmiştir. 

Samsun'dan Türkiye'nin heryerine kargo gönderen marka, dünyanın yaklaşık 100 ülkesine 

Türk malı tekstil ürünlerini satmaktadır ve diğer birçok ülke için anlaşma ve çalışmalar 

yapılmaktadır. Tozlu.com, bir Anadolu şehri, Samsun'dan dünyaya açılarak öncelikli hedefini 

200 ülkeye ürün göndermek olarak belirlemiştir. Bununla birlikte, marka, gerçekleşecek bu 

büyüme sayesinde Samsun’daki istihdam oranını arttırarak çalışanlarına en yüksek maaşı 

veren firma olmayı hedeflemektedir. 

Tozlu.com, 2014 yılında müşterilerine dünya standartlarında bir online satış hizmeti 

verebilmek için Türkiye’de bir ilk olan akıllı depo sistemini faaliyete geçirmiştir. 10.000 

m2’lik kapalı alanda toplam 1,5 milyon ürün kapasitesiyle yeni akıllı depo, Tozlu.com’a düşen 

her siparişin adım adım takibini mümkün kılmaktadır. Bünyesinde 9 stüdyo ve profesyonel 

sanat ekibiyle müşterilerine her gün onlarca çeşit yeni ürün sunan Tozlu.com, kullanıcı dostu 

ara yüzüyle alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeyi amaçlamaktadır. Akıllı depo için özel olarak 

üretilmiş mekanla entegre yazılım sayesinde Tozlu.com müşterilerine en hızlı ve en kusursuz 

online satış deneyimini yaşatmayı hedeflemektedir. Sisteme düşen her bir sipariş için 

çalışanlar; her aşamada büyük bir özen ve hassasiyet göstererek ürünlerin hatasız bir şekilde 

kargoya hazır hale gelmesini ve en hızlı şekilde müşterilere ulaşmasını sağlamaya 

çalışmaktadırlar. 
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Tozlu.com’dan ortalama günlük 5 bin kargo çıkışı yapılmaktadır. Paypal, kredi kartı, BKM 

Express, kapıda nakit veya kredi kartıyla ödenerek satın alınan ürünler, yutrtiçinde depo 

merkezine olan uzaklık mesafesine göre 2 ile 5 iş günü içerisinde Tozlu.com anlaşmalı kargo 

şirketi olan Sürat Kargo şirketi ile teslim edilmektedir.  

Perakende de ‘departmentstore’ adı verilen çok katlı mağazacılıkta da yeni bir model 

geliştiren Tozlu Giyim, muhafazakar kadın giyimi kategorisinde ‘diesre.com’ markasını 

geliştirmektedir. Samsun’da 5 bin metrekarelik çok katlı tesettür mağazası açılmıştır. 

Alışveriş merkezi konforunun e-ticaret rahatlığı ile harmanlandığı altı katlı Diesre 

Mağazasının ilk 4 katının her birinde bulunan dijital ekranlar, bayanların e-ticaret rahatlığını 

yaşamalarını sağlıyor. Dijital ekranlar üzerinden diledikleri kıyafeti seçen bayanlar bu 

ürünleri deneyebiliyor ya da mankenler üzerinde inceleyebiliyorlar. Online alışverişin 

rahatlığını sunan mağazanın beşinci katında, çocuklar için hazırlanan oyun alanlarının yanı 

sıra ailelerin de keyifli zaman geçirebilecekleri kafeler yer alıyor. Altıncı katında ise organik 

gıda ürünleri satılmakta ve lüks bir restoran bulunmaktadır. Marka, müşteri memnuniyetini 

üst seviyede tutan bir anlayışa sahip bir yaklaşımla; tesettür giyimde bu modeli, Türk ve 

müslümanların yoğun yaşadığı şehirlerde, Londra ve Paris’te, Ortadoğu’nun önemli 

şehirlerinde de hayata geçirerek hem çok katlı mağaza hem e-ticaretle yayılmayı 

amaçlamaktadır. 

6. SONUÇ 

Küresel ölçekte internet üzerinde alışveriş yapma oranı tüm dünyada artmaktadır. Türkiye 

özelinde birçok markanın ürünlerini e-ticarete hızla yöneltmeye devam ettiği izlemektedir. Bu 

eğilimin; 

1. artması, moda ve tekstil sektörüne daha fazla oyuncunun girmesi beklenmektedir. 

2. Özellikle moda ve tekstil markalarının kendi e-ticaret sitelerinde artış yaşanabileceği 

düşünülmektedir. 

3. Öte yandan müşterilere kişiye özel tasarımlar sunularak kişiselleştirilmiş deneyim ve  

markalaşmaya odaklanılacağı öngörülmektedir. 

4. Bu bağlamda, müşteri memnuniyetini arttırabilmek adına satış öncesi ve sonrası 

hizmetler  nedeniyle lojistik ve tedarik ağlarının gelişeceği düşünülmektedir. 

5. Mobil ticaret ve uygulamalar ile akıllı cihazlar üzerinden satışlar ön plana 

çıkacağından fiyat/ürün karşılaştırma modeli ile mobil çözüm ve yazılımların gelişeceği 

öngörülmektedir. 
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6. Bunun yanısıra, alternatif ödeme sistemlerinin gelişeceği ve ödeme sistemlerinin 

güvenirliliğinden ziyade marka güvenilirliği ön plana çıkacaktır. 

7. Sosyal medya ve dijital pazarlamanın gelişerek daha da etkin bir role sahip olacağı 

düşünülmektedir. 

8. Alışveriş merkezi konforunun e-ticaret rahatlığı ile harmanlandığı sistemler 

tasarlanarak müşterilerin ürünleri deneyebilmelerini, renk- beden-stok durumunu takip 

edebilmelerini, diğer yandan satıcının hangi ürünlerin ne kadar tarandığı, hangi ürünlerin ne 

kadar çok denendiği, satın alınıp/alınmadığını, ürünün tasarımından kaynaklanan bir sorun 

olup olmadığı vb. gibi kriterleri göz önünde tutarak müşteri memuniyetini attıracak ve olası 

sorunların çözülerek satışların arttırılacağı öngörülmektedir. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, son zamanlarda önemi giderek artan sosyal ve inovatif girişimcilik 

kavramlarını teorik olarak incelemek ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde 

öğrenim gören, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin sosyal ve inovatif girişimcilik 

algılamalarını açığa çıkartmak ve farklı akademik branşlarda eğitim gören doktora, yüksek 

lisans ve lisans öğrencilerinin algıları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını araştırmaktır. 

Bu doğrultuda araştırmanın örneklem çerçevesini, Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi’nde öğrenim gören 300 doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri 

oluşturmaktadır. Araştırma sonucu, elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin demografik 

özelliklerinin (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, vb.), girişimci kişilik özelliklerinin ve çevresel 

faktörlerin, sosyal girişimcilik ve inovatif girişimcilik üzerinde etkisi olduğu ortaya 

konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Genç Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik, İnovatif Girişimcilik 
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A RESEARCH INTENDED FOR DETERMINATION OF YOUNG 

ENTREPRENEURS CANDIDATES’ PERCEPTIONS OF SOCIAL 

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP 

 

Abstract 

The aim of this study is to examine social and innovative entrepreneurship theoretically which 

is becoming important recently and to reveal doctorate, graduate and undergraduate students 

perceptions of social and innovative entrepreneurship studying in Kahramanmaraş Sütçü 

Imam University and to investigate whether significant differences between the perception of 

graduate and undergraduate students studying in different branches.  In this context, the 

sampling frame of the study consist  300 Phd students, graduate and undergraduate students 

studying in Kahramanmaras Sütçü Imam University. According to the findings results has 

been demonstrated that students' demographic characteristics (age, gender, education level, 

etc.), entrepreneurial personality traits and environmental factors have an impact on social 

entrepreneurship and innovative entrepreneurship. 

Key Words: Young Entrepreneurship, Social Entrepreneurship, Innovative Entrepreneurship 

 

1. GİRİŞ 

 

Girişimciliğin gelişimi ve başlatılan bir girişimin sürdürülebilir olması için, hem ülkenin 

içinde bulunduğu, hem de bireyin sahip olduğu ekonomik ve sosyal koşullar oldukça önem 

taşımaktadır. Girişimcilik, kişilerin hayalini kurdukları fikirlerini, düşüncelerini pratiğe 

dökmeleridir. Bunu yapabilen ve bu konuda karşılarına çıkabilecek her zorluğa girişen 

kimseler ise girişimcilerdir. Girişimcilerin başarılı olabilmeleri için başlatacakları girişimi 

inovatif fikirlerle yoğurması şarttır. Böylelikle, istenilen yeni iş olanaklarının yaratılması, 

ürün, hizmet ve süreçlere yeniliklerin kazandırılması mümkün olabilir. Diğer taraftan yapılan 

girişimlerde toplumun menfaatini ve çıkarlarını gözetecek projelere imza atılması da ayrıca 

başarı yolundaki adımlardan sayılmaktadır  (www. ozkentvetaysever.com, 03.06.2016). 

Daha önce yapılan araştırmalara genel itibariyle bakılacak olursa, çalışmalarda daha çok 

yetişkinlerin girişimciliği üzerine odaklanıldığı göze çarpmaktadır. Ama gençlerin, sosyal ve 

ekonomik bağlamda, girişimcilik kapasitelerini ne oranda arttırdıkları, ne kadar girişimci 

oldukları veya bu konu hakkında ne kadar bilgi sahibi oldukları hakkında yapılan çalışmalar 

oldukça azdır (Geldhof vd., 2014: 411).  

Bu nedenle bu çalışmada, genç girişimcilerin sosyal ve inovatif girişimcilik algılarının 

belirlenmesine yönelik bir araştırma yapılmış olup, genç girişimcilerin bireysel özelliklerinin 

sosyal ve inovatif girişimcilik üzerinde etkisinin olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.  
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2.  KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Yetişkinliğe geçiş süreci, başarılı bir girişimin nasıl olması gerektiğine dair algının oluşması 

için çok büyük önem taşıyan bir zaman dilimidir. Amerikalı genç girişimciler üzerine yapılan 

bir çalışmada, çalışma kapsamına alınan gençlerin sadece % 10’luk bir kısmının gelecekte 

kendilerine ait bir iş kurma fikrine sahip oldukları ve bu işi nasıl başlatacaklarına dair 

planlarının olduğu öne sürülmektedir  (Geldhof, 2014: 411). Dolayısıyla yetişkinliğe 

erişmeden önce, gençlere girişimciliğin ne olduğu ve nasıl olması gerektiği aşılanmalıdır.   

Girişimcilik teorileri, sosyal girişimciliğin tam olarak ne anlama geldiğine dair, tutarlı bir 

açıklamadan yoksundur. Dahası, çoğu araştırma sosyal girişimciliği, deneysel tanımlarına bir 

alternatif olarak teorik olarak açıklamaya çalışmaktadır (Wiguna vd., 2015: 28). 

 Sosyal girişimciliğin yeniliklere odaklanmak ya da sosyal değerlere öncelik vermek gibi 

tanımları yapılmaya çalışılsa da halen tam olarak kavramsallaştırılmış bir olgu değildir 

(Kavoura ve Andersson, 2016: 3). Sosyal girişimcilik, sosyal ve girişimcilik olmak üzere iki 

kelimeden oluşmaktadır. Sosyal ifadesi burada bir sıfat görevi görmekte olup, girişimciliğin 

sosyal nitelikler barındırdığını anlatmaktadır ( Wiguna ve Menzilati, 2014: 14). 

Sosyal girişimciliğin amacı, sosyal problemlere ve ihtiyaçlara işaret ederek, toplumdaki 

sosyal etkileri, sosyal değerleri, sosyal dönüşüm ve değişimleri, sosyal bir misyon ile takip 

etmektir (Bonfanti vd., 2016: 2). Diğer bir amacı ise, sosyal problemleri hafifletmek veya 

çözmektir. Finansmanı ise yapılan girişimle ilgili faaliyetlerden elde edilir (Parenson, 2011: 

39). Elde edilen kar, yatırımcılara geri dönmez; sosyal amaçlı faaliyetlerde kullanılır. Yeni bir 

girişim başlatma veya var olan sosyal bir girişimin bireysel veya takım olarak yaygın hale 

getirilmesine çalışmak, yeni sosyal bir girişim faaliyeti veya yeni bir girişim yaratma 

faaliyetlerine verilen,  sosyal ve toplumsal amaçlara dayanan bir kavramdır (Williams, 2007: 

29). Bu bağlamda, sosyal girişimcilik ayrıca geniş kabul gören bir tanımla, girişimle ilgili 

faaliyetlerden sosyal bir fayda sağlama ve finansal getirisini yine toplumun menfaatine 

kullanma prensibine dayanan bir girişimcilik faaliyeti olarak da tanımlanmaktadır (Hug ve 

Gilbert, 2013: 554). 

Sosyal girişimcilik, sosyal bir problemi tanımlayıp, bu problemi çözerken sosyal ve ekonomik 

değerler üretmeyi hedefleyen ve bunu yenilikçi bir anlayışla ele alan ve geliştiren bir 

yaklaşımdır (Roundy, 2014: 200). Sosyal refah sisteminde görülen eksiklikleri ve problemleri 

gidermek ve daha sürdürülebilir gelişmeler ve sistemik değişimler yaratmaya çalışmak olarak 

tanımlanmakta (Urban, 2015: 163); sosyal problemlerin farkında olmaya başlayan girişimciler 
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tarafından yönlendirilen sürekli bir problem çözme süreci olma sebebiyle, inovatif ve 

sürdürülebilir bir süreç olarak nitelendirilmektedir (İrengün ve Arıkboğa, 2015: 1187). 

Sosyal girişimciler, toplumdaki bir eksikliği fark edip, onu bir iş fırsatına dönüştürmeyi 

başarabilen, aynı zamanda gerekli insanları da bir araya getirerek bir iş ağının kurulması için 

onları da motive eden ve onlara yardımcı olan kişilerdir (Braga, 2014: 12). Geleneksel olarak, 

makro-ekonomik bir bakış açısı ile, girişimciler sosyal değişim ve yenilik yaratma rolünü 

üstlenen kişiler olarak algılanırlar (Wyness vd., 2015: 835). 

Sosyal girişimciliğin yanı sıra, adını sıkça duyar olduğumuz diğer bir kavram ise “ İnovatif 

Girişimcilik” tir. Dinamik çevre koşullarının ve hızlı değişimlerin yaşandığı günümüzde, 

örgütsel sürdürülebilirliliğin anahtarı, girişimcilik ve inovasyon kombinasyonunun elde 

edilmesidir (Zhao, 2005: 25).  

Yapılan literatür çalışmaları sonucunda, inovatif girişimciliğin daha iyi anlaşılabilmesi için 

inovasyon ve girişimcilik kavramlarına tek tek değinildiği görülmektedir. İnovasyon, 

işletmenin iş yerinde, örgüt içi veya örgüt dışı ilişkilerinde uygulanabileceği yeni bir şey veya 

oldukça önemli ölçüde geliştirilmiş ürün, mal veya hizmet, yeni bir süreç, yeni bir pazarlama 

metodu veya yeni bir örgütsel metot olarak tanımlanmaktadır (Zsuzsanna ve Herman, 2012: 

268).  

İnovasyon, yaratıcılığa yol açacak, daha iyi, daha etkileyici ve daha etkin süreçler, hizmetler 

veya fikirler üretmek veya yaratmak olarak tanımlanmaktadır. Daha büyük etkinlik kazanmak 

için eski metot ve teknolojileri değiştirmeye duyulan istektir. İnovatif olmak riskli olabilir, 

ama bu risk sadece farklı bir şeyler yapmanın korkusuyla başa çıkmanın verdiği bir algıdır 

(Spulber, 2012: 641). İcat, yeni bir ürün ya da süreç fikrinin ilk defa ortaya atılması iken; 

inovasyon ise bu fikri ilk kez uygulamaya taşıma girişimidir. İnovasyon, kaynak, yetenek, 

bilgi gibi birçok farklı kapasitenin kombinini gerektirir ve genel olarak firmalarda meydana 

gelir (Galindo ve Picazo, 2005: 503). 

Bazı araştırmacılar ise, inovasyonun girişimciliğin kalbi olduğunu ifade etmektedirler. Bu 

yüzden birçok girişimci, inovasyona bağlı olarak faaliyetlerini yerine getirirler. İnovasyon, bir 

geri bildirim etkisi yaratarak, girişimcileri, girişimde bulunmaya teşvik eder. Yani, 

girişimciler inovasyon yapar, inovasyonlar da diğer girişimcileri faaliyetlerini yerine 

getirmeleri konusunda şartlandırır (Galindo ve Picazo, 2005: 503). 

Girişimcilik ise, risk almak, üretken ve inovatif olmak gibi ana elementleri bünyesinde 

barındırır  (Zhao, 2005: 26). Girişimciler, icat yapan kimseler olarak düşünülmemelidir, 

çünkü girişimciler başkaları tarafından yapılan icatları hayata geçirirler. Girişimci ise, yeni 
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ürünleri, süreçleri ve pazarları keşfederek ve tanımlayarak, ekonomik faaliyetlerinde bir 

açılım ve kreasyon yoluyla değer yaratmaya uğraşan kimsedir (Zsuzsanna ve Herman, 2012: 

268).  Bir girişimci inovasyon yapmayı terk ettiğinde, girişimcilik pozisyonunun etkisini 

azaltmaktadır. Bu nedenle, Shumpeter’ın bakış açısına göre, girişimci var olan yapıları ve 

tabuları yıktığı için bir inovasyoncudur. Daha modern ve geniş bir bakış açısı ile ise, 

girişimciler yeni firmalar oluştururlar; ama bu yeni bir ürün üretmek zorunda oldukları 

anlamına gelmez. Girişimci Shumpeter’ın mantığına göre inovasyoncu olmaksızın da yeni bir 

iş kurabilir ve teknolojik iyileşmeleri kendi iş yerine uyarlayabilir (Galindo ve Picazo, 2013: 

504). 

Girişimcilik ve inovasyonun birleşimi ise “inovatif girişimciliği” oluşturur. Yeni firmalar da 

yeni inovatif fikirlere dayanır. Bu yüzden inovatif girişimcilik oldukça önem taşıyan bir konu 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Zsuzsanna ve Herman, 2012: 268).  İnovatif girişimcilik, var 

olan ürün ve teknolojilere, yeni bilimsel gelişmelerin transfer edildiği bir kanaldır. Bir fikrin, 

uygulanabilir bir sürece ve ürüne dönüştürülebilmesi yeteneğidir (Kravchenko, 2015: 63). 

Faaliyetlerinde inovasyonu barındırmayan, eski teknolojilerle yetinmeye çalışan şirketler, ne 

yazık ki modern pazarda rekabet avantajı sağlayamayacaktır. Bu nedenle inovasyon şirketler 

için bir gereklilik olmaya başlamıştır. Shumpeter (1939)’a göre, inovasyon teknolojik bir 

olgudan çok daha fazlasını ifade etmektedir. Teknolojik olarak ne keşfedilirse keşfedilsin, net 

bir kar artışına yol açmadıkça, inovasyon olarak kabul edilemez (Meiliene vd., 2015: 174). 

İnovatif girişimciliğin, yüksek büyüme oranlarına sahip işletmeler, yüksek katma değerli işler 

ve refah yaratma olasılığı daha yüksektir. Bu yüzden işletme kurucular, bazı riskleri ve 

inovatif olmanın getireceği fırsatları göz önünde bulundurarak büyümeye doğru kendilerini 

zorlamalıdırlar (Zsuzsanna ve Herman, 2012: 268). 

 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Bu çalışmanın amacı, son zamanlarda önemi giderek artan sosyal ve inovatif girişimcilik 

kavramlarını teorik olarak incelemek ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde 

öğrenim gören, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin sosyal ve inovatif girişimcilik 

algılamalarını açığa çıkartmak ve farklı akademik branşlarda eğitim gören doktora, yüksek 

lisans ve lisans öğrencilerinin algıları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını araştırmaktır. 

Bu doğrultuda araştırmanın örneklem çerçevesini, Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi’nde öğrenim gören doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri oluşturmaktadır. 
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Öğrenciler sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimleri alanlarından seçilmiştir. Veri 

toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Ankette bulunan önermeler, ilgili yabancı 

literatürden türetilmiş olup, konusunda hâkim bir kişi tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Bu 

ölçekler oluşturulurken dil uzmanlarına başvurulmuş ve literatürde de bu tür işlemlerde dikkat 

edilen tercüme ve geri tercüme prosedürü kullanılmıştır. Toplamda 345 anket dağıtılmış olup, 

bunlardan 300 tanesine ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin 

demografik özelliklerinin (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, vb.), girişimci kişilik özelliklerinin ve 

çevresel faktörlerin, sosyal girişimcilik ve inovatif girişimcilik üzerinde etkisi olduğu ortaya 

konulmuştur. 

Anketin birinci kısmında, katılımcılara ait demografik bilgiler bulunmaktadır. Anketin ilk 11 

önermesi inovatif girişimciliğe ait olup Kavoura ve Andersson (2016) ölçeğinden, sosyal 

girişimciliğe ait 13 önerme ise Cansız (2014)’ ın ölçeğinden alınmış olup, girişimcilik 

özelliklerine ait 12 önerme ise www.kazanmakisteyenler.com isimli web sayfasında bulunan 

“Bireysel Liderlik Özellikleri” başlıklı yazıdan alınmıştır. Araştırma değişkenleri 5’li likert 

ölçeği ile “1 kesinlikle katılmıyorum…..5 kesinlikle katılıyorum”  ölçülmüştür. Yapılan 

güvenilirlik analizi sonucunda inovatif girişimcilik ve sosyal girişimcilik ölçeklerinin 

güvenilirlik değerleri (Cronbach Alpha değeri 0,90) oldukça yüksek bulunmuştur. 

 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

4.1.Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılanların %58,7’si kadın, %41,3’ü erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların 

%46,3’ü 20 yaş ve altı, % 42’si 21-25 yaş arası, % 11,7’si 26 yaş ve üzeri yaş aralığında 

bulunmaktadır. Katılımcıların % 91,7’si lisans öğrencisi, % 6’sı yüksek lisans ve %2,3’ü 

doktora öğrencisi olarak öğrenimini sürdürmektedir. Katılımcıların % 20’si ilköğretimini 

köyde bulunan okullarda, % 24,3’ü ilçede bulunan okullarda, % 55,7’si ise ilde bulunan 

okullarda tamamlamışlardır. Katılımcıların % 3,3’ü lise eğitimlerini köyde bulunan okullarda, 

% 28’i ilçede bulunan okullarda, % 68, 7’i ilde bulunan okullarda tamamlamışlardır.  Ankete 

katılanların % 52,3’ü İngilizce, % 8,3’ü Arapça dillerini konuşabiliyorken; katılımcıların 

%19,7’si ise hiç bir dil bilmemektedir. Katılımcıların % 39,7’si temel düzeyde, % 33,3’ü orta 

seviyede, % 7,7’si ileri düzeyde bu dilleri bildiklerini belirtmişlerdir. Ankete katılanların 

sahip oldukları kardeş sayılarına verdikleri cevaplara göre, % 15’i sadece 1 kardeşe, % 24’ü 2 

kardeşe, % 24’ü 3 kardeşe, % 35,3’ü 4 ve üzeri kardeşe sahipken; %1,7’si ise hiç kardeşinin 

olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların annelerinin eğitim düzeyi incelendiğinde ise, %20’sinin 

http://www.kazanmakisteyenler.com/
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hiç  eğitim ve öğretim görmediği, % 56, 3’ünün ilköğretim mezunu olduğu, % 16, 3’ünün lise 

mezunu, % 6,3’ünün üniversite mezunu, %1’inin ise yüksek lisans mezunu olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Katılımcıların babalarının eğitim düzeyi incelendiğinde ise, % 4,3’ünün hiç 

eğitim ve öğretim görmediği, % 44,7’sinin ilköğretim mezunu olduğu, % 27’sinin lise 

mezunu, % 21,3’ünün üniversite mezunu, %2’sinin ise yüksek lisans mezunu ve %0,7’sinin 

ise doktora mezunu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların aylık ortalama gelir düzeyleri 

araştırıldığında, katılımcıların % 34,3’ünün 200TL-400TL arası, % 18,7’sinin 401TL-800TL 

arası, % 37,3’ünün 801TL- 1500TL arası, % 9,7’sinin ise 1501TL ve üzeri gelir düzeyine 

sahip olduğu görülmüştür. Katılımcıları % 53,7’i birinci sınıf öğrencisiyken, % 11,7’si ikinci 

sınıf, % 6,7’si üçüncü sınıf, % 27,9’u ise dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Ankete 

katılan öğrencilerin %31’i iktisadi ve idari bilimler fakültesinde, % 10’u fen edebiyat 

fakültesinde, % 17’si tıp fakültesinde, % 13,7’si ilahiyat fakültesinde, % 15’i eğitim 

fakültesinde, % 13,4’ü mimarlık ve mühendislik fakültesinde öğrenim görmektedirler. 

4.2. Bireysel liderlik özelliklerine ilişkin algılı düzeyleri ile inovatif girişimcilik algıları 

arasındaki farklılık testi 

Tablo 1. İnovatif Girişimcilik 

İnovatif Girişimcilik N AO F Sig. 

Azimli Olmak 8 2,2955 28,554 ,000 

 19 3,4115   

 44 3,9690   

 141 4,0812   

 88 4,4246   

Toplam 300 4,0755   

Mücadeleci N AO F Sig. 

 7 2,2727 19,969 ,000 

 14 3,4675   

 63 3,9423   

 119 4,1436   

 97 4,2962   

Toplam 300 4,0755   

Başarı odaklı N AO F Sig. 

 10 2,2545 28,091 ,000 

 12 3,5758   

 38 3,8636   

 121 4,1142   

 119 4,3071   

Toplam 300 4,0755   

Bilgi Paylaşan N AO F Sig. 
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 9 1,9495 37,278 ,000 

 10 3,2636   

 36 4,0278   

 117 4,0723   

 128 4,3047   

Toplam 300 4,0755   

Cesaret Sahibi N AO F Sig. 

 15 2,5091 28,059 ,000 

 11 3,9587   

 45 3,9131   

 108 4,1229   

 121 4,2983   

Toplam 300 4,0755   

Değişime Açıklık N AO F Sig. 

 14 2,5390 27,026 ,000 

 19 3,9234   

 54 3,8822   

 117 4,1515   

 96 4,3456   

Toplam 300 4,0755   

Gelişmeye Açıklık N AO F Sig. 

 9 2,0303 30,230 ,000 

 7 3,6623   

 36 3,7778   

 130 4,1552   

 118 4,2589   

Toplam 300 4,0755   

Hayal Gücü N AO F Sig. 

 15 2,3879 37,259 ,000 

 9 3,5051   

 40 3,9341   

 111 4,1286   

 125 4,3171   

 300 4,0755   

İlham Verici N AO F Sig. 

 18 3,4646 7,858 ,000 

 17 3,8342   

 61 3,8942   

 113 4,1054   

 91 4,3257   

Toplam 300 4,0755   

İnsana Değer Veren N AO F Sig. 

 9 2,1919 27,795 ,000 

 15 3,7030   

 42 3,8117   
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 120 4,1220   

 114 4,3214   

Toplam 300 4,0755   

Özgüven N AO F Sig. 

 13 2,6084 21,159 ,000 

 18 4,0152   

 51 3,8948   

 104 4,1040   

 114 4,3060   

Toplam 300 4,0755   

Sonuç Odaklılık N AO F Sig. 

 10 2,0727 30,821 ,000 

 8 3,8864   

 56 3,9416   

 126 4,1133   

 100 4,3182   

Toplam 300 4,0755   

 

Tablo 1’de katılımcıların bireysel liderlik özelliklerine ilişkin algılı düzeyleri ile inovatif 

girişimcilik algıları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılan Anova 

analizi sonuçlarına yer verilmiştir. Bireysel liderlik özelliklerine ilişkin katılımcıların verdiği 

yanıtlar 5’li likert ölçeği ile (1 kesinlikle katılmıyorum…..5 kesinlikle katılıyorum) ölçülmüş 

olup, her seçeneğe verilen yanıtların aritmetik ortalamaları ile inovatif girişimcilik algıları 

arasında farklılık olup olmadığı test edilmiştir.  Tablo1’de görüldüğü üzere bireysel liderlik 

özelliklerden azimli, mücadeleci, başarı odaklı, bilgi paylaşan, cesaret sahibi, değişime açık, 

gelişmeye açık, hayal gücü yüksek, ilham verici, insana değer veren, özgüven sahibi, sonuç 

odaklı olma seviyelerine ilişkin katılımcıların algıları ile inovatif girişimcilik arasında anlamlı 

fark vardır (p0,001).  

4.3. Bireysel liderlik özelliklerine ilişkin algılı düzeyleri ile sosyal girişimcilik algıları 

arasındaki farklılık testi 

Tablo 2’de katılımcıların bireysel liderlik özelliklerine ilişkin algılı düzeyleri sosyal 

girişimcilik bağlamında test edilmiştir. Katılımcıların bireysel liderlik özelliklerinin tamamına 

(azimli, mücadeleci, başarı odaklı, bilgi paylaşan, cesaret sahibi, değişime açık, gelişmeye 

açık, hayal gücü yüksek, ilham verici, insana değer veren, özgüven sahibi, sonuç odaklı olma) 

ilişkin algılı düzeyleri ile sosyal girişimcilik algıları arasında p0,001 düzeyde anlamı 

farklılık bulunmuştur. Katılımcıların sosyal girişimcilik ve inovatif girişimciliğe ilişkin 

verdikleri yanıtların aritmetik ortalaması ise 4,07’dir (4 katılıyorum).  
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Tablo 2. Sosyal girişimcilik 

Sosyal Girişimcilik N AO F Sig. 

Azimli Olmak 8 2,2500 43,121 ,000 

 19 3,1781   

 44 4,0052   

 141 4,0747   

 88 4,4806   

Toplam 300 4,0781   

Mücadeleci  N AO F Sig. 

 7 2,2857 26,500 ,000 

 14 3,2308   

 63 3,9451   

 119 4,1448   

 97 4,3345   

Toplam 300 4,0781   

Başarı odaklı N AO F Sig. 

 10 2,2231 37,425 ,000 

 12 3,3846   

 38 3,8563   

 121 4,0909   

 119 4,3618   

Toplam 300 4,0781   

Bilgi Paylaşan N AO F Sig. 

 9 1,9060 47,300 ,000 

 10 3,1538   

 36 3,9786   

 117 4,0715   

 128 4,3371   

Toplam 300 4,0781   

Cesaret Sahibi N AO F Sig. 

 15 2,3487 46,353 ,000 

 11 3,9371   

 45 3,8974   

 108 4,0470   

 121 4,4003   

Toplam 300 4,0781   

Değişime Açıklık N AO F Sig. 

 14 2,4560 39,509 ,000 

 19 3,6599   

 54 3,8932   

 117 4,1486   

 96 4,4157   

Toplam 300 4,0781   

Gelişmeye Açıklık N AO F Sig. 

 9 2,0855 37,718 ,000 
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 7 3,2747   

 36 3,7521   

 130 4,1189   

 118 4,3323   

Toplam 300 4,0781   

Hayal Gücü N AO F Sig. 

 15 2,3692 47,357 ,000 

 9 3,4957   

 40 3,9288   

 111 4,0582   

 125 4,3906   

 300 4,0781   

İlham Verici N AO F Sig. 

 18 3,4487 10,899 ,000 

 17 3,5430   

 61 3,9042   

 113 4,1618   

 91 4,3153   

Toplam 300 4,0781   

İnsana Değer Veren N AO F Sig. 

 9 2,0769 43,853 ,000 

 15 3,7231   

 42 3,7198   

 120 4,0667   

 114 4,4270   

Toplam 300 4,0781   

Özgüven N AO F Sig. 

 13 2,5680 32,881 ,000 

 18 3,8077   

 51 3,7707   

 104 4,1183   

 114 4,3939   

Toplam 300 4,0781   

Sonuç Odaklılık N AO F Sig. 

 10 2,0692 38,564 ,000 

 8 3,4808   

 56 3,9464   

 126 4,1038   

 100 4,3683   

Toplam 300 4,0781   
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5.SONUÇ 

Her geçen gün yeni bir kavramla karşılaşmaktayız. Son zamanlarda ise giderek önem kazanan 

inovatif girişimcilik ve sosyal girişimcilik konuları üzerinde çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. 

Bir kişinin girişimci olabilmesi için sadece fikir öne sürmesi yeterli değildir. Bunun yanı sıra 

atılan farklı adımlarla girişimi renklendirecek ve diğer girişimler arasında ona fark attıracak 

bir niteliğinin olması şarttır. Kişilerin sahip oldukları bireysel liderlik özellikleri bu bakımdan 

girişimcilik üzerinde etki göstermektedir. Özellikle üniversite öğrencilerinin sahip oldukları 

özelliklerin ve yeteneklerin bu yola kanalize edilmesi oldukça önemlidir.  

Genç yeteneklerin, yeni düşünce ve fikirleri, yeni ürün veya hizmet yöntemi geliştirme 

konusunda taze fikirler ortaya çıkmasına neden olabilir. İnovasyon süreklilik isteyen bir 

faaliyettir. Bu nedenle ortaya atılan fikirlerin değerlendirilerek, geliştirilmeye çalışılması ve 

rekabet gücü kazandıracak yeni faydalar yaratmak için kullanılması gerekmektedir. Bu sayede 

yeni inovasyon faaliyetlerinin doğmasına da neden olunmuş olur (www.kobitek.com, 

03.06.2016). 

Sonuç olarak katılımcıların sosyal girişimcilik ve inovatif girişimciliğe ilişkin görüşleri; 

bireysel liderlik özelliklerinden azimli, mücadeleci, başarı odaklı, bilgi paylaşan, cesaret 

sahibi, değişime açık, gelişmeye açık, hayal gücü yüksek, ilham verici, insana değer veren, 

özgüven sahibi, sonuç odaklı olma seviyelerine göre anlamlı farklılık gösterdiği ortaya 

konmuştur. Genç girişimci adaylarının, sosyal girişimcilik ve inovatif girişimcilik algısının, 

bireysel liderlik özelliklerinden etkilendiği söylenebilir.  
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Özet 

Bu çalışmanın genel amacı; Kahramanmaraş ilinde faaliyette bulunan girişimcilerin çevre 

duyarlılıklarına dair algılarını ortaya koymaktır. Araştırma verileri anket yöntemiyle 

toplanmıştır. Anket, araştırma konusuna ilişkin literatürde kabul görmüş ölçeklerden 

yararlanılarak oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak oluşturulan anket 99 kişiye 

uygulanmış olup, katılımcılar Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren işletme sahip ve 

yöneticilerinden belirlenmiştir. Bu çalışmada, öncelikle araştırma konusuna yönelik 

uluslararası ve ulusal literatür incelenerek araştırmanın teorik kısmı kurgulanmış, daha sonra 

anketler aracılığıyla toplanan verilerin istatistiksel analizleri yapılmak suretiyle alan 

araştırması bölümü oluşturulmuştur. Verilerin analizinde, ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilik 

analizleri yapılmıştır. Öncelikle katılımcılara ait demografik özellikler frekans analizi 

yapılarak test edilmiştir. Daha sonra girişimlerin çevreye duyarlılıkları “farkındalık, aksiyon 

ve geliştirme” olmak üzere üç faktör üzerinden incelenmiştir. Yapılan korelasyon analizi 

sonucunda girişimcilerin çevresel farkındalıkları, aksiyonları ve gelişme algıları arasında 

pozitif yönde, anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya konmuştur. Regresyon analizi sonuçları da 

girişimcilerin çevreye ilişkin farkındalıklarının ve aksiyonun çevreye yönelik faaliyetlerin 

geliştirilmesinde etkili olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Çevre Duyarlılığı 
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ENTREPRENEURS’  PERCEPTION ON ENVIRONMENT 

AWARENESS 

Absract 

The general purpose of this study is to evaluate entrepreneurs perception on environmental 

awarenes operating in the province of Kahramanmaras. Data were collected through survey 

method. The survey was formed by accepted scale which is related to research subject.  The 

survey was used as the data collection method. It is applied to 99 participants who were 

determined from business owners and managers operating in the province of Kahramanmaras. 

In this study, at first national and international literature were examined and fictionalized the 

theoretical part of the study then statistical analysis was made collected data through surveys 

and emprical study was created. The scale of the reliability and validity analyzes were 

performed. First, the demographic characteristics of subjects are verified by frequency 

analysis. According to result of correlation analysis, it was revealed that there is a significant 

relationship between entrepreneurs awareness of environment, actions and perception about 

development. Regression analysis results indicate that entrepreneurs awareness of 

environment and action has an effect on development of activities towards environmental 

awareness . 

KeyWords: Entrepreneurship, Environmental Awareness 

1. GİRİŞ 

 

Dünyada yaşanan küreselleşme süreci ile bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, 

işletmeleri rekabet avantajı elde etmede değer yaratacak faaliyetlere yönlendirmektedir. 

İşletmelerin bu çabaları, ülkelerinde ekonomik anlamda bir kalkınma, istihdam yaratma ve 

sosyal gelişmeyi sağlamada temel faktör olarak girişimciliği ön plana çıkarmaktadır. 

Girişimciliğe yönelik ilginin artmasıyla, girişimci sınıf, toplumun önemli bir parçası olmuştur. 

Girişimcilik faaliyetlerine bağlı olarak küresel dünyada ilgili ülkelere rekabet avantajı 

sağlanırken, doğal çevrenin kirlenmesi, doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, bio 

çeşitliliğin azalması gibi doğal çevre üzerinde tarifi mümkün olmayan tahrifatlarda gündeme 

gelmektedir. Bu durum girişimcilerle çevrenin karşılıklı etkileşim içinde bulunmasını 

gerektiğini açığa çıkarmaktadır (Aykan, 2012: 195; Yüksel ve diğerleri, 2015: 144; Durak 

2011: 193). 

Bu çerçevede araştırmada, girişimcilik kavram ve kapsamı, girişimcilerin çevreye duyarlılığı 

literatür bazında incelenmiş, daha sonra girişimcilerin çevreye duyarlılık algıları farkındalık, 

aksiyon ve gelişme boyutlarında analizler yardımı ile açıklanmıştır. 

2. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE KAPSAMI 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte önem kazanan girişimci ve girişimcilik 

kavramları pek çok araştırmacının tanımlamaya çalıştığı kavramlar olarak işletme 
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literatürünün en fazla ilgi çeken konuları haline gelmiştir (Özdevecioğlu ve Cingöz, 2009: 

82). 

Girişimci, bir işletmeyi organize etme, yönetme ve risk alma şeklinde sorumluluklar üstlenen, 

yenilik veya geliştirme yapan kişi olarak ifade edilmektedir (Kara, 2010 :466; Erşahan ve 

diğerleri, 2015 :261). 

Girişimci kavramı kendi inisiyatifini kullanarak cesaretle bir işe başlayan, sorunu çözme 

konusunda atılımda bulunan kişi anlamına gelmektedir (Durak, 2011: 195). Günümüzde 

girişimcilik, yüksek düzeyde yaratıcılık kullanarak oluşmaktadır (Yüksel ve diğerleri, 2015: 

144). 

Girişimcilik ise; parasalve bireysel tatmin ödülü karşılığında, finansal, psikolojik ve sosyal 

riskleri üstlenerek istenen zaman ve çabayı harcayıp farklı değerde mal ve hizmet oluşturma 

sürecidir (Kesim, 2010: 8). Diğer bir ifade ile girişimcilik belirli fırsatlardan faydalanmak için 

varolan kaynakları değerlendirerek yeni zenginlik üreten, kapasite oluşturan yenilikçi faaliyet 

olarak tanımlanmaktadır (Ersoy, 2010:72; Özdevecioğlu ve Cingöz, 2009: 82) 

Girişimcilik süreci kuruluş öncesi keşif süreci ve kuruluş sonrası faaliyet süreci olarak iki 

temel üzerine dayanır. Kuruluş öncesi keşif süreci, girişimci kişilik özellikleri, motivasyon, 

eğitim, iş planı ve girişimcilik niyeti, gibi faktörleri kapsayarak kurulacak işin, basit olarak 

modellenmesinin yapılmasıdır. Kuruluş sonrası faaliyet sürecinde ise, girişimciler tarafından 

algılanan pazar fırsatları ile oluşan iş fikri, iş planına dönüşür ve girişimcilik faaliyeti başlar 

(Top ve Sevencan, 2006 :118). 

Genel olarak üç çeşit girişimci tipinden söz edilmektedir (Schaper, 2002: 10). Birincisi, küçük 

işletme yönetimi ile yakından alakalı olan, kendi işini kurup, yöneten kişiyi belirten 

geleneksel girişimcilerdir. İkincisi, işletme içerisinde çalışıp, ürün, hizmet ve süreçlerde 

değişiklikler sağlayarak değer yaratan iç girişimcilerdir. Üçüncüsü, toplumların karşılaştıkları 

sorunları çözmeye çalışan, kâr amacı gütmeyen işletmelerde çalışan sosyal girişimcilerdir. 

Son yıllarda yaşanan çevre odaklı yaklaşım sonucunda da çevreye duyarlı işletmeler ön plana 

çıkarak, girişim tiplerine çevre esaslı girişimciler de dahil edilmiştir (Akt. Aykan, 2012 :197). 

Bunlar dışında, literatürde değişik girişimcilik türlerinden söz edilmektedir. Bunlar arasında 

kurumsal girişimcilik, kadın girişimcilik, sosyal girişimcilik ve kamu girişimciliği sayılabilir 

(Bakan, 2015). 

Günümüz bilgi toplumunda, insan emeğinin üretim üzerindeki etkisi azalırken, bilgiye dayalı 

emeğin üretim üzerindeki etkisi giderek artmaktadır. Buna dayalı olarak girişimciliğin 
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öneminin; yenilik, yaratıcılık ve yönetim faaliyetlerinin tamamlayıcısı olarak pek çok 

sektörde ortaya çıktığı ifade edilebilir (Bozkurt ve Erdurur, 2013: 58-59). 

 

3.ÇEVRE DUYARLILIĞI 

Çevresel duyarlılık insanoğlu ile dünya arasındaki ilişkiye dayanan düşüncelerin toplamıdır. 

Bu duyarlılık çevresel koruma edinme ve uygulama için ön koşuldur (Chen ve Lou, 2003).  

Diğer bir deyişle, çevresel duyarlılık, çevre faaliyetlerinin anlaşılması (Fishbein ve Ajzen, 

1975) ve çevresel sorunlarla ilişkili kazançların ve maliyetlerin farkına varılmasıdır (Gadanne 

ve diğerleri, 2009; Akt. Qu ve diğerleri, 2015:331). 

Çevre sorunlarının toplum tarafından algılanış biçimi olarak tanımlanan çevresel duyarlılık 

ikiye ayrılmaktadır. Bunlar, çevresel sorunların algılanması ve çevreyi korumaya eğilimli 

olma davranışıdır. Çevresel sorunların algılanması, kişilerin çevresel sorunların bilincinde 

olması anlamını taşımaktadır. Çevreyi korumaya eğilimli olma davranışı ise, ekonomik 

gelişmişlik bakımından uygun olan yerlerde çevreyi korumak adına harcamalar için istekli 

olma eğilimidir (Aydın ve Kaya, 2011:230; Altaher, 2013:442). 

Günümüzde tüm dünyada çevre sorunları önemli boyuttadır. Başlıca çevre sorunları, küresel 

ısınma, asit yağmurları, ozon tabakasının incelip delinmesi, sera etkisi, doğal kaynakların 

hızla tükenmesi, katı atıklardaki artış, yeşil alanların azalması, çarpık kentleşme, bitki ve 

hayvan türünün azalması ve yok olmaya başlaması, nükleer atıklara bağlı olarak ortaya çıkan 

kirlenmeler, çölleşme, erozyonla verimli toprakların kaybolması, bitki ve hayvan türlerinin 

yok olmaya başlamasıdır (Aydın ve Kaya, 2011:230). 

Çevre sorunlarının gündemde daha çok yer almasıyla, bu sorunların ortaya çıkışında temel 

etken olan insanın çevresine karşı duyarlılığı daha fazla sorgulanmaktadır. Çevre duyarlılığı 

geliştirilmesinin çevresel sorunların ortadan kaldırılması ya da azaltılmasındaki öneminin 

anlaşılmasıyla birlikte, çevre eğitiminin sürdürülebilirlik kapsamındaki rolü de artmıştır 

(Oğuz ve diğerleri, 2011: 34; Güven ve Aydoğdu, 2012:186). 

Çevre duyarlılığı artan kişilere yönelik, işletmelerin de bu zorlu rekabet ortamında ayakta 

kalabilmeleri için toplumsal bilince ve sosyal sorumluluğa sahip olmaları şart olmaktadır 

(Karaca, 2013: 99). 

4.GİRİŞİMCİLİK VE ÇEVRE DUYARLILIĞI 

İşletmeler; çevrelerinden girdiler alan ve bu girdileri çıktılara çevirme faaliyeti yapan açık 

sistemlerdir. Buna göre, işletmelerin devamlılıklarını sürdürmesi, çevrelerine uyum ve duyarlı 

olma kabiliyetlerine bağlı olmaktadır (Naktiyok ve Kök, 2006: 82). 
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Son yıllarda yasalarla ve çeşitli düzenlemelerle toplumda çevresel bilinçte bir artış meydana 

gelmekte, insanoğlunun çevreye yönelik duyarlılığı artmaktadır. Çeşitli kesimlerden insanlar, 

özellikle de girişimciler yoğun bir şekilde bu çevresel harekete kaymaktadırlar (Efeoğlu, 

2014: 106). İnsanların çevrenin korunması konusunda gittikçe daha fazla bilinçlenmeleri 

girişimciler için daha fazla önemsenmesi gereken bir konu haline gelmektedir (Karaca, 2013: 

99). 

Günümüzde sayıları giderek artan çevre bilincine sahip kişilerin davranışları neticesinde  

girişimciler, çevre kirliliğini önlemek, zararlı atıkları azaltmak ya da  tamamıyla ortadan 

kaldırmak için çevre dostu ürünler olarak ifade edilen ekolojik ürünler üretmeye 

çabalamaktadırlar. Bu girişimciler, üretimlerini yaparken daha az kaynak tüketen ve geri 

dönüştürülebilir paketleme tasarımlarına da yönelmektedirler. Böylelikle girişimciler, 

ürünlerinin çevre duyarlılığını belirleyerek toplumun sağlığını korumada önemli katkılar 

sağlamaktadırlar (Yılmaz ve diğerleri, 2009: 2). 

Çevresel duyarlılık ile ilgili alan yazını incelendiğinde konu ile ilgili şu çalışmalara 

ulaşılmıştır. Bunlardan Çabuk ve Karacaoğlu (2003: 189)’nun çalışmasında öğrencilerin çevre 

duyarlılıkları ölçülmeye çalışılmış ve kişisel özelliklere göre öğrencilerin çevre 

duyarlılıklarında fark olduğu ortaya çıkmıştır. 

Charter (1992) tarafından yapılan araştırmada çevresel duyarlılığın, okul müfredatlarındaki 

çevresel konuların tanıtılmasıyla ve çevresel sorunların öneminin anlaşılmasıyla giderek 

arttığı vurgulanmıştır (Akt. Strong, 1998:349). 

Altaher (2013:442-443)’in çalışmasında sanayi şehirlerindeki kız öğrencilerin erkek 

öğrencilerden çevresel duyarlılık konusunda daha bilgili olduğu tespit edilmiştir. 

Oncu ve Unluer, (2015: 2656-2657)’in araştırmasında öğretmen adaylarının çevresel kirlilikle 

alakalı duyarlılıklarının yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Eagles ve Demare (1999) gibi bazı çalışmalar,  cinsiyet ile çevresel duyarlılık ve hassasiyet 

arasında bir ilişki olmadığı sonucuna varmış ama onların sonuçları kadınların çevreye karşı 

erkeklerden daha ahlaki davranışlara sahip olduğunu göstermiştir (Akt. Oncu ve Unluer, 

2015: 2656-2657). 

Gadenne ve diğerleri (2009) çalışmalarında, girişimcilerin çevreye ilişkin dost eylemlerinin 

onların çevresel  duyarlılığı ile ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir (Akt.Seroka-Stolka ve 

Jelonek, 2013:34). 
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5.ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu çalışma girişimcilerin işletme faaliyetlerinde çevreye karşı ne kadar duyarlı olduklarını 

tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Kahramanmaraş’ta farklı sektörlerde faaliyet 

gösteren, Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 120 işletme sahibine anket dağıtılmış bunlardan 

99 tanesi geri dönerek değerleme kapsamına alınmıştır. Anket demografik özellikler ve çevre 

duyarlılığını ölçmeyi amaçlayan önermelerden oluşmaktadır. İşletmelerin sürdürülebilir 

olmasında farkındalık, aksiyon ve gelişme süreci önemli rol oynamaktadır. Çevreye 

duyarlılıktan bahsedildiğinde de aynı döngü söz konusudur. Bu bağlamda girişimcilerin 

çevreye duyarlılıklarını tespit ederken, öncelikli olarak konuya ilişkin farkındalıklarını, bunun 

ne kadar aksiyona dönüştüğü ve bu konuda ne tür gelişmeler kaydettiklerini belirlemek 

önemlidir. Araştırmamızda Sambataro ve Hughey’in (2006) çalışmalarında kullandıkları 

ölçek Türkçeye uyarlanarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında analiz 

edilerek aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 

5.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılanların %13,1’i kadın, %86,9’u erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların 

%74,5’i 40 yaş ve/veya altı girişimcilerden oluşmaktadır. Katılımcıların %80,6’lık çoğunluğu 

evli olup, %73,5’lik çoğunluğu lisans ve/veya üstü eğitime sahiptir. Anketlerin toplandığı 

firmaların % 68,4’lük kısmını tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalar oluşturmaktadır. 

Bunun nedeni ise Kahramanmaraş’ta ağırlıklı olarak bu sektörün gelişmiş olmasıdır. Bunu 

%17,3 ile metal sanayi, %5,1’le enerji sektörü takip etmektedir. Firmaların %53,6’sını 

KOBİ’ler, % 46,4’nü ise büyük ölçekli işletmeler oluşturmaktadır.  

5.2. Araştırma Ölçekleri ve Güvenilirlikleri 

Katılımcıların çevreye ilişkin duyarlılıklarını ölçmek amacıyla hazırlanan; çevreye yönelik 

farkındalık, aksiyon ve gelişim soruları 4’er önermeden oluşmaktadır. Ankette 5’li likert (1 

Kesinlikle katılmıyorum….5 kesinlikle katılıyorum) ölçeği kullanılmıştır. Literatüre göre Alfa 

değeri 0,70 veya üzerinde bir değere sahip (0,70≤ α ≤1) ise ölçek, güvenilir kabul 

edilmektedir. 0,80 ile 1 aralığında çıkan Alfa katsayıları yüksek derecede güvenilir kabul 

edilmektedir (Hair ve diğerleri, 1998). Araştırma değişkenleri ile ilgili soru sayıları ve 

ölçeklerin güvenilirliğine ilişkin Cronbach’s Alfa değerleri Tablo 1’de yer almaktadır. 

Cronbach Alfa değerleri Tablo 1’de görüldüğü gibi 0,80’in üzerinde olup ölçekler yüksek 

güvenilirliğe sahiptir. 
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Tablo 1: Ölçeklerin Güvenilirliği 

  

Önerme Sayıları 

Cronbach’s 

Alpha Değerleri 

Farkındalık 4 0,81 

Aksiyon  

 

4 0,86 

Gelişme  4 0,90 

 

5.3. Katılımcıların Çevreye Duyarlılık Düzeyleri 

Ankete katılan girişimcilerin çevre duyarlılıklarına ilişkin farkındalık, aksiyon ve gelişme 

boyutlarının ortalama değerlerine bakıldığında çevre konusunda farkındalıklarının olduğu 

(ortalama 3,94), aksiyona gelince ortalamanın biraz daha düşük olduğu (3,89), gelişme 

konusunda ise en düşük ortalamanın (3,67) olduğu görülmektedir. Ancak genel olarak 

değerlendirildiğinde katılımcıların çevre duyarlılığına sahip oldukları ancak bunun daha da 

geliştirilmesi gerektiği söylenebilir. 

Tablo.2: Çevre duyarlılığına ilişkin algılar 

 Art.Ortalama Std.Sapma 

 

Farkındalık  3,94 0,67 

Aksiyon  3,89 0,75 

Gelişme 3,67 0,82 

 

5.4.Araştırma Modeli ve Model Testi 

Araştırmada uygun analiz yöntemlerinin kullanılması için verilerin normal dağılıp 

dağılmadığı çarpıklık basıklık değerleri ile ölçülmüş: Farkındalık boyutu için Skewness 

(çarpıklık): 0,74  Kurtosis (basıklık): 1,12; aksiyon  boyutu için Skewness: -0,80; 

Kurtosis:0,50; gelişme boyutu için Skewness:-0,61  Kurtosis:0,50 bulunmuştur. Bulgular 

basıklık ve çarpıklık katsayısının her üç veri seti için de eşik değer olarak kabul edilen +1,5 

ve -1,5 aralığında (Tabachnick ve Fidell, 2007) olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara bağlı 

olarak veri setinin normal dağılım özelliğine sahip olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla 

parametrik testler kullanılabilir. 
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Tablo 3: Korelasyon Testi Sonuçları 

 Farkındalık Aksiyon  

 

Gelişme 

Farkındalık  1   

Aksiyon  ,799** 1  

Gelişme ,698** ,815** 1 
   **p≤0,01 

 

Girişimcilerin farkındalık, aksiyon ve gelişme algıları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 

yapılan korelasyon analizi sonucunda her üç boyutun da birbirleriyle olumlu yönde ve anlamlı 

ilişki içerisinde oldukları görülmektedir (Tablo 3). Girişimcilerin çevre konusundaki 

hassasiyeti öncelikli olarak bu konunun öneminin farkında olmaları, çevre bilincinin olması 

ile başlayacağı düşünülmektedir. Bu bilince sahip kişilerin ise firmalarını çevreye duyarlı 

şekilde yönetmeleri ve bu konuda ileriye dönük politikalar üretecekleri varsayılmaktadır. Bu 

doğrultuda araştırma modeli aşağıdaki şekilde kurgulanmıştır.  

 

Farkındalık  

Şekil:1:Araştırma modeli 

 

Modeli test etmek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Katılımcıların çevreye ilişkin 

farkındalıkları, aksiyonu olumlu yönde etkilemektedir. Farkındalık aksiyonun %63’ünü 

açıklamaktadır (Tablo 4). Dolayısıyla çevre bilincine sahip, bu konuda farkındalığı olan 

girişimcilerin konuya ilişkin eylemde bulunmaları yani harekete geçmeleri beklenir. Tablo 

5’de ise farkındalığın gelişme üzerindeki etkisi açıklanmaktadır. Yapılan regresyon analizi 

sonucu farkındalığın gelişimi olumlu yönde etkilediğini ve gelişimin %48’inin farkındalıkla 

açıklanabileceğini öngörmektedir. Son olarak Tablo 6’da aksiyonun gelişimi pozitif yönde 

etkilediği ve gelişimim %66’sının aksiyonla açıklanabileceği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Dolayısıyla çevre duyarlılığı birbirine bağlı üç aşamadan oluşan bir süreç olup öncelikli 

olarak çevre konusunda farkındalık oluşması bununda aksiyon ve gelişimle devam etmesi 

gerektiği düşünülmektedir.  

  

Farkındalık  

Aksiyon  

Gelişme  
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Tablo 4: Farkındalık Algısının Aksiyon Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Regresyon 

Analizi  

Bağımsız 

Değişkenler 

Standart hata ß T Sig. 

Sabit sayı 0,275  1,482 0,142 

Farkındalık  0,069 0,799 12,874 0,000 

R2=0,638       Düzeltilmiş R2=0,634               F=165,734              Sig=0 ,000 

Bağımlı değişken: Aksiyon  

Tablo 5: Farkındalık Algısının Gelişme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Regresyon 

Analizi  

Bağımsız 

Değişkenler 

Standart hata ß T Sig. 

Sabit sayı 0,305  0,855 0,395 

Farkındalık  0,089 0,698 9,458 0,000 

R2=0,488                  Düzeltilmiş R2=0,482            F=89,445              Sig=0 ,000 

Bağımlı değişken: Gelişim  

 

Tablo 6: Aksiyonun Gelişme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Regresyon Analizi  

 

Bağımsız 

Değişkenler 

Standart hata ß T Sig. 

Sabit sayı 0,259  0,565 0,513 

Aksiyon  0,065 0,815 13,614 0,000 

R2=0,663                  Düzeltilmiş R2=0,660           F=185,336                Sig=0 ,000 

Bağımlı değişken: Gelişim  

6.SONUÇ 

 

Son zamanlarda girişimcilik ve çevreye duyarlı işletme kavramlarına artan bir ilgi 

görülmektedir. Yirminci yüzyılın başlarında ortaya çıkan sanayileşme sürecinde iş 

faaliyetlerinde meydana gelen değişimler, işletmelerin çevreci faaliyetlere yönelmesini 

sağlamıştır. Buna ek olarak da ekonomi ve ekoloji arasında sıkışan sürdürülebilir kalkınma 

çalışmaları girişimci bakış açısı ile göz ardı edilmiş ve çevresel sorunlar gündeme gelmiştir 

(Efeoğlu, 2014: 103). 

Girişimcilerin kâr yerine çevreye yönelmelerine rehberlik eden uygulamaları, işletmelerin bir 

yandan ekonomik diğer yandan sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmelerinde önemli rol 

oynayacağı açıktır (Aykan, 2012: 209). İşletmelerin çevre duyarlılığının oluşumu ve 

gelişiminde üç aşamadan bahsedilebilir. Bunlar farkındalık, aksiyon ve gelişmedir. 

Yaşanabilir bir dünya, sürdürülebilir işletmeler için öncelikle hava, su gibi doğal çevreyi 

koruma bilincinin oluşması, yani farkındalık, daha sonra bu konuda harekete geçilmesi, yani  
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aksiyon ve sürekli gelişmelerle çevreye zarar vermeyecek, çevre dostu politikaların 

oluşturulması gerekmektedir. 

Bu çalışmada çevresel duyarlılığa ilişkin girişimcilerin (katılımcıların) algıları belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu doğrultuda çevre konusundaki farkındalık, aksiyon ve gelişim boyutlarında 

katılımcıların algıları ortaya konmuştur. Kahramanmaraş’taki girişimcilerin genel anlamda 

çevre duyarlılığının olduğu kabul edilebilir. Ancak bunun yeterli düzeyde olmadığı 

görülmektedir. Girişimcilerde çevreye ilişkin farkındalık düzeyi arttıkça çevresel aksiyon ve 

gelişmenin de arttığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen genel bulgu ve sonuçların ışığı altında çevreye duyarlı olmaya 

yönelik olarak şu önerilerde bulunulabilir:  

• Çevre konusunda eğitim ve çeşitli yasal düzenlemelerle, çevreye duyarlılıkta 

toplumun tüm kesimine bilgiler aşılanmalıdır. 

• Çevre sorunlarının sürekli gündemde tutulmasıyla, çevreyle ilgili duyarlılık 

oluşturulmalıdır. 

• İşletmeler yoğun rekabetin olduğu ortamlarda çevre dostu stratejiler uygulamalıdırlar.  

• Çevre duyarlılığı artan kişilerin, toplumsal bilince ve sosyal sorumluluğa sahip 

olmaları şarttır. 

• Girişimciler, kişilerin çevre bilinç düzeyinin her geçen gün arttığını dikkate almak 

durumundadırlar.  

Sonuç olarak, bu çalışma ile açıklanmaya çalışılan çevre duyarlılığı konusunda daha fazla 

çalışma yapılmalıdır. Yapılacak çalışmalar farkındalığı arttırarak, aksiyona ve gelişmeye katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın bir sonraki aşamasında çevresel duyarlılık ile 

eko-girişimcilik arasındaki ilişki incelenecektir. Eko girişimcilik, çevreyi dikkate alan, 

girişimcilik olarak (Schaltegger, 2002) tanımlanmaktadır (Akt. Efeoğlu, 2014: 114). Aslında 

çevresel duyarlılık denildiği zaman eko-girişimciliğin akla gelmesi gerekir. Bu çalışmanın 

bundan sonraki aşamasında yine bu çalışmada ele alınan değişkenlerle birlikte, eko-

girişimcilik değişkeninin de analizlere tabi tutulup sonuçların yayınlanması planlanmaktadır.  
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Özet 

Günümüzde akademik araştırma sonuçlarının küresel alanda yayın haline getirilmesinin 

yaygınlaşmasıyla birlikte, yayın standartları ile bilimsel kalitenin ulusal ve uluslararası 

kıyaslanmasına yönelik artan bir ilgi söz konusu olmuştur.  

Araştırma kalitesini ölçmede Web of Science verilerine dayanılarak oluşturulan bilimsel 

yayınlardaki performansı esas alan InCites, önemli bir veri tabanıdır. InCites’dan elde edilen 

verilerin analiz edildiği bu çalışmada amaç, Web of Science kapsamında yer alan  teknoloji 

alanıyla  ilgili  Orta Asya Türk Cumhuriyetleri adresli  yayınların çeşitli açılardan 

incelenmesidir.   

 

Anahtar Kelimeler:  WOS,  InCites, SCI,  Bibliyometri, OECD Frascati, Teknoloji 

 

ANALYSIS OF PUBLICATION IN CENTRAL ASIAN TURKISH 

REPUBLICS IN TECHNOLOGY FIELD 

 
Abstract 

Following the rise in publication of academic research results in global scale, there is an 

increasing interest in national and international comparison of publication standards and 

scientific quality.  

InCites, which predicates research quality measurement on performance of scientific 

publications that are based on Web of Science data, is an important database. The aim of this 

study, which analyzes the data retrieved from InCites, is to examine  techonology  sciences  

related publications that are described in classification of sciences in publications from  in 

some Central Asian Turkish Republics  in within the scope of Web of Science. 

 

Keywords: WOS,  InCites, SCI, Bibliometrics, OECD Frascati, Technology 

  

                                                 
*Sorumlu Yazar. Tel.: +905553223556; fax: +902362012998 

E-posta adresi: ramazan.gokbunar@cbu.edu.tr (Ramazan Gökbunar). 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 106-116. 

 

 

107 

 

1.GİRİŞ 

Son yıllarda yaşanan hızlı teknolojik değişimler, küresel rekabet ve üretimle ilgili konular, 

ekonomik büyümeyle ilgili  tartışmaların  yönünü değiştirmiş, yenilikçiliğe daha fazla vurgu 

yapılır hale gelinmiştir. 

 Bilgi üretimi, ekonomik büyüme ve refah kaynağı haline gelmiştir. Artık ülkelerin  

gelişmişlik düzeylerini özellikle teknolojik üstünlüklerini  belirleyen en temel unsur, bilimsel 

üretim potansiyellerini ekonomik katma değere  dönüştürebilme yeteneğidir. Bilgi üretme, 

yenilikçi bir ürün  haline  getirildiğinde teknolojiye dönüşmektedir.  

Günümüzde, bilgi üretimiyle birlikte bilginin ekonomik ve sosyal katma değere/faydaya 

dönüşmesini sağlayan, yeni ürünler ve yeni  bilgilerin gelişmesine yol açan  Ar-Ge ve 

inovasyonun  önemi giderek artmaktadır. Dolayısıyla, teknolojik  yetenek, uluslararası rekabet 

edilebilirliğin ve en önemlisi toplumsal refahın belirleyici  unsurlarından  birisi olarak 

görülmektedir. 

Artık bilgi üretmek tüm dünyayı değiştirebilen, sonuçları evrensel  nitelikli bir etkinlik haline 

gelmiştir. Teknoloji, bilimin çıktısı olan  bilgiden  yararlanarak gelişir,  teknolojinin  girdisi, 

bilimin çıktısı olan bilgilerdir.  Teknolojik gelişmeler bilgi üretimine, bilgi üretimi de 

profesyonel ar&ge birimlerinin faaliyetlerine bağlıdır. Teknolojik yenilikler belli bir bilgi 

birikiminin sonucu olduğundan  küresel dünyada ülkelerin başarısı bilgi-bilim ve teknoloji  

odaklı hale gelmiştir.  

Ülkelerin bilimsel değerlendirilmesinde akademik  yayınların sayısı, yayınlara yapılan atıf 

sayısı, yayın başına yapılan atıf sayısı (etki değeri), patent sayısı, yararlı model sayısı, 

yenilikçilik ve girişimcilik yeteneği, v.b. kullanılmaktadır. 

İnsanın temel özellikleri arasında yer alan her türlü bilgiyi kendinden sonraki nesillere 

aktarabilme özelliği, bilgi kaynağına ulaşma ve faydalanma arzusunu da tetiklemektedir. 

Geçmişten günümüze her alanda yaşanan gelişim ve ilerleme, bilimsel yayınların (makale, 

bildiri özeti, mektup, eleştiri, editoryal inceleme ve düzeltme biçimindeki çalışmalar) küresel 

çapta yayın haline getirilmesini kolaylaştırmıştır.  

Bilimsel yayınların tüm dünyada görünür hale gelmesi ulusal ve uluslararası düzeyde yayın 

standartları ile bilimsel kalitenin karşılaştırılmasına yönelik ilginin de artmasını sağlamıştır.  

Bilimsel yayınların akademik araştırma kalitesinin ölçülmesine yönelik gerçekleştirilen 

uygulamaların başında, Web of Science (WOS) verilerine dayanılarak oluşturulan bilimsel 

yayınlardaki performansı temel alan InCites veri tabanı bulunmaktadır. Bu çerçevede, 

hazırlanan çalışmada, InCites’dan elde edilen veriler analiz edilmiş ve WOS kapsamında yer 

alan Türkiye, Kırgızistan, Türkmenisten, Azerbaycan, Kazakistan adresli OECD Frascati 

Kılavuzu’naki bilimler sınıflandırılmasında tanımlanan teknoloji alanıyla ilgili yayınlar çeşitli 

açılardan incelenmiştir. 
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2. ANALİZ 

Bilim dallarının ve bilim dalları içerisinde gerçekleştirilen bilimsel nitelikteki yayınların 

değerlendirilmesinde kullanılan bilim dalı olarak (Al, 2009:232) bibliyometri biliminin 

odağında atıf analizi yer almaktadır. Atıf analizi, alanlarına ve alt disiplinlerine göre 

yayınların değerlendirilmesini sağlayan analizdir (Levine-Clark & Gil, 2009:986). Akademik 

yaşamda atıf analizi ise, araştırmacıların performanslarının ölçülmesine ve akademik 

yükseltmelerde yaygın bir biçimde başvurulan bir yöntem haline gelmiştir. Bibliyometrik 

analizlerde en yaygın  kullanılan başlıca uluslararası atıf indeksleri; fen bilimleri alanında 

Science Citation Index (SCI), sosyal bilimler alanında Social Science Citation Index (SSCI) 

ile sanat ve kültür alanında Arts & Humanities Citation Index (AHCI)’dir (Neuhaus & Daniel, 

2008:194 ; Macan, Pikic, & Mayer, 2012:506).  

E. Garfield tarafından 1960 yılında kurulan Institue for Scientific Information (ISI)’a ait olan 

SCI, SSCI ve AHCI indeksleri Thomson Reuters’ın WOS veri tabanı aracılığıyla online 

olarak kullanıma açılmıştır (Bknz.; Al, Soydal, & Yalçın, 2010:2; Levine-Clark & Gil, 

2009:987 ; Nisonger, 1994:448).  

Bu bölümde, Web of Science kapsamında yer alan Türkiye adresli OECD Frascati 

Kılavuzu’naki bilimler sınıflandırılmasında tanımlanan teknoloji alanıyla ilgili yayınlar çeşitli 

açılardan incelenmiştir. 

OECD Frascati Kılavuzu’nda bilim dalları 6 ana grupta sınıflandırılmaktadır. Bu alanlar: (i) 

Doğa Bilimleri, (ii) Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, (iii) Tıp ve Sağlık Bilimleri, (iv) 

Tarım Bilimi, (v) Beşeri Bilimler, (vi) Sosyal Bilimler 

2.1. Dünyada 6 Bilim Dalında WOS’ta Yer Alan Yayınlar 

Tablo 1: Dünyada 6 Ana Bilim Dalı’nda WOS ta Gerçekleştirilen Yayın Sayısı (1981-2015) 

 

Web of Science 

Documents Times Cited 

% Docs 

Cited 

1 NATURAL SCIENCES 20 983 703 340.624.645 69.22 

3 MEDICAL AND HEALTH 

SCIENCES 16 738 426 237.810.870 60.78 

2 ENGINEERING AND 

TECHNOLOGY 10 542 251 88.266.394 54.88 

5 SOCIAL SCIENCES 5 405 988 40.637.284 43.6 

4 AGRICULTURAL SCIENCES 2 009 181 19.326.287 65.94 

6 HUMANITIES 4 504 501 3.841.986 14.85 
Kaynak: Thomson Reuters Web of Science-Incites  
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1981-2015 döneminde Web of Science’da indekslenen yayınların en çoğu (% 35’i) 

doğal bilimler alanındadır. 

Tablo 2: World,  Kazakhstan,  Kyrgyzstan,  Azerbaijan, Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan  

Adresli  Tüm Yayınlar (1981-2015) 

 

Web of Science 

Documents Times Cited % Docs Cited 

% International 

Collaborations 

Global Baseline 50.410.140 621948729 57.15 11.02 

TURKEY 416.038 2996509 62.98 16.58 

UZBEKISTAN 9.987 49075 52.69 33.9 

AZERBAIJAN 7.996 40372 50.1 36.13 

KAZAKHSTAN 9.762 38459 43.63 38.62 

KYRGYZSTAN 1.631 8917 50.83 48.19 

TURKMENISTA

N 336 2190 56.55 57.44 
Kaynak: Thomson Reuters Web of Science-Incites  

1981-2015 döneminde  Türk dünyasının SSCI, SCI ve AHCI indekslerinde yer alan yayın 

sayısı 445.750  olup dünya toplamının  0,008’i kadardır.   

Tablo 2-1: World,  Kazakhstan,  Kyrgyzstan,  Azerbaijan, Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan  

Adresli Mühendislik Ve Teknoloji Alanındaki Yayınlar (1981-2015) 

 

Web of Science 

Documents Times Cited 

% Docs 

Cited 

% International 

Collaborations 

Global Baseline 10542251 88266394 54.88 9.78 

TURKEY 99546 873084 67.64 18.4 

UZBEKISTAN 1660 6723 46.69 29.16 

AZERBAIJAN 2385 6647 42.68 28.68 

KAZAKHSTAN 2379 6140 37.79 36.44 

KYRGYZSTAN 236 907 46.19 44.49 

TURKMENISTAN 30 101 66.67 66.67 
Kaynak: Thomson Reuters Web of Science-Incites  

Türk devletlerinde en çok mühendislik-teknoloji alanındaki yayın Türkiye’den sonra 

Azerbaycan’da yapılmıştır. 
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Tablo 2-1-1:World,  Kazakhstan,  Kyrgyzstan,  Azerbaıjan, Turkey, Turkmenıstan, 

Uzbekıstan  Adresli  İnşaat  Mühendisliği Alanındaki Yayınlar (1981-2015) 

 

Web of 

Science 

Documents Times Cited 

% Docs 

Cited 

% International 

Collaborations 

Global Baseline 554923 2931458 44.32 8.62 

TURKEY 7380 79072 68.4 18.1 

UZBEKISTAN 37 142 72.97 27.03 

KAZAKHSTAN 53 53 22.64 35.85 

AZERBAIJAN 30 24 16.67 53.33 

KYRGYZSTAN 8 16 12.5 0.0 

TURKMENISTAN 2 0 0.0 0.0 
Kaynak: Thomson Reuters Web of Science-Incites  

Türk devletlerinde en çok mühendislik-teknoloji alanındaki yayın Türkiye’den sonra 

Kazakistan’da  yapılmıştır. 

Tablo 2-1-2: World,  Kazakhstan,  Kyrgyzstan,  Azerbaijan, Turkey, Turkmenistan, 

Uzbekistan  Adresli  Elektrik & Elektronik Mühendisliği  Alanındaki Yayınlar (1981-2015) 

 

Web of 

Science 

Documents Times Cited % Docs Cited 

% International 

Collaborations 

Global Baseline 3061670 15702727 42.22 6.75 

TURKEY 21052 112673 49.14 17.21 

AZERBAIJAN 491 760 20.57 20.77 

UZBEKISTAN 243 382 27.98 11.93 

KAZAKHSTAN 250 168 22.0 31.6 

KYRGYZSTAN 33 46 27.27 12.12 

TURKMENISTAN 3 13 66.67 66.67 
Kaynak: Thomson Reuters Web of Science-Incites  

Türk devletlerinde en çok  elektrik-elektronik mühendisliği  alanındaki yayın Türkiye’den 

sonra  Azerbaycan’da  yapılmıştır. 

Tablo 2-1-3:  World,  Kazakhstan,  Kyrgyzstan,  Azerbaijan, Turkey, Turkmenistan, 

Uzbekistan  Adresli  Makina  Mühendisliği  Alanındaki Yayınlar  (1981-2015) 

 

Web of Science 

Documents Times Cited % Docs Cited 

% International 

Collaborations 

Global Baseline 1634354 10661673 54.14 9.49 

TURKEY 13802 117703 71.14 18.21 

AZERBAIJAN 419 1937 56.8 46.54 

KAZAKHSTAN 576 1929 48.44 39.41 

UZBEKISTAN 363 1077 46.56 26.45 

KYRGYZSTAN 34 67 44.12 38.24 

TURKMENISTAN 5 23 100.0 100.0 
Kaynak: Thomson Reuters Web of Science-Incites  
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Türk devletlerinde en çok  makina mühendisliği  alanındaki yayın Türkiye’den sonra  

Kazakistan’da  yapılmıştır. 

Tablo 2-1-4: World,  Kazakhstan,  Kyrgyzstan,  Azerbaijan, Turkey, Turkmenistan, 

Uzbekistan  Adresli  Kimya  Mühendisliği  Alanındaki Yayınlar (1981-2015) 

 

Web of Science 

Documents Times Cited % Docs Cited 

% International 

Collaborations 

Global Baseline 729521 6765617 57.99 8.88 

TURKEY 10201 142207 84.35 14.81 

AZERBAIJAN 352 882 41.19 19.89 

KAZAKHSTAN 232 669 40.09 36.21 

UZBEKISTAN 20 37 45.0 25.0 

KYRGYZSTAN 7 16 71.43 85.71 

TURKMENISTAN 2 1 50.0 100.0 
Kaynak: Thomson Reuters Web of Science-Incites  

Türk devletlerinde en çok  kimya  mühendisliği  alanındaki yayın Türkiye’den sonra  

Azerbaycan’da  yapılmıştır. 

Tablo 2-1-5:World,  Kazakhstan,  Kyrgyzstan,  Azerbaijan, Turkey, Turkmenistan, 

Uzbekistan  Adresli  Malzeme  Mühendisliği  Alanındaki Yayınlar (1981-2015) 

 

Web of 

Science 

Documents Times Cited % Docs Cited 

% International 

Collaborations 

Global Baseline 2416536 24367638 63.04 11.96 

TURKEY 20518 171578 72.75 21.96 

AZERBAIJAN 868 2252 50.69 30.53 

UZBEKISTAN 600 2071 51.33 37.33 

KAZAKHSTAN 813 2034 39.48 32.96 

KYRGYZSTAN 45 174 60.0 57.78 

TURKMENISTAN 8 28 62.5 75.0 
Kaynak:Thomson Reuters Web of Science-Incites  

Türk devletlerinde en çok  malzeme mühendisliği  alanındaki yayın Türkiye’den sonra  

Azerbaycan’da  yapılmıştır. 

Tablo 2-1-6:  World,  Kazakhstan,  Kyrgyzstan,  Azerbaijan, Turkey, Turkmenistan, 

Uzbekistan  Adresli  Tıbbi Mühendislik   Alanındaki Yayınlar (1981-2015) 

 

Web of Science 

Documents Times Cited % Docs Cited 

% International 

Collaborations 

Global Baseline 535228 5703956 58.26 9.47 

TURKEY 4661 38694 61.55 15.58 

KAZAKHSTAN 53 241 47.17 62.26 

UZBEKISTAN 20 107 20.0 45.0 

KYRGYZSTAN 6 4 50.0 16.67 

AZERBAIJAN 10 3 20.0 30.0 

TURKMENISTAN 2 1 50.0 0.0 
Kaynak: Thomson Reuters Web of Science-Incites  
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Türk devletlerinde en çok  tıbbi mühendislik  alanındaki yayın Türkiye’den sonra  

Kazakistan’da   yapılmıştır. 

Tablo 2-1-7: World,  Kazakhstan,  Kyrgyzstan,  Azerbaıjan, Turkey, Turkmenıstan, 

Uzbekıstan  Adresli  Çevre  Mühendisliği  Alanındaki Yayınlar (1981-2015) 

 

Web of 

Science 

Documents Times Cited % Docs Cited 

% International 

Collaborations 

Global Baseline 1183593 9816350 51.08 9.58 

TURKEY 16289 216046 73.42 15.92 

UZBEKISTAN 139 1336 47.48 33.09 

KAZAKHSTAN 511 1019 31.51 29.35 

AZERBAIJAN 371 501 32.61 13.75 

KYRGYZSTAN 70 236 48.57 40.0 

TURKMENISTAN 7 3 28.57 28.57 
Kaynak: Thomson Reuters Web of Science-Incites  

Türk devletlerinde en çok   çevre mühendisliği   alanındaki yayın Türkiye’den sonra  

Kazakistan’da   yapılmıştır. 

Tablo 2-1-8 (1): Çevre Biyoteknolojisi Mühendisliği  Alanındaki  En Çok Yayın Yapılan 

Ülkeler (1981-2015) 

 

Web of Science 

Documents Times Cited % Docs Cited 

Global Baseline 607633 10872974 74.44 

USA 158884 4305873 80.7 

UNITED KINGDOM 45047 1141750 80.84 

ENGLAND 37406 936726 80.17 

GERMANY (FED REP GER) 37844 913347 79.7 

JAPAN 56061 902864 83.48 

FRANCE 27366 583037 77.94 

CANADA 23975 547985 84.91 

CHINA MAINLAND 49258 489135 72.54 

NETHERLANDS 14541 403652 82.57 

SPAIN 19720 385668 81.99 

ITALY 20793 322239 73.81 

AUSTRALIA 13905 309017 81.14 
Kaynak: Thomson Reuters Web of Science-Incites  

Çevre biyoteknolojisi alanında  en büyük bilimsel yayın üreticisi ABD  uluslararası araştırma 

ağının merkezi olmayı sürdürmektedir. 
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Tablo 2-1-8 (2): Kazakhstan,  Kyrgyzstan,  Azerbaijan, Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan  

Adresli  Çevre Biyoteknolojisi Mühendisliği  Alanındaki Yayınlar (1981-2015) 

 

Web of 

Science 

Documents Times Cited % Docs Cited 

% International 

Collaborations 

Global Baseline 607633 10872974 74.44 15.11 

TURKEY 6793 69014 67.19 17.39 

UZBEKISTAN 66 631 56.06 36.36 

KAZAKHSTAN 173 404 22.54 34.1 

AZERBAIJAN 43 104 48.84 51.16 

KYRGYZSTAN 10 57 30.0 100.0 
Kaynak:Thomson Reuters Web of Science-Incites  

Türk devletlerinde en çok   çevre mühendisliği   alanındaki yayın Türkiye’den sonra  

Kazakistan’da   yapılmıştır. 

ABD, İngiltere, Almanya ve Çin olmak üzere dört ülkede, tüm bilimsel disiplinlerdeki yüksek 

etkili yayınların %50-70’i gerçekleştirildi. Bugün ABD hem varış yeri olarak hem de bilim 

insanları kaynağı olarak bilim ağlarında merkezi bir rol oynamaya devam etmektedir (OECD, 

2015:16). 

Tablo 2-1-9 (1) : Endüstriyel  Biyoteknoloji  Mühendisliği   Alanındaki  Dünyada En Çok 

Yayın Yapılan Ülkeler  (1981-2015) 

 

Web of Science 

Documents Times Cited % Docs Cited 

Global Baseline 88101 1712426 78.01 

USA 22717 591809 80.84 

CHINA MAINLAND 13424 191374 75.38 

JAPAN 9328 183939 80.47 

UNITED KINGDOM 6189 130895 81.64 

ENGLAND 5540 113809 81.44 

GERMANY (FED REP GER) 5506 110317 81.77 

SOUTH KOREA 4161 76242 77.29 

NETHERLANDS 2262 73781 90.85 

FRANCE 3526 72546 81.0 

CANADA 3219 70883 84.87 

ITALY 3558 68004 82.15 

SINGAPORE 1520 50666 85.79 
Kaynak:Thomson Reuters Web of Science-Incites  

Endüstriyel biyoteknolojisi alanında  en büyük bilimsel yayın üreticisi ABD, uluslararası 

araştırma ağının merkezi olmayı sürdürmektedir. 
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Tablo 2-1-9 (2): Kazakhstan,  Kyrgyzstan,  Azerbaijan, Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan  

Adresli  Endüstriyel Biyoteknoloji   Mühendisliği  Alanındaki Yayınlar (1981-2015) 

 

Web of Science 

Documents Times Cited % Docs Cited 

% International 

Collaborations 

Global Baseline 88101 1712426 78.01 17.61 

TURKEY 1338 14131 78.85 22.2 

KAZAKHSTAN 28 293 78.57 78.57 

UZBEKISTAN 8 107 50.0 75.0 

AZERBAIJAN 1 14 100.0 100.0 
Kaynak:Thomson Reuters Web of Science-Incites  

Türk devletlerinde en çok   endüstriyel biyoteknoloji  mühendisliği   alanındaki yayın 

Türkiye’den sonra  Kazakistan’da   yapılmıştır. 

Tablo 2-1-10 (1):  Nano Teknoloji  Mühendisliği  Alanındaki  Dünya En Çok Yayın Yapılan 

Ülkeler  (1981-2015) 

 

Web of Science 

Documents Times Cited % Docs Cited 

 
382,540 6,039,131 71.53 

USA 95880 2366480 78.88 

CHINA MAINLAND 69530 1049753 71.29 

GERMANY (FED REP GER) 28817 566527 81.01 

JAPAN 31096 453964 73.98 

SOUTH KOREA 25785 354050 72.81 

UNITED KINGDOM 17600 348276 79.17 

ENGLAND 15380 318633 79.86 

FRANCE 18107 267575 78.75 

SINGAPORE 8113 170367 78.59 

CANADA 9574 163775 76.95 

INDIA 16098 162025 70.42 
Kaynak: Thomson Reuters Web of Science-Incites  

Nanoteknolojii alanında  en büyük bilimsel yayın üreticisi ABD,  uluslararası araştırma ağının 

merkezi olmayı sürdürmektedir.Çin’in de bu alanda performansı giderek artmaktadır. 
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Tablo 2-1-10 (2): World,  Kazakhstan,  Kyrgyzstan,  Azerbaijan, Turkey, Turkmenistan, 

Uzbekistan  Adresli  Nano Teknoloji  Mühendisliği  Alanındaki Yayınlar (1981-2015) 

 

Web of 

Science 

Documents Times Cited % Docs Cited 

% International 

Collaborations 

Global Baseline 382540 6039131 71.53 17.96 

TURKEY 2355 25701 72.87 34.01 

UZBEKISTAN 53 341 45.28 32.08 

KAZAKHSTAN 80 296 48.75 45.0 

AZERBAIJAN 53 226 58.49 58.49 

KYRGYZSTAN 14 142 78.57 92.86 
Kaynak:Thomson Reuters Web of Science-Incites  

Türk devletlerinde en çok  nanoteknoloji  mühendisliği   alanındaki yayın Türkiye’den sonra  

Kazakistan’da   yapılmıştır. 

Tablo 2-11 (1): World,  Kazakhstan,  Kyrgyzstan,  Azerbaijan, Turkey, Turkmenistan, 

Uzbekistan  Adresli  Diğer Mühendislik Ve Teknoloji  Mühendisliği  Alanındaki Yayınlar 

(1981-2015) 

 

Web of Science 

Documents Times Cited 

% Docs 

Cited 

% International 

Collaborations 

Global Baseline 2104951 16042931 55.13 9.21 

TURKEY 20837 188790 70.57 18.99 

UZBEKISTAN 416 1751 47.84 24.76 

AZERBAIJAN 395 1579 44.81 33.67 

KAZAKHSTAN 394 1213 44.42 39.59 

KYRGYZSTAN 64 369 45.31 40.63 

TURKMENISTAN 7 45 85.71 85.71 
Kaynak: Thomson Reuters Web of Science-Incites  

Türk devletlerinde en çok   diğer mühendislik ve teknoloji  mühendisliği   alanındaki yayın 

Türkiye’den sonra  Kazakistan’da   yapılmıştır. 

3.SONUÇ 

Günümüzde teknoloji  geliştiren, yenilikler  üreten ülkelerin, dünyayı  yönlendirdikleri 

görülmekte olup  geleceği de bilginin endüstriyel bölgelerde akışkan  hale gelmesini 

sağlayarak yeniliklerle belirlemeyi sürdürecekleri öngörülebilmektedir.  

Akademik yayınlarda  “yüksek kaliteyi” sağlayamayan ülkelerin, geleceğin dünyasında  

öncelik alabilme, halkının refah ve  mutluluğunu  sürdürebilme/ geliştirebilme olanağı yoktur.  

Evrensel boyutlarda  önemli bilgi üretilememesinin sonucu olarak ileri teknolojik ürünler de 

çok az  ya da üretilememektedir. 

Türk Cumhuriyetleri adresli teknoloji bilimi alanında yayınların dünyada görünürlüğünün 

artırılabilmesi için öneriler: 
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-Türk dünyasındaki Üniversiteler,  2.  kuşak üniversiteler olarak ürettikleri bilgiyi yayın 

olarak kağıda dökmek yerine toplum hizmetine sunan 3.  kuşak üniversitelere hızla 

dönüşmeli, 

-Türk dünyasında, araştırma odaklı üniversiteler yeni teknoloji üretiminde ortak 

projelerini artırmalı ve bu kapsamda uygulamalı araştırma ve teknoloji aktarımına 

destekler de artırılmalı, 

-Uluslararası işbirliği ile yapılan yayınlar artırılmalı,  

-Çok merkezli araştırmalar, çevrimsel aktarımlı   araştırmalar artırılarak katma değer 

sağlayan, etki değeri yüksek yayınlara odaklanılmalı, 

-SCI, Scopus indekslerinde taranan dergi sayıları  artırılmalı,  

-Özgün araştırma makalelerinin mutlaka İngilizcesi de yazılıp yayınlanması sağlanmalı, 

Türkiye Atıf İndeksi’ne Türk Dünyası da  dahil edilmeli. 
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Özet 

Toplumların, kadınların fiziksel olarak güçsüz ve narin olduğu yönünde gelişen önyargıları 

kadınları gelenekselleşen bir eşitsizliğe maruz bırakmıştır. Devletlerin de politikalarını 

belirlerken toplumsal cinsiyet farklılıklarına ve bu eşitsizliğe duyarsız kalmaları kadın-erkek 

eşitsizliğini daha da derinleştirmede rol oynamıştır. Fakat son dönemlerde yapılan çalışmalar, 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılmasına paralel olarak kadının sosyal, kültürel yaşama 

katılımının arttığı, ekonomide etkin rol alabildiğini, bunların da dolaysız olarak ülkelerin 

refah seviyesinde yükseliş eğilimi doğurduğunu ispat etmiştir. Bundan ötürü, politik 

kararların en önemli yansıması olan devlet bütçelerinin toplumsal cinsiyete duyarlı duruma 

dönüşebilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 

gidermede en önemli araç konumundadır. Çalışmanın amacı, Kırgızistan ve ona komşu 

ülkelerde Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme uygulamalarının incelenmesidir.  

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Devlet 

Bütçesi, Devlet Bütçesi. 

 

GENDER BUDGET APPLICATIONS IN KYRGYSTAN AND ITS 

NEIGHBORING COUNTRIES 

Abstract 

Prejudgments of societies which developed towards the idea that women are weak exposed 

women to a conventional unequality. The insensivity of governments to this sexual 

differences and inequality while shaping their policies also played an important role in 

deepening this women-men inequality. However, recent studies proved the fact that, in 

parallel with the decrement of gender gap, women’s participation in social and cultural life 

has increased, that she can play an active role in economics, and that these factors directly 

lead to an liability of increase on the prosperity levels of countries. That’s why the becoming 

gender gap sensitiveness of government budgets which are the most important reflection of 

political decisions is the most important vehicle in their protection of gender equality so as to 
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destroy gender gap. In this context the aim of this study is the examination of Gender Budget 

applications in Kyrgyzstan and its neighboring countries. 

Keywords: Gender Inequality, Gender Budget, Govenment Budget. 

1. GİRİŞ 

Doğası gereği insanoğlu, diğer birçok canlı gibi erkek ve dişi olmak üzere iki ayrı cins olarak 

yaratılmıştır. Bu biyolojik farklılık sosyal bir varlık olan insanların yaşantısına doğal 

yaşamdan farklı olarak toplumsal bir takım kurallar ile yansımış ve biyolojik cinsiyetten farklı 

olarak toplumsal cinsiyet kavramını ortaya çıkartmıştır. Fiziksel olarak erkeklerin kadınlardan 

daha güçlü olması kadınları sosyal alanda gelenekselleşen bir adaletsizliğe maruz bırakmıştır. 

1980’li yılların ilk çeyreğine kadar geçen süre zarfında toplumlar ve toplumların üst 

örgütlenmesi olan devletler sosyo-ekonomi politikalarını şekillendirirken politikaların 

sonuçlarının iki ayrı toplumsal cinsiyet üzerindeki etkilerini tahmin etmedikleri gibi 

ölçmemişlerdir de. Bu öngörü eksikliği bahsi geçen zaman zarfına kadar kadın-erkek 

arasındaki adaletsizliği ve kadınların toplum içindeki dezavantajlı konumlarını 

derinleştirmiştir. Sonraki zamanlarda yapılan çalışmalarda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 

azaltıldığı ölçüde kadının sosyal, kültürel yaşama katılımının arttığı, ekonomiye katıldığı, 

bunun da direkt olarak ülkelerin refah seviyesinde yükselme eğilimi doğurduğu 

gözlemlenmiştir. Bu gözlemler Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelerin temelini 

oluşturmaktadır.  

Toplumsal cinsiyet eşitliği sadece bir çeşitlilik ve adalet sorunu değildir; aynı zamanda 

sürdürülebilir büyüme, istihdam, rekabet edilebilirlik hedefleri için bir ön şarttır. Toplumsal 

cinsiyet eşitliği politikalarına yapılan yatırımlar daha yüksek kadın istihdamına, kadınların 

GSYİH’ye daha fazla katkı sağlamasına, vergi gelirlerine ve sürdürülebilir verimlilik 

oranlarına katılım olarak geri dönmektedir. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği, devlet 

stratejilerinin temel konularından biridir ve uzun vadeli politik yatırım amacıdır (AB 

Komisyonu, 2010).  

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltmak için gerekli 

bütçe politikaların etkisini sistematik inceleme üzerine kuruludur. Kamu bütçesinin kadın ve 

erkekler arasındaki eşitliğe katkı sağlayıp sağlamadığını inceleyen bir süreci ifade eden 

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, ilk defa Avustralya’da yerel idarelerde uygulanmaya 

başlanmıştır. Temel olarak kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliklerin bütçe aracılığı ile 
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ortadan kaldırılmaya çalışılan bir yöntemdir (Cansız, 2009; Tüğen ve Özen, 2008:1; Canbay 

ve Külekçi, 2012:32-35). 

Makroekonomik teori, makroekonomik politikalar ve kısmen de mali politikalar toplumsal 

cinsiyete duyarlı bütçeleme açısından tarafsızdır. Özellikle 1980’li yılların ortalarından 

itibaren pek çok ülkede toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme analizleri üzerinde 

durulmuştur. Bu süreçte makroekonomik teori ve politika yapım sürecinde ve temel 

stratejilerde bunlara karşı çıkılmıştır. Bu tür bütçe girişimleri küçük çapta bile olsa birçok 

ülkede maliye politikasının kadın erkek eşitliğini dikkate almayan baskın karakterine 

alternatif oluşturmayı başarmıştır (Çağatay, 2003:15).  

Bu çalışmada, Kırgızistan ve ona komşu ülkelerde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe 

konusundaki çalışmaların genel bir yaklaşımda incelenmesi amaçlanmaktadır. 

2. KIRGIZISTAN VE KOMŞUSU ÜLKELERDE KADININ SOSYAL VE 

EKONOMİK STATÜSÜ 

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ülkelerinde eski Sovyet 

yönetiminin etkileri halen bu ülkelerin gelişim ve değişimini etkilemektedir. Sovyet 

yönetiminin sonlanmasından 6 ay önce yapılan referandumda, bu ülkelerin çoğu Sovyet 

yönetiminin devamı lehinde karar vermişlerdir. Sonlanan yönetim sonrasında da eski 

yönetimin devlet liderleri bu ülkelerde devlet başkanı seçilmişlerdir. 1992’den bu yana sadece 

Kırgızistan ve Türkmenistan’da lider değişikliği yaşanmıştır. Bununla beraber Orta Asya 

Ülkeleri’nden, petrol ve doğalgaz gibi doğal kaynakları yetkin olan Kazakistan, Özbekistan ve 

Türkmenistan’da finansal güvenlik sağlanmışken, Kırgızistan’da yoksulluk, politik 

istikrarsızlık baş göstermektedir. Bu nedenle görece daha iyi ekonomik koşullara sahip Orta 

Asya Ülkeleri’ne, yoksul Orta Asya ülkelerinden bir göç akımı yaşanmaktadır. Bahsi geçen 

göç yoksullukla mücadele eden Kırgızistan ve Özbekistan’da ekonomik güçlükleri 

derinleştirip sosyal yaşantıyı da önemli ölçüde olumsuz etkilemiştir. Çalışabilir yaştaki genç 

erkeklerin çalışmak için başka ülkelere göçü ülkelerdeki aile yapısına zarar vermiş, nüfus 

içerisindeki kadın/erkek sayısı dengesinin bozulması gibi demografik dengesizliklere neden 

olmuştur. Ayrıca ülke içindeki göçlerde de hala Sovyet Propiska1 uygulamasının resmi 

olmamakla beraber teamülde uygulanmasından ötürü eğitim, sağlık gibi sosyal hizmetlere ve 

iş olanaklarına erişmede görünmez bir bariyer de oluşturmaktadır (USAID, 2010:1-7). 

                                                 
1 Bir kimsenin ikametgahının resmi izne bağlı tutulduğu, merkezi planlı nüfus mekanizması (Höjdestrand, 2002:57). 
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Bağımsızlığını kazanmasından bu yana Orta Asya Ülkeleri’nin her biri, ayrı ayrı ulusal 

kimliğini tanımlamak için mücadele etmiştir. Çoklu etnik yapıya sahip Sovyet rejimi 

sonrasında her bir devlet kendi gelenek ve göreneklerini sürdürme arzusu içerisine girmiştir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bu durum önem arz etmektedir. Çünkü rejim döneminde 

kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta yaşadığı ilerleme rejim sonrası dönemde durmuş, 

yeniden tanımlanan kadının eve bağlı olduğu, birincil görevinin annelik ve ev hanımlığı 

olduğu türden yerel kültürel normlar gündeme gelmiş ve bu nedenle kadının toplumsal statüsü 

gerilemeye başlamıştır. Sözgelimi, Sovyet yönetimi döneminde çalışan kadını destekleyen 

bedelsiz çocuk bakım hizmeti veren kreş/anaokulu gibi mekanizmalar yönetim sonrasında 

terkedilince kadının eve bağlılığı/bağımlılığı pekişmiştir (USAID, 2010:1-5). 

Uzun dönemli ekonomik sorunlar ve politik istikrarsızlık, dışa verilen göç nedeni ile 

kaybedilen insan kaynağı (beyin göçü), bölgesel sorunlar, inanç farklılıkları, artan toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği ve ulusal kimlik tanımlanma çabası, rüşvet ve yolsuzluk ve kamusal mal ve 

hizmetlere erişimde güçlükler de bu coğrafi alanda karşılaşılan sorunların ana hatlarını 

oluşturmaktadır. Serbest piyasa ekonomisine uyum reformu uyarınca sosyal hayatın değişimi 

ise Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki sorunların temelindedir. 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ekonomik katılım ve fırsat eşitliği, girişimcilik, eğitim, sağlık, 

karar alıcı pozisyonlarda temsiliyet v.b. kadınların yaşamın her alandaki konumunu olumsuz 

yönde etkilemektedir (Uluköy ve Bayraktaroğlu, 2014: 356-358; Uluköy ve Demireli, 2014: 

47-48). 

Türkiye’ nin 2015 yılına ilişkin toplumsal cinsiyet eşitsizlik durumu aşağıdaki tabloda 

görülmektedir. Türkiye, sağlık alanında büyük ilerlemeler sağlamasına rağmen toplumsal 

cinsiyet eşitsizlik alanında beklenen başarıyı sağlayamamıştır.  

Tablo 1:Türkiye’nin 2015 Yılı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlik Durumu 

 
Sıra Puan Örnek 

Ortalama 

EKONOMİK KATILIM VE FIRSAT 131 0.459 0.592 

Işgücüne katılım 131 0.43 0.67 

Benzer çalışmalar için ücret eşitliği 82 0.62 0.60 

Tahmini kazanılan gelir 130 0.39 0.54 

Kanun yapıcılar, üst düzey bürokratlar ve yöneticiler 109 0.15 0.27 

Mesleki ve teknik çalışanlar 103 0.59 0.64 

EĞİTİMSEL KAZANIMLAR 105 0.957 0.946 

Okuma yazma oranı 105 0.93 0.89 

İlköğretimde okullaşma 100 0.99 0.93 

Ortaöğretimde okullaşma 101 0.97 0.64 

Yüksek öğretimde okullaşma 110 0.86 0.92 
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SAĞLIK VE YAŞAM 1 0.980 0.957 

Doğumda cinsiyet oranı (kadın / erkek) 1 0.94 0.92 

Sağlıklı yaşam beklentisi 1 1.06 1.04 

SİYASİ GÜÇLENDİRME 105 0.103 0.230 

Parlamentoda kadınlar 86 0.22 0.27 

Bakanlık pozisyonlarda kadınlar 139 0.04 0.24 

Son 50 yıldaki, devletin kadın başkanı  36 0.06 0.20 
Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015. 

(0.00=Eşitsizlik, 1.00=Eşitlik, 130/145, Skor:0,624) 

 

Türkiye’nin son on yılına ilişkin Gender Gap İndeksi’nden almış olduğu puanlar aşağıdaki 

tabloda görülmektedir.  2006 yılından itibaren yayımlanan bu indekslerde Türkiye bütün 

alanlarda iyileşme sağlamıştır. Ancak ekonomi ve siyaset alanındaki iyileşme diğer alanlar 

kadar olamamıştır.  

Tablo 2: Türkiye’de 2006-2015 Dönemi Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Sıralaması 

Yıllar Katılan 

Ülke 

Sayısı 

Genel 

Ortalama 

Ekonomi-2 Eğitim-3 Sağlık -4 Siyaset-1 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra  Puan Sıra  Puan 

2015  145  130  0.624  131  0.459  105  0.957  1  0.980  105  0.103  

2014  142  125  0.618  132  0.453  105  0.953  1  0.980  113  0.088  

2013  136  120  0.608  127  0.427  104  0.943  59  0.976  103  0.087  

2012  135  124  0.601  129  0.414  108  0.930  62  0.976  98  0.087  

2011  135  122  0.595  132  0.389  106  0.920  62  0.976  89  0.097  

2010  134  126  0.588  131  0.386  109  0.912  61  0.976  99  0.077  

2009  134  129  0.583  130  0.400  110  0.892  93  0.971  107  0.068  

2008  130  123  0.585  124  0.412  108  0.890  88  0.971  106  0.068  

2007  128  121  0.577  118  0.431  110  0.854  87  0.971  108  0.052  

2006  115  105  0.585  106  0.434  92  0.885  85  0.969  96  0.052  
Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015. 

 

Kırgızistan devletinin 2015 yılına ilişkin durumu aşağıdaki tabloda görülmektedir. Kırgızistan 

145 ülkenin yer aldığı eşitsizlik sıralamasında 76. sırayla birçok devletin skorundan daha iyi 

sonuca ulaşmıştır. Bütün skorları birbirine yakın olsa da, özellikle siyasi alanda göstermiş 

olduğu başarı önemlidir.  
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Tablo 3: Kırgızistan’ın 2015 Yılı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlik Durumu 

 
Sıra Puan Örnek 

Ortalama 

EKONOMİK KATILIM VE FIRSAT 80 0.658 0.592 

Işgücüne katılım 94 0.72 0.67 

Benzer çalışmalar için ücret eşitliği 40 0.71 0.60 

 Tahmini kazanılan gelir 105 0.53 0.54 

Kanun yapıcılar, üst düzey bürokratlar ve yöneticiler 77 0.38 0.27 

Mesleki ve teknik çalışanlar 1 1.00 0.64 

EĞİTİMSEL KAZANIMLAR 81 0.989 0.946 

Okuma yazma oranı 60 1.00 0.89 

İlköğretimde okullaşma 113 0.98 0.93 

Ortaöğretimde okullaşma 1 1.00 0.64 

Yüksek öğretimde okullaşma 1 1.00 0.92 

SAĞLIK VE YAŞAM 79 0.973 0.957 

Doğumda cinsiyet oranı (kadın / erkek) 128 0.93 0.92 

Sağlıklı yaşam beklentisi 1 1.06 1.04 

SİYASİ GÜÇLENDİRME 76 0.153 0.230 

Parlamentoda kadınlar 64 0.30 0.27 

Bakanlık pozisyonlarda kadınlar 85 0.18 0.24 

Son 50 yıldaki, devletin kadın başkanı  43 0.03 0.20 
Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015.(0.00=Eşitsizlik 1.00=Eşitlik, 76/145 Skor: 0,693) 

Kırgızistan devletinin 2006-20015 yıllarına ilişkin toplumsal cinsiyet eşitsizliği sıralaması 

aşağıdaki tabloda görülmektedir. Buna göre, Kırgızistan devleti, siyaset, ekonomi, eğitim ve 

sağlık alanındaki iyileştirmeye devam etmektedir. 

Tablo 4: Kırgızistan’ın 2006-2015 Dönemi Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Sıralaması 

Yıllar Katılan  

Ülke 

Sayısı 

Genel 

Ortalama 

Ekonomi-2 Eğitim-3 Sağlık -4 Siyaset-1 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra  Puan Sıra  Puan 

2015  145  76  0.693  80  0.658  81  0.989  79  0.973  76  0.153  

2014  142  67  0.697  62  0.680  87  0.986  74  0.973  71  0.151  

2013  136  63  0.695  60  0.679  77  0.989  75  0.973  71  0.138  

2012  135  54  0.701  46  0.704  74  0.990  78  0.973  68  0.138  

2011  135  44  0.704  43  0.707  39  0.996  1  0.980  68  0.132  

2010  134  51  0.697  52  0.680  48  0.995  1  0.980  65  0.135  

2009  134  41  0.706  46  0.687  59  0.994  1  0.980  43  0.164  

2008  130  41  0.705  47  0.682  63  0.993  1  0.980  44  0.164  

2007  128  70  0.665  57  0.653  43  0.994  1  0.980  118  0.035  

2006  115  52  0.674  26  0.687  33  0.995  1  0.980  107  0.035  
Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015. 
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Kazakistan devletine ilişkin 2015 yılına ilişkin skorlar aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Kazakistan 2015 yılına ilişkin sıralamada 145 ülke arasında 47. sırada yer almıştır (Skoru 

0,719’dur).  

Tablo 5: Kazakistan’ın 2015 Yılı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlik Durumu 

 
Sıra Puan Örnek 

Ortalama 

EKONOMİK KATILIM VE FIRSAT 36 0.749 0.592 

Işgücüne katılım 24 0.91 0.67 

Benzer çalışmalar için ücret eşitliği 32 0.73 0.60 

 Tahmini kazanılan gelir 89 0.58 0.54 

Kanun yapıcılar, üst düzey bürokratlar ve yöneticiler 29 0.62 0.27 

Mesleki ve teknik çalışanlar 1 1.00 0.64 

EĞİTİMSEL KAZANIMLAR 28 1.000 0.946 

Okuma yazma oranı 48 1.00 0.89 

İlköğretimde okullaşma 1 1.00 0.93 

Ortaöğretimde okullaşma 1 1.00 0.64 

Yüksek öğretimde okullaşma 1 1.00 0.92 

SAĞLIK VE YAŞAM 1 0.980 0.957 

Doğumda cinsiyet oranı (kadın / erkek) 1 0.94 0.92 

Sağlıklı yaşam beklentisi 1 1.06 1.04 

SİYASİ GÜÇLENDİRME 78 0.148 0.230 

Parlamentoda kadınlar 49 0.35 0.27 

Bakanlık pozisyonlarda kadınlar 93 0.15 0.24 

Son 50 yıldaki, devletin kadın başkanı  64 0.00 0.20 
Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015 

(0.00=Eşitsizlik → 1.00=Eşitlik 47/145 Skor:0,719) 

 

Kazakistan devletinin 2006-2015 dönemi toplumsal cinsiyet eşitsizlik sıralaması aşağıdaki 

tabloda görülmektedir.  Kazakistan hemen hemen bütün alanlarda toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğini azaltmıştır. Özellikle son altı yılda sağlıkta dünya sıralamasında 1. sıralamada yer 

almaktadır.  
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Tablo 6: Kazakistan’da 2006-2015 Dönemi Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Sıralaması 

Yıllar Katılan  

Ülke 

Sayısı 

Genel 

Ortalama 

Ekonomi-2 Eğitim-3 Sağlık -4 Siyaset-1 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra  Puan Sıra  Puan 

2015  145  47  0.719  36  0.749  28  1.000  1  0.980  78  0.148  

2014  142  43  0.721  33  0.741  48  0.997  1  0.980  66  0.166  

2013  136  32  0.722  20  0.771  69  0.991  1  0.980  65  0.146  

2012  135  31  0.721  19  0.768  66  0.992  1  0.980  61  0.146  

2011  135  49  0.701  23  0.749  43  0.995  1  0.980  98  0.080  

2010  134  41  0.706  12  0.763  25  0.999  1  0.980  96  0.080  

2009  134  47  0.701  12  0.757  42  0.996  41  0.979  102  0.073  

2008  130  45  0.698  18  0.741  40  0.997  38  0.979  101  0.073  

2007  128  32  0.698  15  0.737  65  0.989  37  0.979  77  0.089  

2006  115  32  0.693  16  0.713  53  0.990  36  0.979  69  0.089  
 Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015. 

Azerbaycan 2015 yılında 145 ülke arasında 96. sırada yer almıştır.  Ekonomik katılım ve 

fırsat sıralamasında 145 ülke arasında 96.  sırada yer almıştır ( Skoru 0,701 olmuştur).  

Tablo 7: Azerbaycan’ın 2015 Yılı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlik Durumu 

 
Sıra Puan Örnek 

Ortalama 

EKONOMİK KATILIM VE FIRSAT 54 0.701 0.592 

Işgücüne katılım 20 0.93 0.67 

Benzer çalışmalar için ücret eşitliği 33 0.72 0.60 

 Tahmini kazanılan gelir 124 0.44 0.54 

Kanun yapıcılar, üst düzey bürokratlar ve yöneticiler 56 0.49 0.27 

Mesleki ve teknik çalışanlar 1 1.00 0.64 

EĞİTİMSEL KAZANIMLAR 90 0.984 0.946 

Okuma yazma oranı 55 1.00 0.89 

İlköğretimde okullaşma 114 0.98 0.93 

Ortaöğretimde okullaşma 93 0.98 0.64 

Yüksek öğretimde okullaşma 1 1.00 0.92 

SAĞLIK VE YAŞAM 139 0.950 0.957 

Doğumda cinsiyet oranı (kadın / erkek) 141 0.90 0.92 

Sağlıklı yaşam beklentisi 1 1.06 1.04 

SİYASİ GÜÇLENDİRME 129 0.063 0.230 

Parlamentoda kadınlar 99 0.18 0.27 

Bakanlık pozisyonlarda kadınlar 140 0.03 0.24 

Son 50 yıldaki, devletin kadın başkanı  64 0.00 0.20 
 Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015. 

(0.00=Eşitsizlik → 1.00=Eşitlik,  96/145 Skor: 0,675) 
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Azerbaycan devletinin 2006-2015 eşitsizlik sıralaması aşağıdaki tabloda görülmektedir.  Bu 

sonuçlara göre, Azerbaycan devleti kadın-erkek eşitliğini sağlama noktasında ilerleme 

kaydetmektedir. 

Tablo 8: Azerbaycan’da 2006-2015 Dönemi Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Sıralaması 

Yıllar Katılan  

Ülke 

Sayısı 

Genel 

Ortalama 

Ekonomi-2 Eğitim-3 Sağlık -4 Siyaset-1 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra  Puan Sıra  Puan 

2015 145 96 0.675 54 0.701 90 0.984 139 0.950 129 0.063 

2014 142 94 0.675 52 0.709 92 0.984 137 0.944 127 0.064 

2013 136 99 0.658 72 0.659 85 0.982 136 0.925 114 0.066 

2012 135 99 0.655 74 0.649 84 0.983 135 0.920 113 0.066 

2011 135 91 0.658 70 0.642 73 0.989 132 0.933 103 0.066 

2010 134 100 0.645 73 0.635 93 0.967 134 0.929 113 0.047 

2009 134 89 0.663 47 0.686 94 0.970 132 0.937 119 0.058 

2008 130 61 0.686 4 0.786 91 0.967 129 0.931 114 0.058 

2007 128 59 0.678 19 0.732 82 0.971 127 0.926 85 0.083 

2006 115 — — — — — — — — — — 
Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015. 

Tacikistan’ın, 2015 yılındaki toplumsal cinsiyet eşitsizlik skoru 0,675’dir. Gender Gap 

indeksinde 145 ülke sıralamasında 95. sıralamadadır. Eşitsizliğin en az olduğu alan, 0,709 

puanla ekonomik katılım ve fırsat eşitliğine sıralamada 48. olmuştur. Tacikistan bu skorla 

Batı Avrupa skoruna yaklaşmıştır. 

Tablo 9: Tacikistan’ın 2015 Yılı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlik Durumu 

 
Sıra Puan Örnek 

Ortalama 

EKONOMİK KATILIM VE FIRSAT 48 0.709 0.592 

Işgücüne katılım 79 0.77 0.67 

Benzer çalışmalar için ücret eşitliği 21 0.76 0.60 

 Tahmini kazanılan gelir 88 0.59 0.54 

Kanun yapıcılar, üst düzey bürokratlar ve yöneticiler - - 0.27 

Mesleki ve teknik çalışanlar - - 0.64 

EĞİTİMSEL KAZANIMLAR 120 0.922 0.946 

Okuma yazma oranı 53 1.00 0.89 

İlköğretimde okullaşma 102 0.99 0.93 

Ortaöğretimde okullaşma 114 0.90 0.64 

Yüksek öğretimde okullaşma 128 0.61 0.92 

SAĞLIK VE YAŞAM 103 0.966 0.957 

Doğumda cinsiyet oranı (kadın / erkek) 1 0.94 0.92 

Sağlıklı yaşam beklentisi 133 0.61 1.04 

SİYASİ GÜÇLENDİRME 103 0.104 0.230 

Parlamentoda kadınlar 82 0.24 0.27 
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Bakanlık pozisyonlarda kadınlar 105 1.02 0.24 

Son 50 yıldaki, devletin kadın başkanı  64 0.00 0.20 
Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015. 

(0.00= Eşitsizlik , 1.00=Eşitlik, 95/145 Skor:0,675). 

 

Tacikistan devletinin 2006-2015 dönemine ilişkin skorları aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Buna göre, Tacikistan devleti almış olduğu sonuçlarla genel ortalama puanını artırırken aynı 

başarıyı eğitim ve siyasi alandaki başarılarıyla teyit etmiştir.  

Tablo 10: Tacikistan’da 2006-2015 Dönemi Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Sıralaması 

Yıllar Katılan  

Ülke 

Sayısı 

Genel 

Ortalama 

Ekonomi-2 Eğitim-3 Sağlık -4 Siyaset-1 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra  Puan Sıra  Puan 

2015  145  95  0.675  48  0.709  120  0.922  127  0.966  103  0.104  

2014  142  102  0.665  58  0.701  119  0.905  121  0.966  111  0.089  

2013  136  90  0.668  38  0.728  110  0.899  123  0.956  100  0.089  

2012  135  96  0.661  42  0.711  114  0.887  122  0.956  95  0.089  

2011  135  96  0.653  49  0.683  113  0.884  122  0.956  94  0.088  

2010  134  89  0.660  40  0.709  113  0.882  121  0.956  90  0.093  

2009  134  86  0.666  27  0.730  114  0.875  58  0.979  96  0.081  

2008  130  89  0.654  44  0.689  112  0.867  55  0.979  98  0.081  

2007  128  79  0.658  25  0.710  107  0.869  54  0.979  90  0.074  

2006  115  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  
Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015. 

Çin Halk Cumhuriyeti’ne ilişkin 2015 yılına ait bilgiler aşağıdaki tablo görülmektedir. Çin 

Halk Cumhuriyeti, 2015 yılına ilişkin sıralamada 145 ülke arasında 91.  sırada yer almıştır 

(Skoru 0,682’dur).  

Tablo 13: Çin Halk Cumhuriyeti 2015 Yılı Cinsiyet Eşitsizlik Durumu 

2015 Yılı Eşitsizlik Puan 
Sıra Puan Örnek 

Ortalama 

EKONOMİK KATILIM VE FIRSAT 81 0.657 0.592 

Işgücüne katılım 59 0.84 0.67 

Benzer çalışmalar için ücret eşitliği 66 0,65 0,60 

 Tahmini kazanılan gelir 67 0,62 0,54 

Kanun yapıcılar, üst düzey bürokratlar ve yöneticiler 103 0,20 0,27 

Mesleki ve teknik çalışanlar 1 1,00 0,64 

EĞİTİMSEL KAZANIMLAR 83 0,988 0,946 

Okuma yazma oranı 92 0,96 0,89 

İlköğretimde okullaşma 76 1,00 0,93 

Ortaöğretimde okullaşma - - 0,64 

Yüksek öğretimde okullaşma 1 1,00 0,92 

SAĞLIK VE YAŞAM 145 0,919 0,957 
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Doğumda cinsiyet oranı (kadın / erkek) 145 0,87 0,92 

Sağlıklı yaşam beklentisi 113 1,03 1,04 

SİYASİ GÜÇLENDİRME 73 0,162 0,230 

Parlamentoda kadınlar 62 0,31 0,27 

Bakanlık pozisyonlarda kadınlar 103 0,13 0,24 

Son 50 yıldaki, devletin kadın başkanı  30 0,08 0,20 
Kaynak: World Economıc Forum, The Global Gender Gap Report 2015. 

 (0.00=Eşitsizlik → 1.00=Eşitlik  91/145 Skor:0,682). 

 

Çin Halk Cumhuriyeti devletinin 2006-2015 dönemi cinsiyet eşitsizlik sıralaması aşağıdaki 

tabloda görülmektedir.  Çin Halk Cumhuriyeti ilgili dönem hemen hemen bütün alanlarda 

cinsiyet eşitsizliği azalmıştır. Her alanda olduğu gibi cinsiyet eşitsizliğini bu alanda da azaltıp 

dünyada ilk sıralara yükselme gayreti görülmektedir.   

Tablo 12: Çin Halk Cumhuriyeti Devletinin 2006-2015 Dönemi Cinsiyet Eşitsizliği 

Sıralaması (2006-2015) 

Yıllar Katılan  

Ülke 

Sayısı 

Genel 

Ortalama 

Ekonomi-2 Eğitim-3 Sağlık -4 Siyaset-1 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra  Puan Sıra  Puan 

2015  145  91  0.682  81  0.657  83  0.988  145  0.919  73  0.162  

2014  142  87  0.683  76  0.656  89  0.986  140  0.940  72  0.151  

2013  136  69  0.691  62  0.675  81  0.988  133  0.940  59  0.160  

2012  135  69  0.685  58  0.675  85  0.982  132  0.934  58  0.150  

2011  135  61  0.687  50  0.683  85  0.981  133  0.933  57  0.150  

2010  134  61  0.688  46  0.693  88  0.981  133  0.929  56  0.150  

2009  134  60  0.691  38  0.696  87  0.980  130  0.947  60  0.141  

2008  130  57  0.688  43  0.692  87  0.978  126  0.941  54  0.141  

2007  128  73  0.664  60  0.648  91  0.957  124  0.941  59  0.111  

2006  115  63  0.656  53  0.621  78  0.957  114  0.936  52  0.111  
Kaynak: World Economıc Forum, The Global Gender Gap Report 2015. 

3. KIRGIZISTAN VE KOMŞUSU ÜLKELERDE TOPLUMSAL CİNSİYETE 

DUYARLI BÜTÇE UYGULAMALARI 

Kırgızistan ve komşusu ülkelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini sağlamaya yönelik devlet 

bütçesi içerisinde şekillendirilen, toplumsal cinsiyet duyarlılığının kazandırılması konusunda 

yapılan mali çalışmalar Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Çin 

Halk Cumhuriyeti ülkelerinde incelenecektir. 

3.1. Kırgızistan’da Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Uygulamaları 

Kırgızistan’da kadınların toplumsal statüsü diğer Sovyet Yönetimi sonrasındaki ülkelerden 

daha farklı bir yapı izlemektedir. Kız kaçırma, kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyete 

yönelik ayrımcılık önyargıları bu ülkede gözlemlenmektedir (Raimbekova, 2014).  
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2009 yılından bu yana, Kırgızistan’da, Devlet Sekretaryası öncülüğündeki Ulusal Toplumsal 

Cinsiyet Konseyi ülkedeki toplumsal cinsiyet politikalarını yönetmektedir. Ülkede 2007-2010 

yılları arasında hazırlanan ulusal eylem planlarına toplumsal cinsiyet konularını içeren bazı 

düzenlemeler de katılmıştır. Kırgızistan parlamentosunun yüzde 20'sini kadınlar 

oluşturmaktadır. Yüksek işsizlik oranına bağlı olarak yoksulluk, erkekleri etkilediği kadar 

kadınları da olumsuz etkilemektedir.  Bu durum ülke içinde bölgeler arasında göçe neden 

olduğu gibi ülke dışına göçü de hızlandırmaktadır. Ülkenin sahip olduğu işgücünün üçte birlik 

kısmının ülke dışına çıktığı tahmin edilmektedir (AUCA Social Research Centre, 2009).  

İşsizliğin ülke içindeki en temel sebebi; dış ülkelerdeki daha iyi kazanç olanakları olarak 

görülmektedir. İyi kazanç olanakları için ülke dışına çıkmanın olumsuz yönü ise parçalanan 

aileler, geride yalnız bırakılan eşler ve çocuklar olmaktadır. Ayrıca dış ülkelerde ölümcül ve 

sağlıksız koşullarda çalışıp sağlıklarını yitirip ülkelerine dönen Kırgızlar da olmaktadır.  

Kırgızistan’da kadınların işgücüne katılımı düşüktür (Erkeklerde %77, kadınlarda % 52). Bu 

durum, kadınların yapması yasak olan işlerin (ağaç kesme, yer altında çalışma, tüm 

marangozluk işleri, cam ve deri ile ilgili işler vs.) uzun bir listesini içeren iş kanunlarındaki 

toplumsal cinsiyet ayrımını da içeren birçok faktörden kaynaklanmaktadır. Yapılan 

hesaplamalarda, bu kısıtların kaldırılması halinde GSYH’de yıllık 0.4 puanlık bir kazanç 

olacağı hesaplanmaktadır (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 2015: 22).   

Kırgızistan’da Kadınların görece daha küçük işletmeler işlettiği düşünüldüğünde, vergi 

yükleri daha büyük ölçekteki işletmelere kıyasla daha fazla olmaktadır. Bu durum Amerikan 

Ticaret Odası tarafından tespit edilmiş ve politika yapıcıların konuya ilişkin ilgileri çekilmeye 

çalışılmıştır. Gümrük vergileri de sürekli yeniden yapılandırılmakta, çoğunlukla kadınlar 

tarafından sürdürülmekte olan bavul ticareti faaliyetinde spesifik tarhiyat/advalorem tarhiyat 

değişikliği gibi uygulamalar gerçekleştirilmektedir (USAID, 2010:31). 

Kırgızistan’da emekli aylığı reformunda bazı toplumsal cinsiyet analizleri yapılmıştır. Yaşam 

beklentisi, emeklilik yaşı, çalışma yılları sayısı, aileye ayrılan zaman, aileden ayrı geçirilen 

çalışma zamanı, ya da yarı zamanlı çalışma gibi faktörler dikkate alınarak hazırlanan analizler 

politika yapıcıların reform paketini hazırlarken kullanımına sunulmuştur (USAID, 2010: 26-

37). 

Özetle, Kırgızistan’da, aile hukuku kurulması ve aile içi şiddetin önlenmesi, kız kaçırma ve 

evliliğe zorlama vakalarının azaltılması, kayıt dışı evliliklerin engellenmesi, kadının politik 

katılımının arttırılması, toplumsal cinsiyet farkındalığının oluşturulması gibi konularda da 

hükümet kanalı ile çalışmalar sürdürülmektedir. 
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3.2. Kazakistan’da Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Uygulamaları 

Kazakistan’da, Sovyet Yönetimi öncesinde kadınların birincil rolü geleneksel olarak anne ve 

eş olmaktı. Yeni evli çiftler, çoğunlukla, erkeğin ailesinin yanında yaşarlardı. Genç kadınlar, 

eşlerinin anne ve babasına ev işleri konusunda yardım ederlerdi. Politik sistemde de bu 

yüzden erkek egemendi. Sovyet yönetimi ile beraber kadınlar tarımda, sanayide, ofislerde 

çalışmaya başlayınca geleneksel toplumsal cinsiyet kalıplarında bir değişiklik yaşanmaya 

başlandı. Sovyet yönetiminin çocuk bakımı, eğitim, sağlık alanında kurduğu işleyen sistemleri 

de kadına destek verince kadının ekonomik yaşama katılımı pekişti. Bugün hâlâ 

Kazakistan’da ekonomik ve politik alanda kadınların katılımı yüksek düzeydedir. Ancak 

kadınların hem iş hayatında hem evde sorumlulukları olduğundan iki taraflı bir iş yükü 

altındadırlar. Bununla beraber, günümüzde, kazancı ya da işgücü statüsü ne olursa olsun 

kadınların değil, erkeklerin lider olduğu bir aile yapısı pekişmiştir (USAID, 2010:13-26). 

Kazakistan’da kadınların ekonomiye katılımı 1990’lı yıllarda %80 civarında iken bugün %66 

civarında ölçülmektedir. Günümüzde erkeklerin ekonomiye katılımı ise %76’dır. Üst düzey iş 

pozisyonlarının sadece %3’ünde kadınlar görev almaktadır.  Kadınların ortalama maaşları 

erkeklerin % 60’ı kadardır (ADB, 2006: 28).  

Kazakistan Küçük İşletme Geliştirme Projesi ve İş Çevresi Geliştirme Programı ekonomik 

hayattaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini giderme konusunda hükümet destekli çalışmalar 

yapmaktadır. Bununla beraber kadınların ve bebeklerin sağlık erişimindeki eşitsizliği 

gidermek adına “Sağlık Hizmetlerine Daha İyi Erişim Projesi”, Sağlık İyileştirme Programı 

da hükümet desteği ile sunulmaktadır (USAID, 2010:13-26).  

3.3.Türkmenistan’da Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Uygulamaları 

Türkmenistan’da bağımsızlığın ilanından bu yana eğitime önem verilmiştir. Okuma yazma 

oranı kadın ve erkeklerde oldukça yüksektir. İşgücü pazarında kadın da erkekler gibi çok 

geniş bir çalışma yelpazesinde görev alırlar. Kamusal alanda ise erkekler egemendir. CEDAW 

ile geliştirilen protokol vasıtasıyla Türkmenistan Hükümeti kadın haklarına yönelik bir dizi 

hukuksal iyileştirmeler yapmıştır. Türkmenistan’da 2007 yılında ise parlamento yeni kadın 

hakları yasasını yürürlüğe koymuştur. Bu yasa ile aile, mülkiyet konuları geliştirilmiş, eşit 

haklar, eşit fırsatlar düzenlenmiştir. Kadınların tehlikeli ve sağlıksız bazı alanlarda çalışmaları 

bu düzenleme ile yasaklanmıştır.  Türkmenistan’ın ilk devlet başkanı Saparmurat Niyazov: 

“Kadınlar iyi birer lider olabilirler, karar alıcı olabilirler çünkü onlar evleri için birer karar 

alıcı ve koruyucudur” demiştir. Parlamentoda kadınlar %17 oranla görev almaktadırlar. 
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Türkmenistan’da kadın girişimciliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu yönde 

kadınlara girişimcilik eğitimi sunulması, mikro kredi uygulaması benzeri finansal destek 

modellerinin geliştirilmektedir (USAID, 2010:49-57). 

3.4.Özbekistantan’da Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Uygulamaları 

Özbekistan’da kadın ve erkekler yasa karşısında eşittirler ancak uygulamada eşitliği 

sağlayacak sınırlı sayıda mekanizma mevcuttur. Yine de Özbek Anayasası kadın ve erkeklerin 

tüm yasalar önünde eşit olduğunu garanti etmektedir. Özbekistan bağımsızlığını 

kazanmasından sonra vatandaşlarına daha az sağlık ve sosyal hizmete erişim olanağı 

tanımıştır. Aileler, kız çocuklarını şehir dışında yüksek öğretim hizmeti almaları için 

göndermek konusunda isteksizdirler. Erken evlilikler ve boşanmalar da son dönemde sosyal 

sıkıntılara neden olmaktadır. Özbekistan parlamentosunda %33 oranla kadınlar görev 

almaktadır. Geliştirilmeye çalışılan tarımsal işletmecilik programları ile kadınların, kırsal 

kesimde, sulama ve mikro kredi uygulamalarına erişim için teknik desteğe erişmesine 

kolaylık sağlanmaya çalışılmaktadır. Kadınların işletmecilik konusunda eğitilmelerine destek 

verilmektedir (USAID, 2010:58-66). 

3.5. Tacikistan’da Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Uygulamaları 

Tacikistan ekonomik olarak en yoksul Orta Asya ülkesi olarak gözlemlenmektedir. 

Topraklarının sadece onda biri tarıma elverişlidir ve diğer çevre ülkelere kıyasla petrol ve 

doğalgaz gibi yeraltı zenginlikleri de bulunmamaktadır. İş olanaklarının yetersizliği nedeni ile 

çok sayıda vatandaşı başta Rusya’ya olmak üzere ülke dışına çalışmak için göçmüştür. Bu 

nedenle tarım kesiminde çalışanlar büyük ölçüde kadınlardır. Ancak tarımsal üretim için 

kullanılan eski yöntemler ve eğitimsizlik yüzünden üretkenlik oldukça düşüktür, bu alanda 

reform gereği vardır. Erkeğin ekmek parası kazanan, kadının ise ev işleri ve çocuk/yaşlı 

bakımı ile ilgilenmesi gerektiği geleneksel Tacikistan aile yapısı görüşü nedeni ile kadınların 

ekonomiye katılımı, eğitim hizmetlerine erişebilmesi kısıtlı kalmaktadır. Kazakistan’da 

olduğu gibi Tacikistan’da da Toplumsal Cinsiyet eşitliği Yasası 2006 yılında yürürlüğe 

girmesine rağmen kadınların çalışma koşullarında eşitsizlikler gözlemlenmektedir. Birkaç 

uluslararası mali kuruluşun (UNDP, UNIFEM) desteği ile eşitliği sağlamaya yönelik 

çalışmalar yapılmıştır (USAID, 2010:37-49). 

Tacikistan’da devlet programına bağlı olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada uzun 

dönemli hükümet politikası oluşturma, kadın erkek ilişkilerinde farkındalık sağlama, ülkenin 
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gelişimi için kadınların önemini vurgulama, kadınlar için sosyoekonomik, politik, yönetsel ve 

hukuki koşulların iyileştirilmesinin toplumun tamamının gelişimi için önem arz ettiğinin 

farkına varma gibi konular üzerine çalışmalar sürdürülmektedir.  

3.6. Çin Halk Cumhuriyeti’nde Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Uygulamaları 

Çin Halk Cumhuriyeti’nde 1980’lerde başlayan reform ve dışa açılma sonrasında, politik, 

ekonomik, sosyal, kültürel alanda önemli değişimler yaşanmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti’nde 

ülke dışına göç, yeni yapılanan kırsal/kentsel alan, bilişim teknolojilerinin özümsenmesi v.b. 

nedenlerle evlilik, toplumsal cinsiyet ilişkileri büyük ölçüde olumsuz etkilenmiştir. Göç 

sonrasında geride bırakılan yalnız kadın ve yalnız çocuklar aile harmonisini bozan en temel 

sorunlardandır. Son yıllarda kadın erkek eşitliği ve erdemli olma gibi aile gelenekleri de 

büyük ölçüde yıpratılmıştır. Kadının toplumsal statüsünü gerileten, tüm bu sebeplerden ötürü 

Çin Halk Cumhuriyeti’nde aile politikası sistemlerine toplumsal cinsiyet eşitliğini entegre 

etmeye acil ihtiyaç vardır. Ciddi maliyetler gözönüne alınarak farklılık sağlayabilecek, 

çalışma saatlerinin özellikle kadınlar için azaltılması vb aile politika paketlerinin 

uygulanmaya başlanması Çin Halk Cumhuriyeti için gerekli görülmektedir. İlk maliyetler 

yüksek olmakla beraber uzun vadede getirisinin yüksek olacağı düşünülmektedir. Bu konuda 

uluslararası kuruluşlar tarafından tavsiye niteliği taşıyan çeşitli raporlar, akademik çalışmalar 

yapmaktadırlar (Yihong & Schlager, 2014: 245-561). 

4. SONUÇ 

Fiziksel olarak erkeklerin kadınlardan daha güçlü olması kadınları sosyal alanda 

gelenekselleşen bir eşitsizliğe uğratmaktadır. 1980’li yılların ilk çeyreğine kadar geçen süre 

içinde toplumlar ve devletler sosyal ve ekonomik politikalarını biçimlendirirken politikaların 

sonuçlarının iki ayrı toplumsal cinsiyet üzerindeki etkilerini tahmin etmedikleri gibi 

ölçmemişlerdir de. Bu öngörü eksikliği kadın-erkek arasındaki eşitsizliği ve kadınların toplum 

içindeki olumsuz konumlarını pekiştirmiştir. Sonraki zamanlarda yapılan çalışmalarda 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltıldığı ölçüde kadının sosyal, kültürel yaşama katılımının 

arttığı, ekonomiye katıldığı, bunun da direkt olarak ülkelerin refah seviyesinde yükselme 

eğilimi doğurduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği, devlet 

stratejilerinin temel konularından biridir ve uzun vadeli politik yatırım amacıdır. 

Kırgızistan ve Çin Halk Cumhuriyeti hariç komşu ülkelerinde eski Sovyet yönetiminin etkileri 

halen bu ülkelerin gelişim ve değişimini etkilemektedir. Bağımsızlığını kazanmasından bu 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 117-134. 

 

 

132 

 

yana, bu ülkelerin her biri, ayrı ayrı ulusal kimliğini tanımlamak için mücadele etmektedir. 

Çoklu etnik yapıya sahip Sovyet yönetimi sonrasında her bir Orta Asya Devleti, kendi etnik 

gelenek ve göreneklerini sürdürme arzusu içerisine girmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliği 

açısından bu durum önem arz etmektedir. Çünkü rejim döneminde kadınların toplumsal ve 

ekonomik hayatta yaşadığı ilerleme rejim sonrası dönemde durmuş; yeniden tanımlanan 

kadının eve bağlı olduğu, birincil görevinin annelik ve ev hanımlığı olduğu türden yerel 

kültürel normlar gündeme gelmiş ve bu nedenle kadının toplumsal statüsü gerilemeye 

başlamıştır.  

Sovyet yönetimi döneminde çalışan kadını destekleyen, bedelsiz çocuk bakım hizmeti veren 

kreş/anaokulu gibi mekanizmalar yönetim sonrasında mali nedenler ile terkedilince kadının 

eve bağlılığı/bağımlılığı pekişmiştir. Bununla beraber erkeklerin ülke dışına göçü, kadına 

şiddet, erken evlilikler, küçük girişimcilerin önündeki mali engeller de toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğini pekiştiren başlıca sorunlardır. Toplumsal cinsiyete duyarlı mali uygulamalar ile 

bahsi geçen sorunların aşılması için yapılan çalışmalar bu ülkelerde devlet ve sivil toplum 

girişimleri ile sürdürülmektedir. 

Kısaca, Kırgızistan ve komşu ülkelerde Toplumsal Cinsiyete Dayalı Bütçe Yaklaşımı 

çalışmaları artırılmalı, özellikle yerel yönetim bütçeleri sürekli toplumsal cinsiyet açısından 

analiz edilmeli ve toplumsal cinsiyet politikalarının yerel bütçelerde entegrasyonu 

sağlanmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili uluslararası anlaşmaların tanınması ve 

öncelikle yerel ölçekte uygulanması gerçekleştirilmelidir.  Bu çalışmalarla eş anlı olarak 

kadın istihdamı, kadın girişimciliği, kadının siyasete katılımı, kız çocuklarının eğitimi gibi 

konularda yeni politikalar üretilmeli ve uygulanmalıdır. 
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Özet  

Bu çalışma 1000 bayan üyesi olan bir spor merkezinde yapılmıştır. Üyelerin büyük çoğunluğu 

yeterli kilo veremedikleri/incelemedikleri ve verdikleri kiloları koruyamadıkları düşüncesi ile 

aktif üyeliklerini pasif üyeliğe çevirmiştir. Bu problemin oluşmasına neden olan faktörleri 

tespit etmek ve bu problemi ortadan kaldıracak en uygun parametreleri ve seviyeleri 

belirlemek için kalite geliştirme araçlarından biri olan deney tasarımı yaklaşımı kullanılmıştır. 

Deney tasarımının kullanılması ile daha az deney sayısı ile ve daha kısa sürede hedefe 

ulaşmak amaçlanmıştır. Uygulama kısmında Deney Tasarımı yaklaşımlarından faktöriyel 

tasarım ile problem analiz edilmiş, sonuçlar değerlendirilerek yorumlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Spor merkezi, Deney tasarımı, Faktöriyel tasarım, Taguchi yöntemi  

 

 

LADİES ENCOUNTERED IN THE PRIVATE FITNESS CENTER, 

INABILITY TO LOSE WEIGHT AND SLIMMING PROBLEMS WITH 

DOE OPTIMIZATION 

Abstract 

This study was performed in a fitness center which has 1000 women members. The majority 

of members changed their active membership to passive because they believe that this system 

doesn’t work on their weight status. To determine factors lead to this problem, and to find 

most appropriate parameters and levels in order to abolish this problem, design of experiment 

approach is used. Here, achievement objective is aimed by less experiments number and in 

shorter time. In application section, problem was analyzed by design of experiments which is 

factorial design approach and results were evaluated and commented. 

 

Keywords: Fitness center, Design of experiments, Factorial design, Taguchi method 
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1. GİRİŞ 

İnsan hayatının vazgeçilmezi olan teknolojik ürünler, günümüz insanını daha hareketsiz bir 

yaşam tarzına yöneltmiştir. Artık dünya çok ciddi bir hastalık olan obezite ile karşı karşıyadır. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul edilen 

obezitenin, yine aynı örgüt tarafından yürütülen son araştırmalarda kanserle yakın ilgisi 

olduğu da belirlenmiştir (WHO 1997). Vücut yağ dokularının düzenlenmesi ve obezitenin 

etyolojisi çok faktörlü olup genetik yapı, çevresel uyarılar ve gelişimsel olgulardan 

etkilenmektedir. Beslenme ve aktivite alışkanlıklarındaki değişmeler obezitenin daha sık 

görülmesine neden olmaktadır (Şimşek ve diğerleri 2005). Obezitenin en önemli risk 

faktörlerinin arasında fiziksel aktivitede azalma olduğu belirtilmektedir (Altunkaynak ve 

Özbek 2006). Bu ve pek çok çalışma obezitenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla 

artan bir problem haline geldiğini göstermektedir. İnsan hayatını kolaylaştıran teknolojik 

ürünler daha hareketsiz bir yaşam tarzı oluşturmuştur. Bu nedenle spor her yaşta ve her 

meslekten insanın düzenli olarak yapması gereken bir ihtiyaç halini almıştır. Bu amaçla 

ülkemizde de pek çok spor salonu açılmıştır.  

Ancak teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte hizmet üreten bu kuruluşlar arasında da büyük 

ve imha edici bir rekabet baş göstermiştir. Böyle bir ortamda kârlılıklarını ve devamlılıklarını 

sürdürmek isteyen firmalar, müşteri memnuniyetini en iyi şekilde sağlayacak, düşük maliyetli, 

sağlam (robust) kaliteli ve güvenilir ürünler üretmeyi veya hizmetler sunmayı 

amaçlamaktadırlar (Hamzaçebi ve Kutay 2003). Bu amaca ulaşabilmek için ürün/hizmet 

tasarımına odaklanmak gerekmektedir. Daha hizmetin tasarım aşamasında kaliteyi tasarlamak 

ve bunu üretilen hizmete yansıtmak çok önemlidir. Çünkü hizmet sektöründe müşteri 

memnuniyetinin sağlanması ve sürdürülmesi firmaların devamlılığı ve kârlılığı açısından son 

derece önemlidir. Aksi takdirde kaybedilen müşterinin ve firma prestijinin yeniden 

kazanılması hem çok zor hem de oldukça maliyetlidir. 

Mal üreten firmalar için de durum aynıdır. Amaç; düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve güvenilir 

ürünler üretmektir. Bu amaca ulaşabilmek için ürün tasarımına ve süreç yönetimine 

odaklanmak gerekmektedir. Daha ürün tasarım aşamasında kaliteyi tasarlamak ve bunu 

gerçekleştirmek, üretilen ürünlerin muayene edilip "uygun" veya "uygun değil" şeklinde 

ayrılmasından ve tekrar işlenmesinden daha ucuza mal olmaktadır. Çünkü kaliteyi muayene 

ile sağlamanın maliyeti yüksektir (Akman ve Özkan). Düşük maliyetli ve yüksek kaliteli 

ürünler üretmek amacıyla teknoloji ve istatistiksel yöntemlerin birlikte kullanılmasında yarar 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 135-153. 

 

 

137 

 

vardır (Margaivo and Margaivo 1993). Bu amaçla geliştirilmiş ve şimdiye kadar başarılı bir 

şekilde uygulanmış birçok kalite geliştirme tekniği bulunmaktadır. Deney Tasarımı (DT) da 

bu tekniklerden biridir. 

DT yöntemi 1930’larda Sir Ronald Fisher tarafından geliştirilmiş ancak ilk kez, değişkenliğin 

azaltılması için Taguchi tarafından kullanılmıştır. Taguchi tarafından geliştirilen kalite sistemi 

1950’li yıllarda savaş sonrası Japonya’nın telefon sistemi üzerinde yeniden yapılanma 

sürecinde uygulanmış ve son derece başarılı sonuçlar elde edilmiştir (Saat, 2000).  

DT teknikleri özellikle ürün imalatı aşamasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemin 

hizmet üretimi yapan sektörlerdeki kullanımı son yıllarda artış göstermiştir. Amaç kaliteli 

ürün ya da hizmetin tasarım aşamasında sağlanması ve sürdürülebilmesidir.  

DT teknikleri pek çok alanda uygulanmıştır. Hamzaçebi ve Kutay (2003), Taguchi 

Yöntemi(TY)’ne genel bir bakış açısı ile metodun sistematiğini açıklamışlar, uygulamada ise, 

Dizdar’ın (1998), üretim sistemlerindeki olası iş kazalarının tahminine yönelik 

araştırmasından derlediği verileri kullanarak yöntemin işleyişini göstermişlerdir. Savaşkan vd. 

(2004) yaptıkları çalışmalarında, ince sert seramik kaplı (TiAlN ve TiN) matkap uçlarının 

performans optimizasyonu örneğini ele alarak hedeflenen optimum noktaya ulaşabilmek için 

endüstriyel ortamda en önemli faktörler olan kaplama türü, kesme hızı ve ilerleme hızının 

etkilerini TY yardımı ile incelemişlerdir. Baynal ve Terzi (2005) ise çok seviyeli 

değişkenlerin ve çoklu kalite amaçlarının bulunduğu endüstriyel bir üretim sürecinin kalite 

özelliklerinin eniyilenmesi amacıyla TY ve Hedef Programlama Yöntemini kullanmışlardır. 

Sönmez (2006), deney tasarımı tekniklerinden olan kesirli faktöriyel deney tasarımı 

yardımıyla ana faktörlerin etki derecesini ortaya koyabilecek mümkün olan en az sayıda 

birleşim ile olası durumları temsil etmek amacıyla kullanmış ve ev bilgisayarı seçimini 

konjoint analizi ile yapmıştır.  

Bahloul vd. (2006), yaptıkları çalışmalarında bükme işlemi sırasında araçlar tarafından 

parçaya uygulanan kuvveti ve maksimum gerilimi en küçüklemek için DT’na dayanan cevap 

yüzeyi yöntemini kullanmışlardır. Dixon vd. (2006) tıbbi cihaz üretimi sürecinde DT’nı 

kullanmışlardır. Uslu (2007), yaptığı çalısmada faktöriyel tasarımın arkasındaki kuramın 

matematiksel altyapısını incelemiş ve sonuçların süreç mühendisliği ve bilişsel bilimler 

çerçevesinde örneklerine değinmiştir. Rojas vd. (2006), çalışmalarında dinamik sistem tanımlı 

min-max robust DT fikrini geliştirmişlerdir.  

Anawa ve Olabi (2008), TY’ni bir istatistiksel deney tasarımı tekniği olarak, belirlenmiş 

kaynaşma kesimi ile ilgili olarak gerekli kaynak parametrelerini belirlemek için 
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kullanmışlardır. Cheng vd. (2008) ise farklı boyutlarda alt katmanın tortulaşmış silikon filmin 

kalınlık sapmasını minimize etmek için süreç parametrelerinin optimizasyonu amacıyla 

sayısal bir modeli TY'nin dinamik modeline entegre etmişlerdir. Oudjene ve Ben-Ayed (2008) 

ise TY'ni perçinleme ortak direnci ve perçinleme şekli üzerinde takım geometrisinin etkilerini 

incelemek için kullanmışlardır. Rosa vd. (2008), titanyum kablolarda bakır elektropozisyonu 

konusunda titanyum yüzey hazırlama, mevcut katodik yoğunluğu bakır sülfat ve sülfürik asit 

konsantrasyonlarının elektrik yoğunluğunun ve çözelti karışımının elektrodepositin yapışması 

üzerindeki etkilerini L16 tasarım matrisi ile TY’ni kullanarak incelemişlerdir. Kırış vd. (2015) 

ise yaptıkları çalışmada, bir motora ait hava aralığı hata sayısı ile bunun toplam üretim hacmi 

içerisindeki payının büyük olması sonucu oluşan ilgili kalite karakteristiklerini tespit ederek 

TY ile iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. Yükseloğlu ve Gültekin (2002) ise oksijen 

bazlı ağartıcı temizlik maddelerinin pamuklu kumaşlardaki sararma üzerine etkisini incelemek 

için DT yöntemini kullanmışlardır. Baynal ve Gencel (2015), çalışmalarında kalite 

problemlerine neden olan değişkenlik kaynaklarını belirleyerek, TY’ni gıda sektöründe çok 

yanıtlı problemin eniyilemesinde uygulamışlar ve elde edilen iyileştirmeleri ve yöntemin 

etkinliğini ortaya koymuşlardır. Aytaç vd. (2009), lastik kordu üretiminde büküm yönünün 

etkilerini TY ve tam faktöriyel deney tasarımıyla incelemişlerdir.  

Özek ve Ünal (2012), tam faktöriyel tasarım yöntemi ile 48 adet deneyi hesaba katarak kare 

kapların derin çekilmesinde kalıp/baskı plakası açısının limit çekme oranı ve et kalınlığı 

üzerindeki etkisini ölçmüştür. Mezarcıöz ve Oğulata (2010), süprem kumaşlarda patlama 

mukavemetinin optimizasyonunda L9 ortogonal dizisini kullanarak TY’ni uygulamışlardır.  

2. DENEY TASARIMI 

DT, bir süreçteki girdi değişkenleri üzerinde istenilen değişikliklerin yapılmasıyla cevap 

değişkeni üzerindeki değişkenliğin gözlenmesi, elde edilmesi ve yorumlanması olarak 

tanımlanabilir (Besterfield vd., 1995). DT, sürecin incelenen kalite karakteristiğine etki eden 

kontrol edilebilir değişkenlerin değerlerini sistematik olarak değiştirerek süreç performansını 

etkileyecek değişken değerlerini belirlemede kullanılan bir tekniktir (Montgomery, 2005). Bir 

deney için tasarımda; problemin genel amacının, incelenecek girdi değişkenlerinin ve 

düzeylerinin, deneyin çıktı değişkeninin, deneyin nasıl yapılacağının ifadesinin ve uygun 

analiz yöntemlerinin belirlenmesi gerekmektedir (Gürsakal, 2005). 
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Şekil 1’de bir sistemin veya sürecin genel modeli gösterilmiştir. Proses değişkenlerinden X1, 

X2,…,Xp kontrol edilebilir değişkenler ve Z1, Z2, …, Zq kontrol edilemeyen değişkenler olarak 

adlandırılır (Lunani and others 1997). 

                                                 Kontrol Edilebilen Faktörler  

       𝑿𝟏            𝑿𝟐         𝑿𝟑     …….      𝑿𝑷 

                                                

    

    GİRDİ                                                                                                             ÇIKTI 

 

 

 

    𝒁𝟏           𝒁𝟐            𝒁𝟑     …….      𝒁𝒒 

Kontrol Edilemeyen Faktörler 

Şekil 1: Bir Sistem veya Sürecin Genel Gösterimi (Montgomery 2005) 

DT teknikleri, yeni bir süreç geliştirmede ve performans artırma amacıyla mevcut süreci 

düzeltmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Burada amaç, robust (sağlam) bir süreç 

geliştirmektir. Bunun anlamı, değişkenliğin kaynağı olan, kontrol edilemeyen değişkenlerin 

(Z1, Z2,...,Zq) etkisinin en az olduğu süreci geliştirmek demektir (Montgomery, 2005). 

İstatistiksel DT'nda tam faktöriyel tasarım, TY, Yanıt yüzeyi metodolojisi, Shainin Yöntemi 

vb. gibi pek çok farklı yöntem kullanılmaktadır. Bir deneyde birden fazla faktör varsa 

faktöriyel tasarımlardan faydalanılır. Faktöriyel tasarım, her bir faktör seviyesinin mümkün 

olan tüm kombinasyonlarının deneye dâhil edilmesidir. Başka bir ifade ile, tam faktöriyel 

deney tasarımı en az iki veya daha fazla seviyelerin birbirleri ile çarpımları ile oluşan 

kombinasyondur (Lunani vd., 1997). 

Tam faktöriyel deneylerin analizinde varyans analizi (ANOVA) ve regresyon analizi 

kullanılmaktadır. Regresyon Analizi, sebep (bağımsız girdi değişkeni) ve sonuç (bağımlı çıktı 

değişkeni) arasında net bir matematiksel ilişkinin varlığını tespit etmek için kullanılır 

(Hamzaçebi ve Kutay, 2003). ANOVA hangi proses üzerinde hangi faktörlerin ne derecede 

önemli olduklarını istatistiksel olarak açıklar (Yang ve Tarng, 1998). Bu yöntemler yardımı 

ile bir faktörün deney üzerindeki etkisini hesaplamak mümkündür. Bu yöntemler, işlemlerin 

sırasında herhangi bir değişiklik yapmadan farklılıkların kaynağının belirlenmesine yardımcı 

olur (Breyfogle, 2003).  

  

SİSTEM 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 135-153. 

 

 

140 

 

3. DENEY TASARIMI UYGULAMASI 

3.1. Problemin Tanımlanması 

Teknolojik ilerlemeler, bayanlar için hareketsiz ya da yetersiz hareket ortamları oluşturmıştur. 

Ev işlerini kolaylaştıran ev aletleri, ulaşımda kullanılan araçlar, hızlı yeme ve fast food 

alışkanlıkları her yaştan bayanları ortak bir sorun olan şişmanlık (Obezite) ile karşı karşıya 

getirmiştir. 

Bir veya iki hafta içerisinde mucize kilo ve incelme bekleyen çoğu müşteri spor 

merkezi(SM)’ndeki devamlılıklarını bırakmaktadır. Çalışmada devamlılığın önemine dikkat 

çekmek için salona gelme süresi faktörü incelenmiştir. Spor merkezinin sloganı, günde sadece 

yarım saat sporla sağlıklı ve formda kalmak , bu formu korumaktır. Sistem vücut şaşırtma 

esasına dayanmaktadır. Vücudun sadece belirli bir bölümünü, uzun süre çalıştırmak yerine 

kısa sürelerle farklı vücut bölümleri çalıştırılarak amaca ulaşılmaktadır. Üyeler verilen ön 

eğitimlere rağmen ara istasyonlarda beklemeyi veya ara hareketleri geçiştirmeyi tercih 

etmektedir. Deney öncesi tüm deneklere bu konuda uzman antrenör tarafından uygulamalı 

eğitim verilmiştir.  

WHO’nün yaptığı açıklamaya göre, ısındıktan sonra yapılan, 30 dakikalık düzenli egzersiz, 

bir insanın sağlıklı, zinde ve formda kalması için gerekli ve yeterlidir. Günlük 20 dakikalık ya 

da 30 dakikalık egzersizlerin kilo vermedeki farklılıkları bu deney neticesinde ortaya 

konmuştur .  

Hidrolik fitness aletleri, klasik fitness salonlarındaki ağırlık bağlanarak çalışılan aletlerin 

aksine, kaslarda ve eklemlerde aşırı bir zorlanma ve zedelenme oluşturmaz. Bu sayede daha 

önce hiç spor yapmamış bir insan bile rahatlıkla bu egzersiz programına katılarak, sporu 

hayatına dahil edebilmektedir. Deneklerde daha önce spor yapmış veya yapmamış olanlar 

rasgele seçimle belirlenmişlerdir. Sporla elde edilen faydaların denekler üzerindeki devamlılık 

etkisini sağlamak için deney boyunca deneklere motive edici aktiviteler uygulanmış ve deney 

sonrası için ücretsiz cilt bakım hizmeti verilmiştir.  

3.2. Egzersiz Süreçleri 

 Isınma: Deneyin etkinliğini artırmak ve sağlık problemi oluşmasını engellemek için 

tüm deneklere her deney öncesi 10 dakika ısınma hareketi yaptırılmıştır.  

 İstasyon Çalışması: Isınma sürecinden sonra, "bip" sesleriyle yapılan istasyon 

çalışması gerçekleştirilir. Hidrolik fitness aletleri ana istasyonları; tempolu ve ritmik 
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kardiovasküler egzersizlerin yapıldığı platformlar da ara istasyonları oluşturmaktadır. 

9 adet hidrolik fitness aleti ve 9 adet platform olmak üzere toplam 18 istasyon 

bulunmaktadır. Deneyde “ara istasyonlarda dinlenmek” ve “platform çalışması 

yapmak” olmak üzere iki faktör seviyesi olarak alınmış  ve incelenmiştir.  

 Soğuma (Stretching): Soğuma egzersizi, sağlık ve form açısından yapılan spordan 

maksimum fayda sağlar. Tüm deneylerde 10 dakika uzman antrenör eşliğinde soğuma 

hareketleri deneklere yaptırılmıştır. 

Çalışmanın amacı SM üyelerinin istasyon çalışmasında kullanılan metotla maksimum kilo 

kaybı ve incelme miktarının seçilen faktörlerin hangi düzeyinde sağlandığının belirlenmesidir.  

Yukarıdaki sebeplerin tespitinde yerli ve yabancı uzman antrenörlerle yapılan çalışmalar ve 

önceki üyeliklerde yapılan ön istatistiksel inceleme etkili olmuştur. SM’nde üyeler için spor 

süreci Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 2: Spor Merkezi Çalışma Süreci 

 

3.3. Problemin Deney Tasarımı ile Çözümü 

SM eğitmenleri ve merkezin anlaşmalı diyetisyeninden alınan bilgilere göre kilo verme ve 

incelme üzerinde en etkili faktörler; diyet, spor süresi, kullanılan fitness aletleri, yaş ve 

cinsiyet, biyokimyasal etkenler (Hormonal denge) olarak belirlenmiştir . 

Yaş ve cinsiyet sabit faktörler olarak alınmıştır. Çünkü merkez sadece bayanlara hizmet 

vermektedir. Deneyde yaş etkisinin azaltılması amacıyla her yaş grubundan denek 

kullanılmıştır. Ayrıca deneklere yaşlarına ve bünyelerine uygun diyet listeleri (kalori 

miktarları deney düzenine uygun olacak şekilde) hazırlanmıştır. Deneye katılan tüm 

bayanlarda TSH, T3 ve T4 hormonlarının düzeyleri kontrol edilmiş ve normal sınırlar içinde 

olduğu tespit edilmiştir.  

3.3.1. Sorunlu Faktörler 

 Hidrolik Fitness Aletlerinin Yanlış Kullanımı: Antrenörler tüm deneklere doğru 

kullanım konusunda uygulamalı eğitim vermiştir. 

ISINMA 

HAREKETLE

Rİ 

PLATFORM 

ÇALIŞMASI 

SOĞUMA 

HAREKETLE

Rİ 
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 Fitness Aletlerinde Hareket Sayıları: Her bir fitness aleti üçer dakikalık kullanım 

süresinde belli sayıda hareketin yapılmasını gerektirir. Kullanım konusundaki eğitim 

esnasında bu konuda ve doğru nefes alma teknikleri konusunda da eğitim verilmiştir. 

 Sağlık Durumu: Deneklerden kamuya bağlı hastahanelerden sağlık raporu almaları 

sağlanmıştır. 

 Antrenör Etkisi: Deneyde antrenör etkisini ortadan kaldırmak için tüm deneyler aynı 

antrenörle yapılması gerçekleştirilmiştir. 

Deneyler her denek için 1 ay boyunca günde bir defa yapılmasına karar verilmiştir. SM’inde 9 

istasyon olduğu için aynı anda sadece 9 denekle çalışma yapılmıştır. Deney düzeninde her bir 

düzen sadece 3 kişiyi kapsadığından bu sorun aşılmış ancak günün hangi saatinde hangi 

grubun deneye dahil edileceği rasgele düzenle karara bağlanmış ve bu konudaki olası 

değişkenlik enaza indirgenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 1: Faktörler, Düzeyleri ve Sınırları 

Faktörler Açıklama Tipi Limitleri Alt Sınır Üst Sınır 

A 

 

B 

 

 

C 

Spor süresi (günlük) 

 

Günlük kalori miktarı 

 

 

Haftalık çalışma sıklığı 

Nicel 

 

Nicel 

 

 

Nicel 

20 dk / 30 dk 

 

1500-2000 cal 

2500-3000 cal 

 

 3 gün / 6 gün 

20 dk/g 

 

1.seviye 

 

 

3 

30 dk/g 

 

2.seviye 

 

 

6 

 

Burada amaç haftalık ölçümler alınarak aylık toplam verilen kilo miktarının ve incelmenin 

maksimum seviyede tutulmasıdır. Bu amaçla, çalışmada uygulama ekibi tarafından en etkili 

olduğu belirlenen 3 faktör belirlenmiş ve bunlar da 2 düzeyli olarak tanımlanarak tam 

faktöriyel tasarım kullanılmıştır. Kilo verme ve incelme miktarını etkileyen en önemli 

faktörler olarak (A) günlük spor süresi, (B) günlük alınan kalori miktarı ve (C) haftada SM’ne 

geliş sıklığı seçilmiştir. Bu faktörlerin düzeylerine ait bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.  

3.3.2. Yanıt Değişkeninin Seçilmesi 

Verilen kilo miktarı ve toplam incelme yanıt değişkenleri olarak seçilmiştir. Bunun için 

deneklerin başlangıçtaki kiloları ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Kilo ölçümleri haftalık ve spor 

öncesi yapılmıştır. Ölçümlerdeki değişkenliği ortadan kaldırmak için denekler aynı spor 

kıyafetlerle ve yemekten en az 2 saat sonra tartılmış ve tüm denekler için aynı marka tartı aynı 

zemin üzerinde kullanılmıştır. İncelme miktarında deneklerin göğüs, bel çevresi, basen, 
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baldır, bacak ve kollarından alınan ölçülerin toplamı dikkate alınmıştır. Değişkenlik 

kaynaklarını en aza indirmek için ölçümler aynı uzman tarafından yapılmıştır. 

3.3.3. Deney Tasarımının Seçilmesi 

Çalışmada incelenecek faktör sayısı 3, düzey sayısı 2 olduğu için L8 (2k=23) deney tasarım 

modelinin tam faktöriyel olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Sonuçlara etki edecek 

kontrol edilemeyen değişkenliğin azaltılması için denekler rasgele seçilmiş ve deney sırası da 

rasgele yapılmıştır. Deney, bilinmeyen ve kontrol edilemeyen faktörlere karşı korunması için 

rasgele sayılar tablosundan yararlanılarak tamamen rasgeleleştirilmiştir. Daha yüksek örnek 

sayısı yığını daha iyi temsil ettiği için denek sayısı mümkün olan en yüksek sayıda tutulmaya 

çalışılmış ve her bir deney kombinasyonu 3 denekle yapılarak toplam 24 denekle 

gerçekleştirilmiştir .  Yapılan deneysel çalışmanın özeti Tablo 2'de verilmiştir. 

Tablo 2: Deneme Düzenine Göre Faktör Düzeyleri ve Ölçümler    
                    Deney Deseni       Parametreler            Kilo ölçüm sonuçları (kg)                   İncelme ölçüm sonuç. (cm) 

 D
en

em
e 

 R
as

sa
l 

sa
y
ı 

 S
p
o
r 

sü
re

si
 

 K
al

o
ri

 m
ik

t.
 

 Ç
al
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m

a 
sı

k
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 S
p
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r 

sü
re

si
 

 K
al

o
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 m
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t.
 

 Ç
al

ış
m

a 
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k
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1
. 

D
en

ek
 

 2
. 

D
en

ek
 

 3
. 

D
en

ek
 

 O
rt

a
la

m
a
 

 1
. 

D
en

ek
 

 2
. 

D
en

ek
 

 3
. 

D
en

ek
 

 O
rt

a
la

m
a
 

1 3 - - - 20 1 3 1,700 1,900 1,490 1,697 32 33,5 33 32,8 

2 1 + - - 30 1 3 2,800 2,200 2,600 2,533 34 35 36 35,0 

3 8 - + - 20 2 3 1,650 1,300 1,450 1,468 28,5 27 28 27,8 

4 2 + + - 30 2 3 1,850 1,800 2,050 1,900 32,5 32 31 31,8 

5 4 - - + 20 1 6 3,750 3,900 3,275 3,642 42 41 42,5 41,8 

6 7 + - + 30 1 6 4,500 4,700 4,300 4,500 51 49 53 51,0 

7 5 - + + 20 2 6 2,900 2,650 2,700 2,750 42,5 41 43 41,2 

8 6 + + + 30 2 6 3,100 2,900 2,750 2,917 46 45 43 44,7 

 

Deneyler 1 ay boyunca devam etmiş olup elde edilen veriler her bir denek için dört haftalık 

ölçümlerin toplamıdır. Deneysel çalışmaya Tablo 2’de görülen deneme düzenine göre 

başlanmış ve deneyler bu düzene göre yapılmıştır. Deneyler tamamlandıktan sonra Minitab 

17.0 istatistik yazılım programı ile analizlerin yapılabilmesi için Şekil 3’te görülen DT matrisi 

kodlama yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. DT’na göre yapılan deneyler sonucunda elde 

edilen verilen kilo miktarları ve incelme ölçümleri programa girilmiştir.  
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Şekil 3: Minitab 17.0 Tasarım Matrisi ve Uyarlanan Deney Sonuçları 

Birinci aşamada ana faktörlerin ve ikili etkileşimlerinin kilo verme ve incelme üzerinde 

etkisinin olup olmadığı ayrı ayrı incelenmiş, ne ölçüde etkilediklerini tespit etmek üzere ikili 

etkileşimler de deneye dahil edilerek analizler gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda elde 

edilen Y değerleri (verilen kilo ve inceleme miktarı) ile çoklu regresyon analizi yapılmıştır. 

Regresyon analizi sonuçları Tablo 3 ve Tablo 4’te görülmektedir. Bu sonuçlara göre seçilen 

parametreler (A, B, C, AB, AC, BC) sistemdeki değişkenliğin verilen kilo için %99’ unu 

açıklarken incelme miktarının %88,26’sını açıklamaktadır. Bu oranlar oldukça yüksektir. 

Tablo 3: İkili Etkileşimlerle Birlikte Verilen Kilo Regresyon Analizi  

Term       Effect   Coef    SE Coef   T-Value  P-Value  VIF 

Constant            2,6759   0,0359    74,59    0,009 

A          0,5732   0,2866   0,0359     7,99    0,080  1,00 

B         -0,8343  -0,4171   0,0359   -11,63    0,055  1,00 

C          1,5528   0,7764   0,0359    21,64    0,029  1,00 

A*B       -0,2738  -0,1369   0,0359    -3,82    0,163  1,00 

A*C       -0,0607  -0,0304   0,0359    -0,85    0,553  1,00 

B*C       -0,4033  -0,2016   0,0359    -5,62    0,112  1,00 

 

Kilo verme için regresyon eşitliği aşağıda görülmektedir. 

Verilen Kilo = 2,6760 + 0,2865 A - 0,4172 B + 0,7762 C - 0,1368 A*B - 0,0303 A*C -

 0,2015 B*C 

İkili etkileşimlerin modele dahil edildiği çoklu regresyon eşitliğine göre p=0,029<0,05 olduğu 

için C (Haftalık spor yapılan gün sayısı) verilen kilo değişkeni üzerinde etkilidir. Günlük 

yapılan spor süresi, (p=0,080<0,10) ile 0,10 anlamlılık düzeyinde verilen kilo miktarını 

etkilemektedir. Alınan kalori miktarı, (p=0,055<0,10) ile yine 0,10 anlamlılık düzeyinde 

verilen kilo miktarını etkilemektedir. Faktör etkileşimlerinin ise verilen kilo üzerinde anlamlı 

bir etkisinin olmadığı görülmektedir.  
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Tablo 4: İkili Etkileşimlerle Birlikte İncelme Miktarı Regresyon Analizi  

Term      Effect    Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant          38,263    0,937    40,81    0,016 

A          4,725   2,363    0,937     2,52    0,240  1,00 

B         -3,775  -1,887    0,937    -2,01    0,293  1,00 

C         12,825   6,413    0,937     6,84    0,092  1,00 

A*B       -0,975  -0,488    0,937    -0,52    0,695  1,00 

A*C        1,625   0,812    0,937     0,87    0,545  1,00 

B*C        0,325   0,163    0,937     0,17    0,891  1,00 

 

Toplam incelme için regresyon eşitliği şu şekildedir. 

Toplam İncelme = 38,262 + 2,363 A - 1,888 B + 6,413 C - 0,488 A*B + 0,813 A*C 

+ 0,163 B*C 

İncelme miktarı için regresyon sonuçları incelendiğinde; p=0,092<0,10 olduğu için C 

(Haftalık spor yapılan gün sayısı) incelme miktarı değişkeni üzerinde etkilidir. Günlük 

yapılan spor süresi ve alınan kalori miktarı ile faktör etkileşimlerinin incelme miktarı üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir.  

 

Tablo 5: Verilen Kilo Miktarı için ANOVA Tablosu  
Source                DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                  6  7,35372  1,22562   119,04    0,070 

  Linear               3  6,87124  2,29041   222,45    0,049 

    A                  1  0,65723  0,65723    63,83    0,079 

    B                  1  1,39195  1,39195   135,19    0,055 

    C                  1  4,82207  4,82207   468,34    0,029 

  2-Way Interactions   3  0,48248  0,16083    15,62    0,183 

    A*B                1  0,14988  0,14988    14,56    0,163 

    A*C                1  0,00738  0,00738     0,72    0,553 

    B*C                1  0,32522  0,32522    31,59    0,112 

Error                  1  0,01030  0,01030 

Total                  7  7,36402                        R-sq=%99,86        R-sq(adj)=%91,05 
 

Bu modellere ait varyans analizi tabloları (Tablo 5 veTablo 6) incelendiğinde; verilen kilo için 

F değerinin 119,04 olduğunu p=0,070 ile 0,10 anlamlılık düzeyinde faktörlerin modelde 

kalması gerektiği görülür. Etkileşimler için ise F değeri 15,62; p değeri ise 0,183 olduğu için 

analizden çıkarılabilir. 

Tablo 6: İncelme Miktarı için ANOVA Tablosu 

Source                DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                  6  409,508   68,251     9,71    0,241 

  Linear               3  402,114  134,038    19,06    0,166 

    A                  1   44,651   44,651     6,35    0,240 

    B                  1   28,501   28,501     4,05    0,293 

    C                  1  328,961  328,961    46,79    0,092 

  2-Way Interactions   3    7,394    2,465     0,35    0,810 

    A*B                1    1,901    1,901     0,27    0,695 

    A*C                1    5,281    5,281     0,75    0,545 

    B*C                1    0,211    0,211     0,03    0,891 

Error                  1    7,031    7,031 

Total                  7  416,539                         R-sq=%98,31      R-sq(adj)=%88,18   
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İncelme miktarı için ana faktörler için F değeri 9,71 p değeri 0,241; etkileşimler için F değeri 

0,35 p değeri ise 0,810 olarak görülür. Bu durumda incelme miktarı üzerinde ana faktörlerin 

ve etkileşimlerinin önemli bir etkilerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Sistemi en çok etkileyen faktörleri tespit etmek için Pareto Analizi grafikleri (Şekil 4) 

incelenebilir. Grafikte eşik çizgisini geçen faktörler ve etkileşimleri, istatistiksel anlamda 

sistemi önemli derecede etkileyen faktörler ya da etkileşimleridir. Verilen kilo için sistemi en 

çok etkileyen faktörün C (Spor yapılan gün sayısı) olduğu görülmektedir. İncelme Miktarı 

için ise hiçbir faktör 0,05 anlamlılık düzeyinde eşik sınırını geçmemiştir. 

 

Şekil 4: Verilen Kilo ve İncelme Miktarı Pareto Grafikleri 

Sadece ana etkiler analize dahil edilip çoklu regresyon analizi yapıldığında Tablo 7’ deki 

sonuçlar elde edilmiştir. 

Tablo 7: Ana Faktörlerle Yapılan Çoklu Regresyon Analizleri 

Verilen Kilo  
Term      Effect   Coef    SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant           2,676    0,124    21,56    0,000 

A          0,573   0,287    0,124     2,31    0,082  1,00 

B         -0,834  -0,417    0,124    -3,36    0,028  1,00 

C          1,553   0,776    0,124     6,26    0,003  1,00 

İncelme Miktarı 
Term      Effect    Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant          38,263    0,671    56,99    0,000 

A          4,725   2,363    0,671     3,52    0,024  1,00 

B         -3,775  -1,887    0,671    -2,81    0,048  1,00 

C         12,825   6,413    0,671     9,55    0,001  1,00 

 

Seçilen ana faktörler (A, B, C) sistemdeki değişkenliğin Verilen kilo için, R² (adj) 

%88,29’unu; incelme miktarı için ise R² (adj) % 93,94’ünü açıklamaktadır. Bu değerler 

oldukça yüksektir. Kilo verme ve incelme miktarları için bağıntı eşitlikleri  aşağıda 

görülmektedir. 

Verilen Kilo = 2,676 + 0,287 A - 0,417 B + 0,776 C 

İncelme Miktarı = 38,263 + 2,363 A - 1,887 B + 6,413 C 
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Şekil 9 incelendiğinde 0,05 anlamlılık düzeyinde verilen kiloyu en çok etkileyen faktör 

p=0,003 ile C faktörü yani haftalık spor yapılan gün sayısıdır. Günlük alınan kalori miktarı  

(B), p=0,028 ile verilen kiloyu ikinci derecede etkilemektedir. A faktörü ise 0,10'luk 

anlamlılık düzeyinde (p=0,082<0,10) kilo verme üzerinde etkilidir. 

İncelme miktarı için sırasıyla; 0,05 anlamlılık düzeyinde p=0,001 ile C faktörü (spor yapılan 

gün sayısı), p=0,024 ile A faktörü (günlük spor yapılan süre) ve p=0,048 ile B faktörü (günlük 

kalori miktarı) önemlidir. 

Tablo 8: Ana Faktörlerle Yapılan Varyans Analizi Sonuçları 

Verilen Kilo 
Source    DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Model      3  6,8712  2,2904    18,59    0,008 

  Linear   3  6,8712  2,2904    18,59    0,008 

    A      1  0,6572  0,6572     5,33    0,082 

    B      1  1,3919  1,3919    11,30    0,028 

    C      1  4,8221  4,8221    39,14    0,003 

Error      4  0,4928  0,1232 

Total      7  7,3640                   R-sq=%93,31   R-sq(adj)=%88,29 

İncelme Miktarı 
Source    DF  Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model      3  402,11  134,038    37,17    0,002 

  Linear   3  402,11  134,038    37,17    0,002 

    A      1   44,65   44,651    12,38    0,024 

    B      1   28,50   28,501     7,90    0,048 

    C      1  328,96  328,961    91,22    0,001 

Error      4   14,43    3,606 

Total      7  416,54                   R-sq=%96,54   R-sq(adj)=%93,94  

 

Tablo 8’ de görüldüğü  gibi verilen kilo modeli için F değeri 18,59 ve p değeri 0,008 ile; 

incelme miktarı için F değeri 37,17 ve p değeri 0,002 ile 0,05 anlamlılık düzeyinde oldukça 

anlamlıdır. Sadece ana faktörlerle oluşturulan Pareto Analizi grafikleri incelendiğinde, eşik 

değerlerini verilen kilo için B ve C faktörleri; incelme miktarı için ise A, B ve C faktörleri 

geçmiştir (Şekil 5).  

 

Şekil 5: Ana Faktörler İçin Pareto Grafikleri 
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Şekil 6’daki normal dağılım grafiği incelendiğinde verilen kilo için B ve C faktörleri; incelme 

miktarı için ise A, B ve C faktörleri 0,05 anlamlılık düzeyinde önemli olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 6: Ana Faktörler İçin Normal Dağılım Grafikleri 

 

Şekil 7’ de verilen kilo üzerinde ana faktörlerin etki grafiği incelendiğinde özellikle C ve B 

faktörlerinin A faktörüne göre daha anlamlı ve önemli bir etkiye sahip olduğu kolayca 

görülmektedir. 

 
Şekil 7: Ana Faktörlerin Verilen Kilo ve İncelme Miktarı Üzerindeki Etki Grafikleri 

İncelme miktarı üzerinde C faktörünün B ve A faktörlerine göre daha anlamlı ve önemli 

etkiye sahip olduğu görülür (Şekil 7). Dikkat edilirse C faktörü kilo verme ve incelmede en 

önemli faktördür. Kilo verme üzerinde 0,10 anlamlılık düzeyinde etkili olan A faktörü 

incelme üzerinde 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir etkiye sahiptir. A faktörünün alt ve üst 

limitleri arasındaki bu süre ara kardiovasküler çalışmadır. Ancak bayanların yorulma veya 

yeterli ısınmama gibi nedenlerle önemsemedikleri bu 10 dakikalık süre kilo verme ve incelme 

üzerinde oldukça etkili bir faktör olarak görülmektedir. 

3.4. Doğrulama Deneyi  

Spor merkezine devam eden üyelerin dosya kayıtlarından rasgele sekiz adet seçilmiş ve bir ay 

boyunca verdikleri kilolar ve incelme değerleri kaydedilmiştir. Yine daimi üyeler arasından 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 135-153. 

 

 

149 

 

gönüllü sekiz adet üye seçilmiş ve tam faktöriyel deney tasarımı ile belirlediğimiz faktör-

seviye kombinasyonuna göre deneye tabi tutulmuştur (Tablo 9). Elde edilen veri seti Tablo 

10’da görülmektedir. 

Tablo 9: Önerilen Faktör Düzeyleri 

FAKTÖR VERİLEN KİLO İNCELME MİKTARI 

A (Günlük Spor Süresi) 2. Düzey (30 dk) 2.Düzey (30 dk) 

B (Kalori Miktarı) 1.Düzey (1500-2000) 1.Düzey (1500-2000) 

C (Çalışma Sıklığı) 2.Düzey (6 gün) 2.Düzey (6 gün) 

Tablo 10: Doğrulama Deneyi Veri Seti                                                                                 

Verilen 

kilo (kg) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

D. Önce 1,900 2,300 2,500 3,600 4,500 2,750 2,900 1,400 

D. Sonra 4,300 4,900 5,050 4,750 4,200 4,950 4,750 5,050 

 

İncelme 

(cm) 

D. Önce 33 35 29 24 41 52 27 54 

D. Sonra 49 51 49 52 47 53 53.5 48 

 

Tablo 10’ da görülen deney öncesinde rasgele alınan sonuçlarla ve deney analizi sonucunda 

tespit edilen ideal faktör/seviye kombinasyonlarına göre yapılan deney sonuçları 

değerlendirilmiştir. Kilo ve incelmeye ilişkin ortalama, standart sapma, değişim aralığı, 

minimum - maksimum değerler ve varyans hesaplanmıştır (Tablo 11). 

Tablo 11: Kilo Verme ve İncelme için İstatistiksel Sonuçlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Verilen 

Kilo (kg) 

 Ortalama Standart Sap. Maks. D. Min. D. Değişim Ar. Varyans 

D. Önce 2,731 0,972 4,500 1,400 3,100 0,945 

D. Sonra 4,750 0,327 5,050 4,200 0,850 0,107 

 

İncelme 

(cm) 
D. Önce 36,88 11,23 54 24 30 126,13 

D. Sonra 50,313 2,404 53,500 47,00 6,5 5,781 

      

Tablo 11’de görüldüğü gibi kilo verme ve incelme kalite karekteristikleri için yapılan çalışma 

oldukça olumlu sonuçlar vermiştir. Aslında SM için sorun bayanların yeterli miktarda kilo 

verememeleri ve incelememelerinden daha büyüktü. İstenilen seviyede zayıflayamayan 

bayanlar SM’nden ayrılmakla kalmayıp yeni müşterilere olumsuz bilgiler vererek firmanın 

imajını da zedelemekteydi. Yapılan çalışma sonucunda tespit edilen faktör/seviye 

kombinasyonlarına göre verilen hizmet ideale yakındır. Çünkü uzman diyetisyen ve 
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antrenörlere göre ayda 4-5 kilo üzerindeki zayıflamalarda verilen kiloların hızla ve iki katı 

oranda geri alındığı ifade edilmiştir. 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Yapılan çalışmada Minitab 17.0 programı ile ana faktörler ve ikili etkileşimler birlikte analiz 

edilmiştir. Ana faktörlerin etkileşimler olmadan yapılan analiz neticeleri daha anlamlı 

sonuçlar vermiştir. Çoklu regresyon sonuçlarına bakıldığında verilen kilo değişkeni için 

etkileşimlerin dahil edildiği zaman hesaplanan p değeri 0,070 ile 0,05 anlamlılık düzeyinden 

büyüktür. İncelme miktarı için çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre p değeri 0,241 ile 

yine 0,05 değerinden oldukça büyüktür. Modele sadece ana faktörlerin dahil edildiği çoklu 

regresyon analizi sonuçlarına göre verilen kilo için p değeri 0,008, incelme miktarı için elde 

edilen p değeri ise 0,002 ile 0.05 değerinden daha küçük ve anlamlıdır. Başka bir ifade ile 

"ilgili faktörlerin kilo verme ve incelme üzerinde etkisi yoktur" üzerine  kurulan hipotez 

reddedilir. 

Etkileşimlerin çoklu regresyona dahil edildiği durumda verilen kilo için R² (adj) değeri 91,05 

iken sadece faktörlerin analize dahil edildiği durumda R² (adj) değeri 88,29’a düşmüştür. 

Ancak yinede yüksek bir değerdir. Etkileşimlerin kilo verme için analiz dışında 

bırakılmasında bir sakınca yoktur. İncelme miktarı için etkileşimlerle yapılan analiz 

sonucunda R² (adj) değeri 88,18 iken faktörlerle yapılan analiz neticesinde R² (adj) değeri 

93,94’e çıkmıştır. Bu daha büyük bir değer olarak sadece ana faktörlerin sistemi daha iyi 

temsil ettiğini göstermektedir. İncelme miktarı için ikili etkileşimlerin analiz dışında 

bırakılması daha yüksek sonuçlar vermiştir. 

Tüm bu analizler neticesinde istatistiksel olarak kilo verme üzerinde B (günlük alınan kalori 

miktarı) ve C (haftalık spor yapılan gün sayısı) faktörlerinin etkili olduğu deney tasarım 

metodlarında tam fatöriyel tasarım metodu ile gösterilmiştir. Aynı metodla incelme miktarı 

üzerinde A (günlük yapılan spor süresi), B ve C faktörlerinin tamamının etkili olduğu 

istatistiksel olarak ortaya konmuştur. İkili etkileşimlerin istatistiksel olarak anlamlı bir 

etkisinin olmadığı görülmüştür. 

Kilo verme miktarının artırılması için günlük alınan kalori miktarı en düşük seviyesi olan 

1500-2000 kalori olarak, haftalık spor yapılan gün sayısı ise üst limit olan 6 gün olarak 

seçilmiştir. Sadece günde yarım saat spor anlayışı ile hizmet veren bu sistemin ideal 

koşullarının bu seviyeler olduğu istatistiksel olarak bulunmuştur  ve tüm üyelere bu konudaki 

çalışmalar anlatılmıştır. Kilo verme üzerinde günlük spor yapılan sürenin anlamlı bir etkisi 
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olmamasına rağmen sağlık ve incelme üzerinde pozitif etkileri olan ara istasyon 

çalışmalarının yapılması için üyeler teşvik edilmiştir. Çalışmanın temel amacı kilo verme ve 

incelme miktarlarının aynı anda optimal değerlerinin bulunması olduğu için incelme üzerinde 

etkin bir faktör olan A faktörü 2. seviyesinde kabul edilmiş ve tüm üyeler bu seviyede 

çalışmaları konusunda teşvik edilmiştir. 

İncelme miktarı için ara hareketlerin içinde bulunduğu üst seviye yani 30 dakikalık spor 

süresi, günlük 1500-2000 kalori ile alt sınır ve haftada 6 gün ile 2. seviye faktör düzeyleri 

olarak belirlenmiş ve bu konuda üyeler bilgilendirilmiştir. Uzman antrenörler ve sistemin 

kuruluşunu ve aletlerin tasarım uzmanlarının ortak kararları olarak daha önce belirtilen bu 

seviyeler, istatistiksel olarak ispatlanmıştır. 

Çalışma sonuçları ilgili spor merkezine bildirilmiş, antrenörler ve merkez sahipleri bu konuda 

broşürlerle üyelerini bilgilendirmeyi ve uygulamada bu sonuçlara göre çalışma yapmayı 

kararlaştırmışlardır. Çalışma rakip pek çok SM ile kalite yarışında ön sıralarda olmak zorunda 

olan SM’ne pozitif yararlar sağlamıştır. Merkez bu çalışmanın bünyesinde bulundurduğu iki 

ayrı sistem için de uygulanmasını talep etmiştir.  
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Özet 

İnovasyon, teknoloji sektöründe farklılaşmayı sağlamak suretiyle teknoloji şirketlerinin 

başarılı olmasını sağlayan önemli faktörlerden birisidir. Teknoloji şirketleri inovasyon 

açısından rekabet gücü kazanmak ve bu gücü sürdürebilmek için yüksek tutarlı araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerine katlanmaktadır. Çünkü araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yapılan 

yatırımlar sayesinde patent, telif ve yeni ürün elde etme şansı da artmaktadır. Dolayısıyla, 

teknoloji şirketleri açısından araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan 

harcamaların muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolarda raporlanması oldukça önem arz 

etmektedir.  

Dünyada araştırma ve geliştirme harcamalarının muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak iki 

farklı yaklaşımın bulunduğu görülmektedir. Söz konusu yaklaşımlar; araştırma ve geliştirme 

harcamalarının doğrudan aktifleştirilmesi ile doğrudan gider olarak muhasebeleştirilmesi 

şeklindedir. Türkiye Muhasebe Standardı 38 (TMS 38) Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

Standardı ise araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin olarak ortaya çıkan harcamaların 

muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak söz konusu yaklaşımlardan daha farklı bir bakış açısı 

getirmiştir. Bu çalışmada, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin harcamaların TMS 38 

kapsamında muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolarda raporlanmasına ilişkin hususlar ele 

alınacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji şirketleri, Araştırma ve geliştirme, TMS 38, Finansal 

raporlama. 
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ACCOUNTING FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES 

IN TECHNOLOGY COMPANIES ACCORDING TO TAS 38 

Abstract 

Innovation is one of the important factors that help technology companies be successful by 

providing differentiation in technology sector. Technology companies bear high costs to gain 

and to maintain competitive power in terms of innovation, because the chance to have a 

patent, copyright and a new product is risen by the investments on research and development. 

Hence, it is very important that accounting for and financial reporting of the expenditures on 

research and development activities in the sense of technology companies.  

It is seen that there are two different approaches to accounting for research and development 

expenditures in the world. These approaches are capitalizing and expensing research and 

development expenditures. However, Turkey Accounting Standard 38 (TAS 38) Intangibles 

brings a more different perspective than others. In this study, subjects about accounting for 

and financial reporting of expenditure on research and development activities according to 

TAS 38 will be discussed. 

 

Keywords: Technology companies, Research and development, TAS 38, Financial reporting. 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde, işletmeler oldukça yoğun rekabet ortamı içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

İçinde bulundukları rekabet ortamı işletmeleri, rakiplerine göre sürekli olarak değişim 

yaratmak zorunda bırakmaktadır. Bu değişim, işletmenin benimsemiş olduğu üretim 

yöntemlerinin ve ürettiği veya alıp sattığı ürünlerin yenilikçi bir anlayışla daha da 

geliştirilmesi ve hatta yenilerinin ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır. İşletme ne ölçüde 

yenilikçi ise, rakip işletmelerle rekabet edebilme gücü o ölçüde yüksektir. 

Yenilik veya diğer adıyla inovasyon, teknolojiyi yoğun olarak kullanan ve üretim süreçlerine 

dahil eden teknoloji şirketleri açısından diğer işletmelere nazaran daha büyük bir öneme 

sahiptir. Teknoloji şirketleri, hem kendi ömürlerini olabildiğince uzatabilmek hem de faaliyet 

gösterdiği sektör içerisinde önemli bir konuma sahip olmak için inovasyon çalışmalarına 

ağırlık vermektedir.  

İnovasyon çalışmaları teknoloji şirketlerinin girişimcilik yeteneğini ön plana çıkaran 

çalışmalar olup, bu çalışmaları yürütebilmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin 

olarak yapılan harcamaların önemli düzeylerde olması gerekmektedir. Araştırma ve geliştirme 

faaliyetleri olmaksızın inovasyon yapmak ve bunu sürdürebilmek olanaksızdır. Dolayısıyla, 

teknoloji şirketleri açısından araştırma ve geliştirme faaliyetleri hayati öneme sahiptir. Bu 
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faaliyetlere yönelik olarak yapılan harcamaların muhasebeleştirilmesi teknoloji şirketleri 

açısından özellik arz eden bir başka konudur.  

Bu çalışmada, öncelikle teknoloji şirketlerine ilişkin genel birtakım bilgiler verilecek olup, 

teknoloji şirketlerince yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin olarak ortaya 

çıkan harcamaların TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı’na göre nasıl 

muhasebeleştirilmesi gerektiği ve Tekdüzen Hesap Planı’na göre bu harcamaların izlenmesi 

gereken hesaplar tanıtılacaktır. 

2. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN TANIMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 

Bir ülkenin gelişmesi ve kalkınmasında en önemli rol, o ülkenin sahip olduğu sanayidir. 

Sanayi; ham madde işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak amacıyla kullanılan yöntemlerin ve 

araçların bütünüdür. Söz konusu yöntem ve araçların kullanılması için de bilgiye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ancak bilginin yalnızca kendisi sanayi için yeterli değildir. İnsanlığın yararına 

olup olmadığı anlaşılamayan ve nasıl kullanılacağı bilinmeyen bir bilginin sanayi açısından 

önemi yoktur. Bilginin, bir girdi olarak, sanayi için önem arz edebilmesi için işlenmesi ve 

kullanıma hazır hale getirilmesi gerekmektedir. İşte teknoloji bu noktada oldukça önemli bir 

rol oynamaktadır. Çünkü teknoloji; bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan 

araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgi olarak tanımlanmaktadır (TDK Türkçe Sözlük, 1988: 

1443).  Teknoloji, bilim tarafından üretilen bilginin ne işe yarayacağı, nasıl yararlı hale 

getirileceği ve nasıl kullanılması gerektiği üzerinde durmaktadır. Bilginin işlenmesini 

sağlayan ve böylece bilgiyi kullanılabilir hale getiren teknolojinin insan ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla düzenli bir şekilde üretilmesi gerekmektedir. Sanayi, teknolojinin 

düzenli bir şekilde üretilmesini ve insanlık yararına sunulmasını sağlamaktadır.  

Teknoloji şirketleri ise, içinde bulundukları sanayi kollarına bağlı olarak öncelikle 

teknolojinin geliştirilmesi ve üretilmesi üzerine çalışan şirketlerdir. Bu şirketler, insanların 

teknolojiye ilişkin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyet gösteren ekonomik birimler olup, 

yapısında ileri teknolojik özellikler taşıyan malları üretmekte ve satmaktadır. Teknoloji 

şirketleri; bilgisayar yazılım ve donanım, internet, telekomünikasyon (iletişim) araçları, optik 

araç ve gereçler, biyoteknoloji, ilaç, tıp, kimya, lazer cihazları, nükleer, havacılık, savunma ve 

bilişim gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerden oluşmaktadır. 

Teknoloji şirketlerinin tanımlanmasına ilişkin olarak ortak bir tanım olmamakla birlikte, bu 

şirketlerin bilim ve sanayinin bir araya getirildiği ve çeşitli çalışmalar neticesinde ortaya çıkan 

bilimsel araştırma sonuçlarının sanayide kullanılmasına dayanan şirketler olduğu kabul 
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edilmektedir. Bir şirketin teknoloji şirketi olarak değerlendirilebilmesi için, öncelikle söz 

konusu şirketin araştırma ve geliştirme harcamalarının büyüklüğüne bakmak gerekmektedir. 

Çünkü teknoloji şirketleri yüksek tutarlarda araştırma ve geliştirme harcamalarına katlanan 

şirketlerdir. Bunun haricinde, şirket bünyesinde çeşitli faaliyetleri yürütmek amacıyla bilimsel 

araştırma yapan personeller ile teknik personellerin bir araya getirilmesi ve ayrıca kabul 

edilen patent sayısı ile imzalanan lisans sözleşmesi sayısı gibi başkaca faktörler de bir şirketin 

teknoloji şirketi olup olmadığını belirlemektedir (Zajrzewska-Bielawska, 2010: 93).  

Teknoloji şirketlerinin yenilik ve icatlara kaynaklık ettiği görülmektedir. Yenilik; şirketlerin 

rekabet üstünlüğü elde etmek amacıyla ürün ve hizmetleri ile bunları üretme yöntemlerini 

sürekli bir biçimde yenileme işlemi olarak tanımlanmakta olup, günümüzde inovasyon olarak 

da adlandırılmaktadır. Yenilik veya diğer adıyla inovasyon; sahip olunan bir fikrin belirli bir 

üretim yöntemine uyarlanmasını veya ticari amaçlarla kullanılabilecek bir ürün veya hizmete 

dönüştürülmesini sağlamaktadır. Yeniliğin içeriğinde ticari amaç bulunması, onun ekonomik 

yönünü ortaya koyarken; fikri ürün veya hizmete dönüştürmesi ise toplumsal yönünü ortaya 

koymaktadır. Dolayısıyla, yeniliğin yalnızca teknik bir kavramdan daha geniş bir anlama 

sahip olduğu görülmektedir. İcat ise, yeni bir şey yaratma veya bulma anlamına gelmekte 

olup, yeniliğin (inovasyonun) kaynağını oluşturmaktadır (Zerenler vd., 2012: 660; Yavuz, 

2010: 13; TDK Türkçe Sözlük, 1988: 672). Örneğin; internetin bulunması bir icat olarak 

değerlendirilirken, çeşitli sosyal paylaşım sitelerinin ortaya çıkması birer yenilik olarak 

değerlendirilmektedir.  

Bir şirketin yürüttüğü faaliyetler anlamında, teknoloji şirketi tanımını karşılaması yalnız 

başına o şirketin teknoloji şirketi olduğunu göstermemektedir. Dolayısıyla, teknoloji 

şirketlerine bu tanımsal yaklaşım haricinde daha geniş bir açıdan bakmak ve bu şirketlerin 

ortak özelliklerini ortaya koymak gerekmektedir. Bu özellikler, hem teknoloji şirketlerini hem 

de bu şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörleri diğer şirket ve sektörlerden ayıran 

özelliklerdir. Bunlar (Zajrzewska-Bielawska, 2010: 94): 

 Bilimsel araştırmaya yüksek talebin olması ve araştırma ve geliştirme harcamalarının 

yüksek tutarlarda olması, 

 Yenilikçiliğin (inovasyonculuğun) ön plana çıkması, 

 Teknolojik yeniliklerin hızlı bir şekilde yayılması, 

 Hazır hale getirilen ürünlerin ve teknolojilerin hızla demode hale gelmesi, 

 Yüksek oranda bilim adamının ve teknik personelin istihdam edilmesi, 
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 Yüksek tutarlı sermaye harcamalarının yapılması ve teknik ekipmanların hızlı bir 

şekilde dönüşerek daha modern ve yenilikçi (inovatif) araçlarla yer değiştirmesi, 

 Yüksek yatırım riski taşıması ve yapılan yatırımın değerinin oldukça hızlı bir şekilde 

düşmesi, 

 Diğer teknoloji şirketleri ve diğer bilim ve araştırma merkezleri ile gerek yerel 

gerekse de uluslararası alanda yoğun ve stratejik bir işbirliği yapılması, 

 Teknik bilginin çok sayıda patent ve lisans haline dönüştürülmesi, 

 Uluslararası ticarette rekabetin artması. 

Bu özellikler esas itibariyle, teknoloji şirketlerinin bilimi, modern teknolojiyi, bilgiyi, zekayı, 

sürekli öğrenmeyi ve tüm bunların ticari olarak karşılığının bulunması gerektiğini 

göstermektedir.  

3. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN TANIMI, ÖNEMİ VE 

MALİYET UNSURLARI 

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri; bilim ve teknolojide ilerleme yaratacak yeni bilgiler ile ya 

da var olan bilgilerle yeni ürün, alet, sistem ve süreç üretimine veya mevcut olanları 

geliştirmeye yönelik olarak yürütülen faaliyetler olarak nitelendirilmektedir (Zerenler vd., 

2012: 656-657). TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerini farklı iki aşama olarak ele almış ve bunları ayrı ayrı tanımlamıştır. Buna göre 

araştırma; yeni bir bilimsel ya da teknik bir bilgi ve anlayış kazanma amacıyla üstlenilen 

özgün ve planlı inceleme olarak tanımlanmıştır (TMS 38, paragraf 2). Teknoloji şirketleri 

araştırma faaliyeti ile yeni icatlar yapmayı amaçlamaktadır.  

Araştırma faaliyetlerine örnek olarak; yeni bilgi elde edilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler, 

araştırma bulgularının uygulanması amacıyla yürütülen faaliyetler, ürün ile üretim sürecine 

ilişkin çeşitli seçeneklerin araştırılması amacıyla yürütülen faaliyetler ve yeni veya mevcut 

ürün ile üretim sürecine ilişkin geliştirme seçeneklerinin tasarımı, değerlendirilmesi ve tercih 

edilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler verilebilmektedir (TMS 38, paragraf 56).  

Geliştirme ise, ticari üretim ya da kullanıma başlamadan önce, yeni veya önemli ölçüde 

geliştirilmiş malzeme, aygıt, ürün, süreç, sistem ya da hizmetlerin üretim planı veya 

tasarımında araştırma sonuçları ya da diğer bilgilerin uygulanması olarak tanımlanmıştır 

(TMS 38, paragraf 2). Teknoloji şirketleri geliştirme faaliyetleri ile araştırma sonucunda elde 
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edilen yeni icatları, faydalı mal ve hizmet üretmek için işletmecilik alanına kazandırmayı 

amaçlamaktadır (Özulucan, 2003: 129).  

Geliştirme faaliyetlerine ise, yeni ürün modellerinin tasarımı ve üretilmesi amacıyla yürütülen 

faaliyetler, yeni teknoloji ile ilgili alet, kalıp ve modellerin tasarımı amacıyla yürütülen 

faaliyetler, ticari üretim yapmayı amaçlamayan bir üretim tesisinin tasarımı, yapımı ve 

faaliyete geçirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler ile yeni veya mevcut ürün ve üretim 

sürecine ilişkin olarak tercih edilmiş olan bir seçeneğin tasarlanması, yapımı ve denenmesi 

amacıyla yürütülen faaliyetler örnek verilebilmektedir (TMS 38, paragraf 59). 

Teknoloji şirketlerinin içinde faaliyet gösterdikleri sektörler hem teknik hem de ekonomik 

yönden çok hızlı bir şekilde değişen ve gelişen sektörler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dolayısıyla bu sektörlerde başarılı olabilmek ve varlığını sürdürebilmek için teknoloji 

şirketlerinin sürekli değişimi kabullenmiş olması gerekmektedir. Bu bağlamda teknoloji 

şirketlerinin yalnızca çalışma sistemlerinde veya karşılaştığı sorunlara ilişkin olarak değişiklik 

yapması yeterli olmamaktadır. Bunlara ek olarak, bu tür şirketlerin yeni ürün ve üretim 

yöntemleri bulmaları ve mevcut olanları geliştirmeleri yani yenilik (inovasyon) yapabilmeleri  

kendileri açısından bir zorunluluktur. İnovasyon da ancak ve ancak araştırma ve geliştirme 

faaliyetleri sonucunda elde edilebilir. Teknoloji şirketleri, inovasyon ile bunu sağlayan 

araştırma ve geliştirme faaliyetleri sayesinde kendi varlıklarını daha sürdürebilir kılabilir ve 

daha hızlı bir şekilde büyüyebilirler. Dolayısıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri teknoloji 

şirketleri için hayati öneme sahiptir. 

Araştırma ve geliştirme maliyetleri, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin olarak ortaya 

çıkan tüm direkt ve endirekt harcamalardan oluşmaktadır. Yani, araştırma ve geliştirme 

maliyetleri; işletmenin araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle doğrudan ilişkilendirilebilen 

veya doğrudan ilişkilendirilmeyip, uygun dağıtım ölçüleriyle bu faaliyetlere yüklenen 

giderleri kapsamaktadır (Akdoğan, 2000: 14; Özulucan, 2003: 132). Bu faaliyetlere ilişkin 

maliyetlerin unsurları, araştırma ve geliştirme departmanı ile ilgili olmak şartıyla, şunlardan 

oluşmaktadır (TMS 38, paragraf 66; TMS 23, paragraf 8): 

 Tüketilen malzeme giderleri, 

 Personele ilişkin maaş, ücret ve diğer giderler, 

 Patentlere ve lisanslara ilişkin olarak ortaya çıkan itfa payları, 

 Araştırma ve geliştirme gider yerlerine, diğer gider merkezlerinden sağlanan fayda 

ölçüsünde aktarılan diğer gider payları ve 
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 Özellikli bir varlıkla ilgili olarak yürütülen geliştirme faaliyetleri ile doğrudan 

ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri (örneğin, faiz giderleri). 

Bunun yanı sıra birtakım harcama ve giderler ise araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin 

olarak ortaya çıkan maliyetlerden değildir. Bunlar; söz konusu faaliyetler ile doğrudan ilgisi 

bulunmayan satış, borçlanma ve yönetim giderleri ile bu faaliyetlere ilişkin olarak personele 

verilen eğitim harcamalarından oluşmaktadır (TMS 38, paragraf 67). 

4. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ TMS 38’E GÖRE 

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

Bir varlığın, TMS 38 kapsamında muhasebeleştirilmesi ve ilgili finansal tablolarda 

raporlanabilmesi için maddi olmayan duran varlık tanımını karşılaması ve finansal durum 

tablosunda varlık olarak muhasebeleştirme kriterini karşılaması gerekmektedir. Bunları 

karşılayabilmesi için de ilgili varlığın belirlenebilirlik (tanımlanabilirlik), işletme tarafından 

kontrol edilebilme ve gelecekte ekonomik yarar sağlayabilme özelliklerini taşıması 

gerekmektedir (TMS 38, paragraf 11-17). Bu özellikleri taşıyan bir varlık, TMS 38 

kapsamında maddi olmayan duran varlık tanımını karşılamış demektir. 

Eğer söz konusu varlık maddi olmayan duran varlık olarak tanımlanıyorsa ve ayrıca varlığın 

gelecekteki ekonomik yararlarının gerçekleşmesi muhtemel olup, maliyeti de güvenilir bir 

şekilde ölçülebiliyorsa, bu  varlığın maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilmesi 

gerekmektedir (TMS 38, paragraf 21). Çünkü maddi olmayan duran varlık tanımına uyan bu 

varlık, finansal durum tablosunda varlık olarak muhasebeleştirilme kriterlerini karşılamıştır. 

Finansal tablolarını TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı’na göre hazırlayan ve 

sunan teknoloji şirketlerinde yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin olarak 

ortaya çıkan harcamaların bir bütün olarak maddi olmayan duran varlık şeklinde 

muhasebeleştirilmesi uygun olmayıp, araştırma faaliyetlerine ilişkin olarak ortaya çıkan 

harcamalar ile geliştirme faaliyetlerine ilişkin olarak ortaya çıkan harcamaların ayrıştırılması 

gerekmektedir. Araştırma harcamalarının gerçekleştikleri anda gider olarak 

muhasebeleştirilmesi ve kapsamlı gelir tablosunda faaliyet gideri olarak raporlanması 

gerekmektedir (TMS 38, paragraf 43). Geliştirme harcamalarının ise, ancak belirli şartların 

tamamının sağlanması halinde aktifleştirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar (TMS 38, paragraf 

57): 

 İlgili maddi olmayan duran varlığın tamamlanmasının teknik açıdan mümkün 

görülmesi, 
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 İşletmenin bu varlığı tamamlama, kullanma ve satma arzusunun bulunması, 

 Varlığı kullanma veya satma olanaklarının bulunması, 

 Sağlayacağı ekonomik faydanın nasıl oluşacağı veya ne tür faydalar sağlayacağı, 

 İşletmenin bu varlığın geliştirme safhasını tamamlaması ve kullanması için yeterli 

teknik, finansman ve diğer kaynaklara sahip olması ve 

 Geliştirme safhasında yapılan harcamaların güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi. 

Bu şartları sağlayan maddi olmayan duran varlıklara ilişkin geliştirme harcamalarının 

aktifleştirilmesi halinde finansal durum tablosunda maddi olmayan duran varlıklar sınıfında 

raporlanması gerekmektedir. Aksi halde, bu harcamaların gider olarak muhasebeleştirilmesi 

gerekmektedir. 

Varlık; işletme tarafından kontrol edilen, geçmişe ilişkin işlemler neticesinde ortaya çıkan ve 

gelecekteki ekonomik yararların işletmeye akışı muhtemel olan değer olarak 

tanımlanmaktadır (Kavramsal Çerçeve, paragraf 4.4). Araştırma harcamaları, işletme 

tarafından kontrol edilmekte ve geçmişe ilişkin işlemler neticesinde ortaya çıkmaktadır. 

Ancak, araştırma harcamalarından beklenen ekonomik yararların elde edilebileceğini gösteren 

makul bir belirlilik düzeyi bulunmamaktadır. Yani, söz konusu ekonomik yararların ne ölçüde 

kesin olarak elde edilebileceği belirsizdir. Bu belirsizliğe bağlı olarak da araştırma 

harcamaları finansal durum tablosunda yer alan bir varlık olarak raporlanmamakta, daha 

ihtiyatlı davranılarak gider olarak raporlamaktadır. Bir başka deyişle, araştırma 

harcamalarının muhasebenin temel kavramlarından ihtiyatlılık kavramı gereğince gider olarak 

yazılması gerekmektedir. İhtiyatlılık kavramı; muhasebe olaylarında ihtiyatlı davranılmasını 

ve karşılaşılabilecek risklerin dikkate alınmasını gerektirmektedir (Weygandt vd., 2012: 404; 

Elliott ve Elliott, 2013: 491-492, Kothari vd., 2002:358-359).  

Aktifleştirilen geliştirme harcamaları sınırlı yararlı ömre sahip ise, itfaya tabi olup, bu 

harcamaların yararlı ömürleri boyunca itfa edilerek dönem giderine dönüştürülmesi 

gerekmektedir (TMS 38, paragraf 97). Ancak Tekdüzen Hesap Planı’na göre, maddi olmayan 

duran varlıklardan 5 yıl içinde itfa edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, hem Tekdüzen Hesap 

Planı’na göre hem de TMS/TFRS’ye uygun kayıt yapabilmek adına, işletmeler aktifleştirmiş 

oldukları geliştirme harcamalarını faydalı ömürleri boyunca değil; en fazla 5 yıl süresince itfa 

etmektedirler. Ayrılan amortisman tutarları, kapsamlı gelir tablosundaki FAALİYET 

GİDERLERİ başlığı altında yer alan Araştırma ve Geliştirme Giderleri kalemine 
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kaydedilebileceği gibi, diğer varlık kalemlerinin üretim maliyetlerinin bir unsuru olarak ele 

alınmak suretiyle bu varlıkların maliyetine de yansıtılabilmektedir (Akdoğan, 2000: 16). 

İlk kez muhasebeleştirilen geliştirme harcamalarının sonraki dönemlerde değerlemesinde 

teknoloji şirketlerinin değerleme yöntemi olarak maliyet yöntemi veya yeniden değerleme 

yöntemlerinden birini seçmesi gerekmektedir (TMS 38, paragraf 72). Bu yöntemlerden 

maliyet yöntemi, geliştirme harcamalarının ilk muhasebeleştirilmesinin ardından, maliyet 

bedelinden tüm birikmiş itfa ve değer düşüklüğü zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan 

değer üzerinden izlendiği yöntemdir. Yeniden değerleme yöntemi ise, geliştirme 

harcamalarının ilk kez muhasebeleştirilmesinin ardından değerleme günü itibariyle sahip 

olduğu gerçeğe uygun değerinden birikmiş itfa ve değer düşüklüğü zararlarının düşülmesi 

suretiyle bulunan değer üzerinden izlendiği yöntemdir (TMS 38, paragraf 75-76). 

5. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ KURUMLAR VERGİSİ 

KANUNU İLE TEKDÜZEN HESAP PLANI KARŞISINDAKİ DURUMU 

13.06.2006’da kabul edilen, 21.06.2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), kurumların elde ettikleri kazançları üzerinden 

alınacak olan vergilere ilişkin çeşitli hukuki düzenlemeleri kapsayan bir kanundur. Bu 

Kanun’a göre, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların 

tamamının deftere gider olarak kaydedilmesi gerekmektedir (KVK, Madde 10). Yani KVK, 

TMS 38’deki yaklaşımın aksine, araştırma ve geliştirme harcamalarını birbirinden ayırt 

etmemiş ve bunların gerçekleştikleri anda gider olarak muhasebeleştirilmesini öngörmüştür.  

Buradan KVK’nın araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik olarak yapılan harcamaların 

muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak ortaya çıkan iki zorluktan dolayı böyle bir yaklaşımı 

benimsemiş olduğu düşünülmektedir. Bu zorluklardan ilki; ilgili harcamalara ilişkin 

belirlenebilirlik özelliğinin olmamasıdır. Belirlenebilirlik; bir varlığın ayrılabilir olmasını 

gösteren bir özellik olup, kimi zaman belirli faaliyet ve projelere ilişkin olarak ortaya çıkan 

araştırma harcamaları ile geliştirme harcamaları birbirinden ayrılamamaktadır (TMS 38, 

paragraf 12). Bu zorluklardan ikincisi ise, gelecekteki ekonomik yararların büyüklüğünün ve 

bu yararların gerçekleşme süresinin tespitinin mümkün olmaması yani belirsiz olmasıdır. 

Belirsizlik olduğunda, bunların varlık olarak muhasebeleştirilmesi işletmenin finansal durum 

tablosunu gereksiz yere şişirecektir. Dolayısıyla bu harcamaların gider olarak 

muhasebeleştirilmesi öngörülmektedir.  
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KVK tarafından benimsenmiş olan bu yaklaşımın özellikle TMS 38’den oldukça farklı bir 

yaklaşım olduğu görülmektedir. Çünkü daha önce de değinildiği üzere, TMS 38 söz konusu 

faaliyetlere ilişkin olarak yapılan harcamalardan bir kısmının varlık olarak 

muhasebeleştirmesini öngörmektedir. KVK’da öngörüldüğü üzere, araştırma ve geliştirme 

harcamalarının tamamının deftere gider olarak yazılması, bu harcamaların varlığa 

dönüşebilme ihtimalini yok saymak anlamına gelecek olup, varlıkların ve dolayısıyla dönem 

net karının finansal durum tablosunda olması gerekenden daha düşük çıkmasına neden 

olacaktır. 

Maliye Bakanlığı’nın 26.12.1992’de yayımlamış olduğu Tekdüzen hesap Planı’nda, araştırma 

ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların muhasebeleştirilmesinde iki 

farklı yaklaşım söz konusudur. Bu yaklaşımlardan ilki aktifleştirme yaklaşımı olup, diğeri ise 

dönem gideri olarak kaydetme yaklaşımıdır. Aktifleştirme yaklaşımında yapılan harcamalar 

finansal durum tablosunda DURAN VARLIKLAR sınıfında MADDİ OLMAYAN DURAN 

VARLIKLAR grubunda yer alan 263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 

hesabına kaydedilmektedir. Bu hesap, işletmede yeni bir ürünün ortaya çıkarılması, yeni 

teknolojilerin oluşturulması, var olan ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi gibi amaçlarla 

yapılan her türlü harcamalardan, aktifleştirilen kısmının izlendiği hesap olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Dönem gideri olarak kaydetme yaklaşımında ise harcamalar, 7 nolu MALİYET HESAPLARI 

sınıfında yer alan (7/A seçeneğinin tercih edilmesi durumunda) 750 ARAŞTIRMA VE 

GELİŞTİRME GİDERLERİ hesabına kaydedilmektedir. Bu hesap, üretimine devam edilen 

mamul maliyetlerini düşürmek, satışlarını arttırmak, bulunan yeni üretim çeşitlerinin 

işletmede kullanılmakta olan yöntem ve işlemlerini geliştirmek ya da yeni yöntem ve işlemler 

bulmak amacıyla kullanılan hesaptır. Aktifleştirilemeyen araştırma ve geliştirme giderleri ile 

aktifleştirilmiş olanlardan bu döneme isabet eden itfa payları bu hesabın borcuna kaydedilir. 

Dönemsonlarında bu hesap, 751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 

YANSITMA HESABI ile karşılaştırılarak kapatılır.  

Tekdüzen Hesap Planı’na göre araştırma ve geliştirme harcamalarının izlenmesi gereken 

üçüncü hesap, 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ hesabıdır. Bu hesap, 6 

nolu GELİR TABLOSU hesabı olup, 750 nolu hesapla aynı şekilde çalışmaktadır.  

İçerik olarak farklı özelliklere sahip olan ve Tekdüzen Hesap Planı’nda yer alan bu hesaplar 

incelendiğinde, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik olarak yapılan harcamaların 

TMS 38 veya KVK’da olduğunun aksine, aktifleştirilmesine ilişkin olarak net bir şekilde 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 154-165. 

 

 

164 

 

herhangi bir kriter belirlenmemiş veya doğrudan gider yazılması gerektiği gibi bir hükme yer 

verilmemiştir. Bu hesapların kullanımı tamamen işletmenin inisiyatifine bırakılmış olup, 

işletmenin amacına göre bu hesapları kullanabilme esnekliği sağlanmıştır. 

4. SONUÇ 

Teknoloji şirketlerinin devamlı olarak birtakım yenilikleri ortaya koyması ve var olan ürün 

veya üretim sisteminin daha iyi anlamda geliştirilmesi amacı ancak ve ancak inovasyon 

sayesinde gerçekleşebilir. İnovasyon teknoloji şirketlerini rakiplerine göre ön plana çıkaran en 

önemli unsurdur. Teknoloji şirketleri açısından inovasyona yapılan yatırımlar hem ülke 

ekonomisini hem de toplumun gelişmişliğini olumlu yönde etkilemektedir. 

Bir teknoloji şirketinde inovasyona yönelik olarak çok çeşitli harcamalar yapılmaktadır. Bu 

harcamaların önemli bir kısmı ise araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan 

harcamalardan oluşmaktadır. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri sayesinde teknoloji şirketleri 

inovasyon ortamı ve önemli icatlar yaratabilmektedir. Dolayısıyla, teknoloji şirketleri 

açısından bakıldığında, bu faaliyetlere yönelik olarak yapılan harcamaların 

muhasebeleştirilmesi özellik arz eden bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Türkiye'de faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin araştırma ve geliştirme harcamalarının 

muhasebeleştirilmesinde iki farklı yaklaşımın ön plana çıktığı görülmektedir. Bu iki farklı 

yaklaşım TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı'nda ve Kurumlar Vergisi 

Kanunu'nda açık bir şekilde ortaya konmuştur.  

TMS 38'e göre, araştırma faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların gider olarak 

muhasebeleştirilmesi gerekirken, geliştirme faaliyetlerine ilişkin olanların ise, bazı 

aktifleştirme kriterlerini karşılaması halinde varlık olarak muhasebeleştirilerek 

aktifleştirilmesi mümkündür. İlk muhasebeleştirme sonrasında ise, maliyet veya yeniden 

değerleme yöntemlerinden birini muhasebe politikası olarak benimseyen teknoloji 

şirketlerinin, benimsedikleri değerleme yöntemine uygun olarak muhasebe işlemlerini 

yapması gerekmektedir.  

KVK'ya göre ise, araştırma ve geliştirme harcamalarının doğrudan dönem gideri olarak 

muhasebeleştirilmesi öngörülmüştür.  

Bu yaklaşımlardan hangisinin diğerine göre daha üstün olduğuna ilişkin net bir şey söylemek 

zordur. Ancak, TMS 38'de söz konusu harcamaların bir kısmının aktifleştirilmesine yönelik 

bir seçeneğin yaratılmış olması teknoloji şirketlerinin karlılıkları açısından önemli bir gelişme 

olarak değerlendirilebilir.  



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 154-165. 

 

 

165 

 

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik olarak yapılan harcamalarının takip edilmesi 

amacıyla Tekdüzen Hesap Planı'nda yer verilen hesaplara bakıldığında, Tekdüzen Hesap 

Planı'nın hem TMS 38'in benimsediği yaklaşıma hem de KVK'nın benimsediği yaklaşıma 

uygun olan hesapları içerdiği görülmektedir. 
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Özet 

Bu çalışmanın temel amacı, işletmelerde çalışanların nepotizm (akraba kayırmacılığı) 

algılamaları ile yenilik ve yetenek yönetimi üzerindeki ilişkiyi tespit ederek nepotizmin 

yenilik ve yetenek yönetimi üzerine etkisini ortaya koymaktır. Bu bağlamda, iki üretim 

işletmesinde yönetici ve çalışanların birlikte araştırmaya dahil edildiği toplam 385 katılımcı 

üzerinde literatür ışığında bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Genel olarak nepotizm, işverenlerin 

akrabalarını kayırmasıdır. Araştırmada nepotizm beş boyutta ele alınmıştır. Birincisi aile 

bireylerinin rolü, ikincisi aile bireyi olmayanların rolü, üçüncüsü eşitlik, dördüncüsü akraba 

kayırmacılık ve beşincisi ise profesyonelliktir. Yaşam kalitesini arttırmada bir araç olarak 

yenilik yönetimi; var olan bir ürün veya hizmete yeni bir boyut kazandırmaktır. Yetenek 

yönetimi ise işletmeleri başarılı bir şekilde geleceğe taşıyacak bir araçtır. Yenilik yönetimi ve 

yetenek yönetimi ise ayrı ayrı boyutlarda incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Nepotizm, yenilik yönetimi, yetenek yönetimi. 

NEPOTISM EFFECT ON INNOVATION AND TALENT 

MANAGEMENT 

Abstract 

The main purpose of this thesis, nepotism perception of employees in en-terprises by 

determining the reletionship on the innovation and talent management is to introduce the 

effects of the perception of nepotism on innovation and talent management. In this context, a 

study based on the literature was carried out in two manifacturing enterprises on a total of 385 

questionnaires by including managers and employees together. Overall, nepotism is relative 

favoritism of the employer. In this research nepotism was discussed in five points. The first 

one is the role of family members, the second one is the role of non-family members, the third 

one is equality, the forth one is relative favoritism and the last one is professionalism. The 

management of innovation as a tool for improving of the quality of life is to gain a new 

demension for a product or a service. The talent management is a tool to move the business 

successfully into the future. The innovation management and talent management were 

examined in separate points. 

Keywords: Nepotism, innovation management, talent management 
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1. GİRİŞ 

Günümüz işletmelerinin önemli bir oranında kurumsallaşma veya profesyonel yönetim 

anlayışı görülmemektedir. Özellikle bu durum aile işletmelerinde daha yaygın bir şekilde 

görülmektedir. Aile bireylerinin işletmenin tüm süreçlerinde etkin rol oynamaları beraberinde 

birtakım sorunları da getirmektedir. Aile bireyi olmayan, fakat daha nitelikli olan bireylerin 

süreçlerde görev almamaları kurumsallaşma veya profesyonel yönetim anlayışını da olumsuz 

etkilemektedir. İşletmelerde bu durum aynı zamanda “adam kayırmacılığı” nı da teşvik 

etmektedir. İşletmeler bu gibi nedenlerden dolayı, çalışanların seçiminde işe alma ve 

yerleştirme sürecini bilimsel esaslara göre değil; kişisel veya yakınlık derecesine göre aile 

bireylerine öncelik vererek gerçekleştirmektedirler. 

İşletme yönetiminde adam kayırmacılığı anlamına gelen nepotizm kavramı literatürde daha 

fazla dikkat çekmeye başlamıştır. Nepotizmin kelime anlamı; bir bireyi diğer birey veya 

bireylerden farklı tutarak onu kayırmaktır. Özellikle günümüzde aile işletmelerinde nepotizme 

daha sık rastlandığı görülmektedir. Toplumların sosyo-kültürel yapıları, aile ve akraba 

hassasiyetleri nepotizme zemin oluşturmaktadır. Nepotizm olumlu ve olumsuz olmak üzere 

iki şekilde algılanmaktadır (Özler vd., 2007: 438). Nepotizmin akraba kayırmacılığı açısından 

değerlendirilmesi, aile üyeleri açısından olumlu olarak değerlendirilirken aile üyesi olmayan 

çalışanlar açısından olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu tür algılamalar 

işletmeler ve çalışanları için büyük sorun teşkil etmektedir. Örneğin; işletmelerde bu gibi 

nedenlerden dolayı yaşanan sorunlar bir sonraki kuşakları da etkilemektedir. Aile içi 

çatışmalar, güç ve otorite paylaşımındaki anlaşmazlıklar, görev ve sorumlulukların 

dağılımındaki dengesizlikler gibi tehlikeleri doğurmaktadır (Aslan ve Çınar, 2010: 95). 

Yetenekli çalışanlar, işletmelerin varlığının sürdürülmesinde temel rol oynayan en değerli 

kaynaktır (Atlı, 2013: 98). İşletmelerde yenilik, yetenekli çalışanların iş süreçlerine dahil 

edilmesiyle gerçekleşebilir. Bu nedenle nitelikli işgücünün önündeki engellerin kaldırılması 

işletmelerdeki yetenek yönetiminin işleyişine bağlıdır. Böylece yetenekli çalışanların işletme 

süreçlerinde yer alması adam kayırmacılığını da ortadan kaldıracaktır.  

Bu bağlamda çalışmada; nepotizmin, yenilik ve yetenek yönetimi üzerine etkisine yönelik bir 

araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada; nepotizm, yenilik ve yetenek yönetimi kavramları 

ayrıntılı olarak açıklandıktan sonra bu kavramlar arasındaki ilişki araştırma verileri ile ortaya 

konulmuştur. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Nepotizm kavramı literatürde yaygın olarak “adam kayırmacılık” sözcüğü ile eşanlamlı olarak 

kullanılmaktadır. Ancak nepotizm kavramını kayırmacılık kavramından daha dar kapsamlı bir 

şekilde ele almak yerinde olacaktır. Çünkü nepotizm de kayırmacılığın bir alt boyutudur. 

Nepotizm, daha çok akraba kayırmacılığı olarak kullanılmaktadır (Karacaoğlu ve Yörük, 

2012: 47). Nepotizm kelime kökü itibariyle de bu anlamı taşımaktadır. Nepotizm kavramının, 

Latince’de “nepot” sözcüğünden geldiği ve İngilizce’de bu kelimeyi “yeğen” anlamına gelen 

“nephew” sözcüğünün karşıladığı literatürdeki çeşitli araştırmalarda açıklanmaktadır (Garih, 

2000: 79; Abdalla, vd., 1998:555; Ford ve McLaughin, 1985:57; Kiechel, 1984: 143).  

Nepotizmin bir çeşit çıkar çatışması olduğu ileri sürülebilmektedir (İşçi vd., 2013: 67). Bu 

bağlamda nepotizm, aile bireylerini veya akrabaları yetersiz oldukları halde istihdam etmektir. 

Halk arasında buna “kayırma” veya “torpil” de denir (Aslan ve Çınar, 2010: 92). Aile 

işletmelerinde yetenek ve performans yerine kan bağının önemli olmasıdır (Karabulut, 2008: 

648). Kişinin kendi güç ve otoritesini kullanmak suretiyle, kendi akraba ve aile fertleri için 

yeteneklerine bakılmaksızın istihdam olanağı sağlanması durumunu ifade etmektedir 

(Karakaş ve Çak, 2007: 78). Yetenekleri ve uzmanlık alanları göz ardı edilmek suretiyle 

beceri ve deneyimlerden bağımsız olarak, işe girişten terfi ve ödüllendirmelere kadar hemen 

her konuda aile mensuplarına öncelik verilmesi ve kendilerine ayrıcalıklar tanınmasını ifade 

eder (İzmiroğlu, 2012: 20). Nepotizm özet olarak örgütte akrabaların istihdam edilmesidir 

(Karacaoğlu ve Yörük, 2012: 46). Nepotizmin tarihi sürecine baktığımızda, Osmanlı 

İmparatorluğu’nda yöneticilik, yetenek, cesaret ve bilgelik gibi alanlarda en başarılı olan 

kardeşin tahta oturduğu nispeten kurumsallaşmış bir durumdu. Ancak nepotizmi ve rekabeti 

kapsayan bir saltanat devir sisteminin olduğu dönemlere rastlanıldığı gibi, saltanatın zamanla 

performansı daha düşük bireylere de devredildiği dönemlere de rastlanılmaktadır (Özler, vd., 

2007: 438). Nepotizmin Avrupa boyutu incelendiğinde ise, Rönesans döneminde bazı 

papaların yeğenleri için üst düzey işler bulmak için yaptıkları girişimler örnek gösterilebilir. 

Bu tür uygulamalar kilisenin etkinliğini ve diğer kişilerin morallerini düşürmüştür (Ford ve 

McLaughlin, 1985: 57). Nepotizm, Tilion’un Eski Dünya olarak adlandırdığı Atlas 

Okyanusu’ndan Himalayalar’a kadar olan ve adına Akdeniz Havzası denilen bölgede 

hayvancılık ve tarımla geçimlerini sağlayan insanların toplumsal olarak belli bir amaç için bir 

araya geliş şekillerini akrabalık ilişkileri etkisiyle oluşturdukları görülmüştür (Sirman, 2006: 

22 aktaran İlhan ve Erdem, 2010: 137). Nepotizm,  toplumsal yapı açısından 

değerlendirildiğinde ise, kan bağı ve akrabalık, özellikle kırsal bölgelerde sosyal ilişkilerin 
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şekillenmesinde temel rol oynamaktadır. Kırsal bölgede mal ve hizmet üretiminde bulunan 

kuruluşlarda çalışan personel arası akrabalık ilişkileri ön planda olacaktır ve kentlerde 

faaliyette bulunan işletmelere göre nepotizm varlığı daha belirgin olduğu bilinen bir gerçektir 

(İlhan ve Erdem, 2010: 143). 

Yenilik ve yenilik yönetimi kavramını irdelediğimizde, yenilik, mevcut durumdan farklılığı 

ifade eden bir kavramdır. Söz konusu farklılık daha çok olumlu yöndeki gelişmeyi veya 

değişimi ifade etmektedir. İşletmeler açısından yenilik yeni fikirlerin mal ve hizmetlere 

dönüştürülmesi sürecidir (Duran ve Saraçoğlu, 2009: 60). Yenilik; yeni düşünme biçimleri 

veya yeni tarzlar, sıradan yapılanların aksine bir şeyleri yapmanın yeni metotlarını geliştirme, 

geliştirilen metotların denenmesi ve uygulanması, uygulama sonuçlarının insanoğlunun 

kullanımına sunularak ekonomik ve sosyal değerin kazanılması sürecidir (Bedük, 2010: 284). 

Benzer bir şekilde yenilik, işletme tarafından bir düşüncenin, aracın, sistemin, politikanın, 

programın, ürünün, hizmetin veya sürecin ilk kez kullanılmasıdır (Bülbül ve Güleş, 2004: 

125). Bu yönüyle yenilik teknik bir deyimden ziyade daha çok ekonomik ve sosyal bir 

kavramdır (Tekin, vd., 2007: 414). Özetle yenilik, işletmelerin ve toplumların mevcut yaşam 

kalitesini ve refah düzeyini yükseltebilmek için bir araç olarak kullanan insanların ya da 

işletmelerin yaşamlarında değişiklik oluşturma ve bu değişiklikleri işletme ve toplumsal 

süreçlere uyarlayarak ekonomik ve sosyal fayda ve rekabet avantajı sağlayan sürekli bir 

faaliyettir (Uzkurt, 2008: 20-23). Yenilik yönetimi ise düşünce geliştirme, yeni ürün ya da 

üretim yöntemi veya ekipmanı üretme ve bunları pazara sürme faaliyetlerinin yönetilmesidir 

(Eryiğit, 2014). Özet olarak yenilik yönetimi, yenilik yapılacak olan işletmedeki örgüt 

kültürünü, örgüt yapısını, stratejisini ve işletmedeki yapılacak olan görevlerin ayırt edilmeden 

yapılmasını ve yenilik süreçlerini kapsamaktadır (Bektaş ve Durna, 2007: 418). Yetenek ve 

yetenek yönetimi ile ilgili açıklamaları ise şu şekilde özetleyebiliriz. Türk Dil Kurumu (TDK) 

Sözlüğüne göre yetenek, “bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme yeteneği, kabiliyet, 

istibdat; bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, kapasite; 

kişinin kalıtıma dayanan ve öğrenmesini çerçeveleyen sınır ve dışarıdan gelen etkiyi alabilme 

gücü” olarak tanımlanmaktadır. 

Yetenek kavramı insanoğluna özgü bir kavramdır. Bireyin; bilgi, beceri, deneyim ve aklını 

kullanarak bir işi yapabilme veya geliştirebilme özelliğidir. Bu nedenle yetenek, bir süreç 

sonucuna bağlı olarak oluşan, bir bireyi diğer bireylerden farklı kılan, yetkinliğe dayalı 

özelliklerin toplamıdır. Bu nedenle her bir bireyi sahip olduğu yeteneklerle değerlendirmek 

gerekir. Yetenek, doğuştan ve sonradan kazanılan özelliklerin toplamı olarak da 
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değerlendirilmektedir (Ceylan, 2007: 5-6). Yetenek, bireyin potansiyel olarak herhangi bir 

konuda neleri daha iyi yapabileceği konusundaki becerisini ifade etmektedir (Aydınöz, 2009: 

4).  Örgütler açısından yetenek, çalışanı doğrudan artı değer sağlamak üzere iş süreçlerine 

bağlayan yollardan birisidir. Çalışanlar açısından değerlendirildiğinde ise yetenek, örgütün 

mevcut ve gelecekteki performansına önemli katkıda bulunabilecek kapasiteye sahip 

çalışanlarda bulunması gereken özelliklerdir (Polat, 2011: 28). Bu bakımdan yetenekli çalışan, 

örgütün geleceğinde rol oynayabilecek derecede öneme sahip olan, yönetsel ve teknik 

pozisyonları doldurma potansiyeline sahip, kendi geleceği de parlak çalışandır (Çırpan ve 

Şen, 2009: 110). Yetenek yönetimi ise yetenekli çalışanlara uygun ortamlar sunarak 

performansından tam kapasite yararlanabilmek ve aralarından en yetenekli olanlarını da 

geleceğin stratejik lideri olarak yetiştirmek felsefesini temel alan yeni bir yönetim 

yaklaşımıdır (Çelik ve Zaim, 2011: 37). Bir diğer tanıma göre yetenek yönetimi; örgütün 

karşılaşacağı problemlerle başa çıkma, rekabete dayalı strateji ve politikaları hayata geçirerek 

amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için ihtiyacı olan yetenekler ile sahip olduğu mevcut 

yetenekleri arasındaki boşluğu sistematik olarak kapatmaya çalışan, merkezinde insan 

kaynağının yer aldığı bir yönetim sürecidir (Çırpan ve Şen, 2009: 110). Yetenek yönetiminin 

etkili olduğu örgüt modelinde ise klasik örgüt modelinden farklı; yatay, düz yapıyı esas alan, 

örgütsel iletişimi ve prosedürleri basitleştiren bir örgüt modeli temel alınmaktadır (Ülgen ve 

Durna, 2001: 579).  

3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Araştırmanın Amacı: Çalışmanın temel amacı, işletmelerde çalışanların nepotizm 

algılamaları ile yenilik ve yetenek yönetimi üzerindeki ilişkiyi tespit ederek nepotizmin 

yenilik ve yetenek yönetimi üzerine olan etkisini ortaya koymaktır.  

Araştırmanın Evreni, Örneklem ve Kısıtları: Araştırmanın evrenini, Konya ilinde imalat 

sanayinde faaliyet gösteren iki orta büyüklükteki işletmenin; sahip, yönetici ve çalışanları 

oluşturmaktadır. Araştırmada kolayda örnekleme sonucunda toplam 385 çalışana anket 

yapılmıştır. Araştırmanın en önemli kısıtı, tek ilde ve iki işletmede yapılmış olmasıdır. Bu 

kısıta rağmen elde edilen sonuçların gelecekteki araştırmalara da önemli ipuçları sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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Veri Toplama Süreci ve Veri Toplama Araçları: Araştırma verileri anket aracılığıyla 2015 

Mart ve 2015 Mayıs ayları arasında belirlenen örneklemden toplanmıştır. Araştırmada 

kullanılan anket iki temel bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümü katılımcıların 

demografik özelliklerine ait bilgileri içermektedir. Anketin ikinci bölümü ise nepotizm, 

yenilik ve yetenek yönetimi ile ilgili değişkenlerin yer aldığı bölümdür. Nepotizm ölçeği 

Finelli (2011)’nin ve İyiişleroğlu (2006)’nun, çalışmalarından; yenilik yönetimi ile ilgili 

ölçek, Durna (2002) ve Aygen (2006)’nin çalışmalarından uyarlanmıştır. Yetenek yönetimi ile 

ilgili ölçek ise Karalar (2008)’ın çalışmasından alınmıştır. Ölçekler; (1) Kesinlikle 

Katılmıyorum (2) Katılmıyorum (3) Kararsızım (4) Katılıyorum (5) Kesinlikle Katılıyorum, 

şeklinde 5’li Likert Ölçeği olarak uygulanmıştır. Ölçeklerin alındığı çalışmalarda ölçeklerin 

güvenilirlik alfa katsayıları ise 0,90’nın üzerinde olduğu görülmüştür. 

Araştırmanın Hipotezleri: Araştırmanın temel amacı esas alınarak geliştirilen hipotezler ise 

aşağıdaki gibidir.  

1. H1 = Nepotizm boyutları ile yenilik yönetimi arasında bir ilişki vardır. 

2. H1 = Nepotizm boyutları ile yetenek yönetimi arasında bir ilişki vardır. 

3. H1 = Nepotizmin boyutları yenilik yönetimini etkilemektedir. 

4. H1 = Nepotizmin boyutları yetenek yönetimini etkilemektedir. 

Verilerin Analiz Süreci: Araştırmada kullanılan veriler, Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) paket programının 20. sürümünden faydalanılarak analiz edilmiştir. 

Çalışmada önce katılımcıların sosyo demografik özelliklerine ait betimleyici sonuçlar 

verilmiştir. Daha sonra ise ölçeklerin geçerlilik/güvenirlilik analizleri, hipotezlere yönelik 

korelasyon ve regresyon analizi ile verilerin analiz süreci tamamlanmıştır. 

4. BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde, araştırma kapsamına dahil edilen katılımcıların sosyo-demografik 

özelliklerine ilişkin bulgular; nepotizm, yenilik ve yetenek yönetimine ilişkin katılımcıların 

fikirleri, ölçeklerin geçerlilik ve güvenirlilik analiz sonuçları, korelasyon ve regresyon analizi 

sonuçları yer almaktadır. 

Çalışanların sosyo-demografik özellikleri: Çalışmada, 385 katılımcıdan 6’sı bayan, 379’u ise 

erkek; 183’ü ilköğretim, 116’sı lise, 63’ü yüksekokul, 20’si fakülte ve 3’ü de lisansüstü 

düzeyde eğitim aldığı; ortalama yaş düzeyinin 30, aynı sektörde ve işletmede çalışma 
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sürelerinin ise genel olarak on yılın üzerinde olduğu saptanmıştır. Katılımcıların, ortalama 

aldıkları maaş ise 1500 TL-2500 TL aralığında değişmektedir. Katılımcıların 36’sının işletme 

sahip ve kurucuları ile akrabalık ilişkisi olanlardan oluştuğu belirlenmiştir. 

4.1.  Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi ve Yapısal Geçerliliği 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik düzeyi Cronbach’s Alpha Katsayısının 

hesaplanması ile belirlenirken, yapısal geçerliliği ise faktör analizi ile ortaya konulmuştur. 

Tablo 1: Ölçeklerin Güvenilirlik Değerleri 

Ölçek adı Değişken 

Sayısı 

Cronbach’s 

Alpha 

(Nepotizm) Eşitlik, Kayırmacılık ve Profesyonellik 10 0,863 

(Nepotizm) Aile Bireyi Olanların ve Olmayanların 

Etkisi  

10 0,766 

Yenilik Yönetimi 6 0,915 

Yetenek Yönetimi 7 0,776 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmada kullanılan ölçeklerin Cronbach’s Alpha katsayılarının 

0,70’nin üzerinde olduğu görülmektedir. Cronbach’s Alpha Katsayısı 0 (sıfır) ile 1 değerleri 

arasında değişmektedir. Ve bu değerin %70 ve üzerinde olması ölçeğin güvenirliliği açısında 

yeterlidir (Kurtuluş, 2010: 184; Bir, 1999: 16; Can, 2013: 340). Bu bağlamda ölçeklerin 

güvenilirlik düzeyinin yüksek olduğunu belirtebiliriz. Ölçeklerin yapısal geçerliliklerine 

ilişkin faktör analizi sonuçları ise Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 2: Nepotizm Ölçeğinin Yapısal Geçerliliği 

Nepotizm Alt Boyutları 

Faktör 

Yük 

Değerleri 

Cronbach’s 

Alpha 

Katsayısı 

Açıklanan 

Varyans 

(%) 

Açıklanan 

Toplam 

Varyans 

(%) 

KMO* 

Aile bireylerinin rolü  0,645 34,203 50,884 0,742 

Aile üyeleri işletme üzerinde etkilidir. 0,773     

Aile üyeleri ve işletme benzer değerleri 

paylaşırlar. 
0,792     

Aile üyeleri, işletmedeki tartışmalarda diğer 

çalışanlara karşı desteklenmektedir. 
0,605     

Şirkette tecrübe, bilgi eksikliğinden 

kaynaklanan yönetim sorunları 

yaşanmaktadır. 

0,514     

Aile bireyi olmayanların rolü  0,713 16,681  0,742 

Yeterliliğe bakılmaksızın akrabalar şirkette 

çalışmamalıdır. 
0,753     

İkinci / Üçüncü kuşak akrabalar şirketin 

bulunduğu sektörle ilgili eğitim almalıdır. 
0,683     

Yönetim kurulundaki aile bireyleri arasında 

çıkabilecek sorunlarda hakem görevi 

görebilecek aileden olmayan bir danışman 

0,716     
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atanmalıdır. 

Yönetim profesyonellere bırakılmalıdır. 0,497     

İşletmede aile üyeleri, diğer aile üyesi 

olmayan çalışanlara bağlıdırlar. 
0,550     

Eşitlik, Kayırmacılık ve Profesyonellik 

 

Faktör 

Yük 

Değerleri 

Cronbach’s 

Alpha 

Katsayısı 

Açıklanan 

Varyans 

(%) 

Açıklanan 

Toplam 

Varyans 

(%) 

KMO* 

Eşitlik  0,858 45,936 69,403 0,849 

Aile üyeleri başarılı olarak işletmeye katkı 

sağlamak için aile üyesi olmayan 

çalışanların çok ötesinde çaba göstermeye 

isteklidirler. 

0,653     

Şirkette herkes eşit şartlarda çalışmaktadır. 0,900     

Aile bireylerine kesinlikle ayrım 

yapılmamaktadır. 
0,873     

Şirketin ödül ve ceza politikaları aile fertleri 

için de geçerlidir. 
0,688     

Akraba kayırmacılığı  0,756 12,881  0,849 

Terfi konusunda aile bireylerinin önceliği 

olmalıdır. 
0,636     

İşletmenin geleceği için önemli kararları aile 

üyeleriyle birlikte almak önemlidir. 
0,772     

Genellikle aile üyesi çalışanlar, aile üyesi 

olmayan çalışanlara göre daha iyi çalışırlar. 
0,602     

Genellikle aile üyeleri, aile üyesi 

olmayanlara göre daha iyi yönetirler. 
0,777     

Profesyonellik  0,627 10,586  0,849 

Çalışanların yetenekleri aile bireyi 

olmalarından önemlidir. 
0,805     

Bir sonraki kuşağa devirde yetenekli olan 

önceliklidir. 
0,751     

 KMO; Örneklem Yeterlilik Katsayısı      

Tablo 2’de nepotizm ölçeğine ilişkin faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktör yük 

değerleri, Cronbach’s Alpha katsayıları, açıklanan varyansları ve Örneklem Yeterlilik 

Katsayısı (KMO) değerleri görülmektedir. Aile bireylerinin rolü faktörünün Cronbach’s 

Alpha katsayısı 0,645, açıklanan varyansı % 34,203 ve KMO değeri 0,742 olarak 

bulunmuştur. Aile dışı bireylerin rolü faktörünün Cronbach’s Alpha katsayısı 0,713, açıklanan 

varyansı %16,681 ve KMO değeri 0,742 olarak bulunmuştur. Eşitlik faktörüne ilişkin 

Cronbach’s Alpha katsayısı 0,858, açıklanan varyansı % 45,936, KMO değeri 0,849 olarak 

bulunmuştur. Akraba kayırmacılığı faktörünün Cronbach’s Alpha katsayısı 0,756, açıklanan 

varyansı % 12,881, KMO değeri 0,849’dur. Profesyonellik faktörünün Cronbach’s Alpha 

katsayısı 0,627, açıklanan varyansı % 10,586 ve KMO değeri 0,849 olarak bulunmuştur. 

Analiz sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde nepotizm ölçeğinin yapısal geçerlilik 

düzeyinin yeterli olduğu sonucuna varırız. 
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Tablo 3: Yenilik Yönetimi Ölçeğinin Yapısal Geçerliliği 

Yenilik Yönetimi 
Faktör Yük 

Değerleri 

İşletmede çalışanların yaratıcılıklarını gösterebilecekleri imkânlar verilmektedir. 0,870 

İşletmede yenilik yapmak ve hizmet tasarımında bulunmak isteyen departmanlara 

istenilen maddi ve manevi destek sağlanmaktadır. 
0,924 

İşletmede çalışanların yeniliğe bakış açılarına önem verilmektedir. 0,880 

İşletmede kararlar alınırken ilgili bütün personelin fikir ve düşüncelerinden 

yararlanma yoluna gidilmektedir. 
0,729 

İşletmede yeniliklerden sadece araştırma ve geliştirme bölümü değil, bütün bölümler 

ortak sorumludur. 
0,691 

İşletmede yenilik yapmak isteyen birim, grup ya da bireylere yetki, kaynak ve bilgi 

gibi bütün araçlar sağlanmaktadır. 
0,916 

Cronbach’s Alpha Katsayısı 0,915 

Açıklanan Toplam Varyans (%) 70,524 

KMO (Örneklem Yeterlilik Katsayısı) 0,828 

Tablo 3’te yenilik yönetimi ölçeğine ilişkin faktör analizi sonuçları yer almaktadır. Analiz 

sonuçları irdelendiğinde faktör yük değerlerinin 0,60’ın üzerinde olduğu, örneklem yeterlilik 

katsayısı (KMO)’nın 0,828 ve açıklanan toplam varyansın ise %70,524 olduğu görülmektedir. 

Dolaysıyla yenilik yönetimi ölçeğinin yapısal geçerliğinin yüksek düzeyde olduğu sonucuna 

varabiliriz.  

Tablo 4: Yetenek Yönetimi Ölçeğinin Yapısal Geçerliliği 

Yetenek Yönetimi 
Faktör Yük 

Değerleri 

Yönetici çalışanın yeteneklerinin farkına vararak kişiyi doğru işe yönlendirir ise 

çalışan performansında artış görülecektir. 
0,585 

Yetenekli çalışana yetki ve sorumluluk verilmesi, çalışmalarında esneklik ve özerklik 

sağlanması çalışan performansı üzerinde olumlu etkiye sahiptir. 
0,841 

Çalışanların performanslarının yüksek olması için işyerlerinde alınacak kararlarda 

söz sahibi olmaları önemlidir. 
0,780 

Yeteneklerinin tanınması çalışan performansının artması için önemlidir. 0,799 

Çalışanlara yeteneklerini geliştirme imkanları verilirse üretkenliklerinde artış olur. 0,775 

Cronbach’s Alpha Katsayısı 0,813 

Açıklanan Toplam Varyans (%) 57,929 

KMO (Örneklem Yeterlilik Katsayısı) 0,709 

Yetenek yönetimi faktör analizi sonuçları ise; Cronbach’s Alpha katsayısı 0,813, açıklanan 

varyansı % 57,929 ve KMO değeri ise 0,709’dur. Analizde iki değişkenin yük değeri düşük 

olduğu için analizden çıkarılmıştır. 
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4.2. Nepotizmin Boyutları İle Yenilik ve Yetenek Yönetimi Arasındaki İlişki 

Çalışmada nepotizmin alt boyutları ile yenilik ve yetenek yönetimi arasındaki ilişki 

korelasyon ve regresyon analizi ile tespit edilmiş olup sonuçlar Tablo 5 ve Tablo 6’daki 

gibidir.  

Tablo 5: Nepotizm İle Yenilik Ve Yetenek Arasındaki İlişki 

Nepotizmin Boyutları  Yenilik Yönetimi Yetenek Yönetimi 

Aile Bireylerinin Rolü 
r -,406 ,121 

p 0,001 0,018 

Aile Bireyi Olmayanların Rolü 
r -,381 ,323 

p 0.001 0,001 

Eşitlik 
r ,629 -,095 

p 0,001 0,062 

Akraba Kayırmacılığı 
r ,575 -,105 

p 0,001 0,040 

Profesyonellik 
r ,414 ,177 

p 0,001 0,001 

Tablo 5 incelendiğinde nepotizmin alt boyutları olan aile bireylerinin rolü, aile bireyi 

olmayanların rolü, eşitlik, akraba kayırmacılığı ve profesyonellik ile yenilik ve yetenek 

yönetimi arasındaki korelasyon analiz sonuçları görülmektedir. Nepotizm boyutlarından olan 

eşitlik faktörü ile yenilik yönetimi arasında ve akraba kayırmacılığı ile yenilik yönetimi 

arasında orta düzey bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  Aile bireylerinin rolü, aile bireyi 

olmayanların rolü ve profesyonellik ile yetenek yönetimi arasında pozitif bir ilişkinin olduğu 

tespit edilmiştir. Diğer taraftan akraba kayırmacılığı ile yetenek yönetimi arasında ise düşük 

düzeyde negatif bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda araştırmanın 1. ve 2. 

Hipotezleri kabul edilmiştir. Nepotizmin boyutlarının yenilik ve yetenek yönetimi üzerine 

olan etkisini belirlemek için ise regresyon analizi yapılmış olup sonuçlar Tablo 6’da 

verilmiştir. 
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Tablo 6: Nepotizmin Yenilik Ve Yetenek Yönetimi Üzerine Etkisi 

Model F  P   
t-

Değeri 
p R2 

Düzeltilmiş 

R2 

Durbin-

Watson 

Model 1*  71,918 0.001    ,487 ,480 1,924 

(Sabit değer)    2,22 ,027    

Aile Bireylerinin Rolü   -,002 -,035 ,972    

Aile Bireyi 

Olmayanların Rolü  
  -,085 -1,780 ,076   

 

Eşitlik   ,351 6,354 ,001    

Akraba Kayırmacılığı   ,250 4,821 ,001    

Profesyonellik   ,201 4,650 ,001 
 

 
 

 

Model 2* 13,977 0.001    ,156 ,145 1,835 

(Sabit değer)   3,140 12,187 ,001    

Aile Bireylerinin Rolü   0,63 1,048 ,295    

Aile Bireyi 

Olmayanların Rolü  
  ,303 4,919 ,001   

 

Eşitlik   -,073 -1,032 ,303    

Akraba Kayırmacılığı   -,007 -,098 ,922    

Profesyonellik   ,165 2,972 ,001    
*Model 1; Bağımlı değişken: Yenilik yönetimi, Model 2; Bağımlı değişken: Yetenek yönetimi, Model 1 ve Model 

2 Bağımsız Değişkenler: Aile bireylerinin rolü, aile bireyi olmayanların rolü, eşitlik, akraba kayırmacılığı, 

profesyonellik. 

Tablo 6 incelendiğinde nepotizmin boyutlarının yenilik ve yetenek yönetimi üzerine olan 

etkisi görülmektedir. Model 1 nepotizmin boyutlarının yenilik yönetimi üzerine etkisini ortaya 

koymak amacıyla geliştirilmiştir. Model 2 ise nepotizmin boyutlarının yetenek yönetimi 

üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Her iki model de 0,05 anlamlılık 

düzeyinde kabul edilmiştir. Verilerin analize uygunluğunu test ettikten sonra otokorelasyon 

sorunu olup olmadığını araştırmak için Durbin-Watson değeri incelenmiştir. Durbin-Watson 

değeri her iki modelde de 1,5 ile 2,5 arasında bir değer almıştır. Bu durum otokorelasyonun 

olmadığını göstermektedir. Model 1’de eşitlik, akraba kayırmacılığı ve profesyonelliğin 

yenilik yönetimini olumlu etkilediği belirlenmiştir. Aile bireylerinin ve aile bireyi 

olmayanların rolü ise yenilik yönetimi üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı 

görülmüştür. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı (düzeltilmiş R2), 

%48’dir. Özellikle çalışanlar arasında eşitliğin sağlanması yenilik yönetimi üzerinde önemli 

bir etkiye sahip olduğu dikkat çekmektedir. Model 2’de ise aile bireyi olmayanların rolü ile 

profesyonelliğin yetenek yönetimini olumlu etkilediği diğer değişkenlerin ise etkilemediği 

görülmektedir. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranının %14,5 olduğu 

belirlenmiştir. Regresyon analiz sonuçları dikkate alındığında ise araştırmanın 3. ve 4. 

hipotezleri ise kısmen kabul edilmiştir.  
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 Literatürdeki çalışmaların geneline bakıldığında nepotizmin olumlu etkilerinden çok olumsuz 

etkilerinden söz edilmektedir. Nepotizm iki şekilde değerlendirilmektedir. Birincisi, mevcut 

çalışanlar arasından gelişime açık olanları seçmek ve avantajlı konuma getirmek hem 

çalışanlar açısından hem de işletme açısından olumlu bir sonuç doğurmaktadır. İkincisi ise 

nepotizm uygulanan işletmelerdeki çalışanların kurumlarına ve işverenlerine güvenleri, iş 

tatminleri, örgütsel bağlılıkları azalmakta, iş stresleri artmaktadır (Özler vd., 2007: 437-450; 

Büte ve Tekarslan, 2010: 1-21; Asunakutlu ve Avcı, 2010: 94-109; Karacaoğlu ve Yörük, 

2012: 43-64; Büte, 2011: 175-184; Yıldırım, 2013: 353-380). Dolayısıyla bu olumsuz etkiler 

firmalarda çalışanların yeteneklerini kısıtlamakta ya da yeteneklerini görmeyi 

zorlaştırmaktadır ve yenilikleri takip etmeyi de engellemektedir. 

5. SONUÇ 

Örgütlerde iş başarısı çalışanların sahip oldukları yeteneklere bağlıdır. Yeteneklerin sağlıklı 

bir şekilde geliştirilmesi, yönetilmesi ve yeteneklerin iş süreçlerinde kullanılması insan 

kaynakları yönetiminin kapsam alanına girmektedir. Bu nedenle örgütlerde insan kaynakları 

yönetimi bölümü; personel seçme ve işe yerleştirmede; doğru işe, doğru zamanda doğru 

kişinin seçimi ve işe yerleştirilmesini temel alan işleyişe göre yapmalıdır. Ancak günümüzde 

birçok nedene bağlı olarak bu husus çoğu örgütte göz ardı edilmektedir. Bu tür örgütlerde çok 

eskiden süre gelen; eş, dost, akraba, hemşeri yanlısı anlamına gelen adam kayırmacılığın 

olduğu görülmektedir.  

Çalışmanın içerisinde de değinildiği gibi bütün bu yaklaşımları karşılayabilecek kavram 

olarak nepotizm kavramını görmekteyiz. Nepotizm genel olarak yanlı veya taraflı davranma 

anlamına gelen kavramdır. İşe alırken veya iş sırasında bazı çalışanları diğer çalışanlardan 

üstün tutmaktır. Nepotizm özünde adam kayırmacılık algısı vardır. Çoğu zaman kötüyü iyiye 

tercih etme çağrışımı uyandırmaktadır. Ancak her zaman durum böyle olmamaktadır. 

Örneğin; aile üyelerinden birinin işe alınması zaman içerisinde diğer üçüncü bireylere göre 

daha avantajlı olabilir. Özellikle aile üyesi olan bireyin işe devamı, bağlılığı, kaynakları 

kullanımındaki hassasiyeti, yeni görev ve yetki almadaki istekliliği, güçlü iletişim ve sosyal 

paylaşımların olması, çırak-usta sürecinin ön koşulsuz işlemesi, bilgi, yetenek ve 

deneyimlerin doğal paylaşımı gibi pozitif sonuçlarla da karşılaşmak mümkündür. Bu 

bağlamda çalışmanın sonuçları incelendiğinde de benzer bir durum görülmektedir. 

Nepotizmin alt boyutlarından akraba kayırmacılığı, eşitlik algısı ve profesyonellik, yenilik 

yönetimini olumlu etkilediği görülmektedir.  
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Kısacası örgütlerde nepotizm var olan bir olgudur. Bu nedenle bu gerçeğin kabul edilmesi bir 

tarafa, aşırılığının sorgulanması ve bunun örgütlere olan maliyeti daha geniş kapsamlı 

araştırma ve inceleme çalışmaları ile ortaya konulabilir. Bu durum, hem araştırmacılar hem de 

iş dünyası için de önemli sonuçlar doğurabilir. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı; Malatya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli firmalarda 

değerlerin girişimcilik özelliklerine etkisinde demografik faktörlerin düzenleyici rolünü araştırmaktır. Üzerinde 

mutabık kalınmış kesin bir tanımı bulunmayan girişimcilik, genel olarak fırsat, bağımsızlık, risk alma ve 

proaktiflik boyutlarını içeren ve yaratıcı yeniliklere ilişkin çalışmaları kombine eden bir kavram olarak 

görülmektedir. Girişimciliğin toplumlararası farklı görünümlere sahip olması bu kavramın hem toplumların iş ve 

yaşam değerlerinden hem de bireylerin demografik özelliklerinden etkilenebileceğini düşündürmektedir. 

Malatya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli firmalarda değerlerin girişimcilik 

özelliklerine etkisinde demografik faktörlerin düzenleyici rolünü araştırmak amacıyla hazırlanan bu çalışmanın 

problem cümlesi; “Malatya Organize Sanayi Bölgesindeki Orta ve Büyük Ölçekli Firmalarda Girişimcilerin 

sahip oldukları değerler onların girişimcilik özelliklerini etkilemekte midir?” şeklinde belirlenmiştir. Bu problem 

cümlesine bağlı olarak geliştirilen araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla Hakan Kuvan’ın (2007); “Türk 

Girişimcilerin Yaşam ve Çalışma Değerleri: Malatyalı Girişimciler Üzerine Bir Araştırma” başlıklı doktora 

tezinde kullandığı ölçekten yararlanarak veriler toplanmıştır. Çalışmanın evrenini Malatya Birinci ve İkinci 

Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli firma sahipleri oluşturmaktadır. Malatya 

Ticaret ve Sanayi Odası 2015 yılı aralık ayı verilerine göre iki organize sanayi bölgesinde toplam 280 orta ve 

büyük ölçekte firma bulunmaktadır. Bu firmaların sahiplerinin tamamına ulaşılmış ancak geri dönüş sağlananlar 

değerlendirmeye alınmıştır. Bu şekilde toplanan ve SPSS ortamına aktarılan veriler araştırmanın amacına uygun 

tekniklerle değerlendirilmiş; ulaşılan bulgular tablolar aracılığıyla sunulmuştur. Ulaşılan bulgulardan hareketle 

öneriler geliştirilmiştir. Giriş ile başlayan bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. “Kuramsal Çerçeve” başlıklı 

birinci bölüm; “girişimciliğin tanımı ve temel karakteristikleri, girişimciliğin etkileri ve girişimciliği etkileyen 

değişkenler ile iş ve yaşam değerleri” isimli alt başlıklardan oluşmaktadır. “Yöntem”  başlıklı ikinci bölümde ise 

evren ve örneklem, veri toplama aracı ve bulguların değerlendirilmesi yer almaktadır. Çalışma sonuç ve 

değerlendirme ile sona ermektedir. Sonuç olarak, demografik faktörlerin girişimcilik özellikleri ile sahip 

oldukları iş ve yaşam değerleri üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Aynı zamanda, iş ve yaşam değerlerinin 

girişimcilik özelliklerine etkisinde demografik özelliklerin düzenleyici bir rolü bulunmamaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Girişimcilik Özellikleri, Demografik Faktörler, Değerler 
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REGULATORY ROLE OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON WHICH 

VALUES INFLUENCE ENTREPRENEURSHIP PROPERTIES: A 

RESEARCH ON MIDDLE AND LARGE SIZED FIRMS IN MALATYA 

ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the regulatory role of demographic factors influences the value of 

entrepreneurial characteristics in medium and large companies operating in Malatya Organized Industrial Zone. 

It agreed that no precise definition of entrepreneurship, is seen generally an opportunity, independence and 

taking risk, and as a concept that combines activities pertaining to contain the size of proactivity and creative 

innovation. Entrepreneurs have different views of the communality, so it is preoccupied this concept can be 

affected by both demographic characteristics of individual and value of business and community life. Problem 

statement of this study that was prepared within aim to investigate the regulatory role of demographic factors 

influences the value of entrepreneurial characteristics in medium and large companies operating in Malatya 

Organized Industrial Zone was determined as a “Do the values that entrepreneurs have in medium and large 

companies operating in Malatya Organized Industrial Zone affect their features of entrepreneurship?” Data were 

collected utilizing the scale used in the doctoral thesis of Hakan Kuvan (2007) which was entitled as “Life and 

Working Values of The Turkish Entrepreneurs: A Research on Entrepreneurs in Malatya” in order to test the 

hypotheses developed due to this problem statement. The universe of study is composed of the medium and large 

companies operating in Malatya First and Second Organized Industrial Zone. According to December data of 

Malatya Chamber of Commerce and Industry in 2015, there were 280 companies in the two organized industrial 

zones. All of the owners of this company has been reached, but returns has been taken to ensure those 

assessments. The data collected in this way and transferred to SPSS was evaluated by techniques for the 

purposes of research and having reached findings have been presented by the tables. Proposals have been 

developed by these findings.  This study that starting with the entry consists of two parts. The first chapter titled 

as "Theoretical Framework" consists of subtitles as “definition and basic characteristics of entrepreneurship, 

entrepreneurship and the effects of variables that influence entrepreneurship and business and life values”. The 

second chapter tittled as “Method” consists of population and sampling, data collection and evaluation of 

evidence. The study ends with conclusions and evaluations. As a result, there is no impact of demografic factors 

on entrepreneurship features and the value of business and life for entrepreneurs. Therefore, there is not any 

regulatory role of demographic factors at influence of entrepreneurship features on the businees and life values  

 

Keywords: Entrepreneurship Features, Demographic Factors, Values 

 

1. KURAMSAL ÇERÇEVE 

1.1 Girişimciliğin Tanımı ve Temel Karakteristikleri 

Girişimcilik kavramı tanımlanırken öncelikle “girişimci” kavramına açıklık getirmek 

gerekmektedir. Hisrich ve Peters Girişimciyi  “yeniliğin öncüsü” olarak tanımlarken (Hisrich 

and Peters, 2001:9), Jean-Baptiste Say girişimciyi; “üretim unsurlarını birleştirerek kıymet 

ifade eden bir malı ortaya çıkaran ve kazanç için risk alan kişi” (Binks and Vale, l990:ll9) 

olarak görmektedir.  Risk kavramına vurgu yapan bir başka tanıma göre de girişimci karlı 

fırsatlar arayan ve bir iş kurup yürütebilmek için gerekli riskleri üstlenen, özel girişim sitemi 

içinde risk alan kişidir  (Akın, 2013:184). Modern anlamda ise girişimci kelimesi yaygın 

olarak; finansal riski kendine ait olan bir teşebbüs faaliyetini üstlenen kişi anlamında 

kullanılmaktadır  (Rickertts, 2006:34).  



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 181-196. 

 

 

183 

 

Literatüre Cantillon tarafından kazandırılan girişimciliğin üzerinde mutabık kalınmış kesin bir 

tanımı bulunmamaktadır (Fiş ve Wasti, 2009:130). Girişimcilik ile ilgili çok sayıda bilginin 

varlığı; “yaratıcılığı göze alma başarısının sırrı nedir” sorusunun kaynağını oluşturmaktadır 

(Stevenson and Jarillo, 1990:19). Peter Drucker girişimciliği var olan kaynakların 

değerlendirilerek yeni bir varlık ortaya çıkaran ve kapasite oluşturan yenilikçi bir aktivite 

olarak tanımlarken (Lee and Chang, 2005:1), Kummitha  ve Satyajit (2015) girişimciliği 

yenilikçi düşünce süreci ve kaynakların en etkili şekilde kullanılması olarak belirlerler. 

Dolaysıyla girişimcilik kavramı, yaratıcı yeniliklere ilişkin çalışmaların kombinasyonunu 

ifade etmektedir (Petrakis, Pantelis and Kyriaki, 2015: 2). 

Literatürde girişimcilik ile ilgili tanımlarda yaratıcılık ve yenilik dışında “fırsat” kavramı 

üzerinde de durulmaktadır. Bu anlamda girişimcilik yüksek düzeyde belirsizliği dengeli 

duruma dönüştürmek için gerekli koşulların tanımayı ve bunları fırsata dönüştürmeyi ifade 

etmektedir (Petrakis, Pantelis and Kyriaki, 2015:5). Girişimciliğin diğer tanımlarında genel 

olarak bağımsızlık, risk alma ve proaktiflik boyutlarına vurgu yapılmaktadır (Randerson, 

Bettinelli, Fayolle and Anderson, 2015:146). 

Girişimcilik ile ilgili tanımlardan hareketle bu kavramın temel karakteristiklerini şu şekilde 

sıralamak mümkündür (Kumar, Poornima, Abraham ve Jayashree, 2003:2): 

1. Bir girişimci aksiyon odaklıdır, yüksek düzeyde motivasyona sahiptir; hedeflere 

ulaşmak için yüksek düzeyde risk alır. 

2. Karar verme noktasında tereddütsüz olup sonuç odaklı ve yaratıcıdır. 

3. Coşku, heyecan ve dayanıklılıkla sorumluluk kabul eder. 

4. Hedeflerini gerçekleştirmeye kendini adamıştır ve bu konuda kendine göre bir inanç 

sistemine sahiptir. 

5. Gelecekte bekleyen zorlukları sezgi kabiliyetine sahiptir. 

6. Entelektüel ve vizyonerdir. 

1.2 Girişimciliğin Etkileri ve Girişimciliği Etkileyen Değişkenler 

Girişimcilik gerek makro gerekse mikro düzeyde bir takım çıktılara yol açarken diğer taraftan 

bazı faktörlerden de doğal olarak etkilenmektedir. Dört temel üretim faktörü arasında sayılan 

girişimcilik; ülkenin endüstrileşmesi, ekonomik dengenin sağlanması, ekonomik çeşitliliğin 

makul seviyeye taşınması için önemli katkılarda bulunan bir süreç (Bomsa ve Leive, 2009; 

30) olan girişimciliğin büyüme sürecinin anahtar elemanı olduğu uzun süredir kabul edilmiş 

bulunmaktadır (Premand, Brodmann, Almeida, Grun and Barouni, 2016:315). Girişimciliğin 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472811715000312
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15002090
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bireysel düzeydeki etkilerine yoğunlaşılan çalışmalarda girişimcilik davranışları ile yeni 

işletmelerin yaratıcılıkları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur (Honjo, 2015:93). Bu 

nedenle ABD’de ve Avrupa’da yüksekokullarda etkili bir şekilde “hayat boyu öğrenme” 

kapsamında girişimcilik eğitimi verilmeye başlanmıştır (Kakouris, 2015:90). 

Yakın dönemde araştırmacılar girişimcilik araştırmalarında konuya biyolojik perspektiften 

bakmaya başladılar ve konuyu bu açıdan ele alan araştırmalar yapılmaya başlandı. Bu 

kapsamda özellikle ikizler üzerinde genome-wide association (GWAS) tarafından yapılan 

kantitatif nitelikteki “aday gen” çalışmalarının bulguları kullanılarak girişimcilik 

faaliyetlerinde genetik eğilim test edilmiştir. Bu kantitatif genetik çalışmalar genetik 

unsurların ikizlerin her birinde girişimcilik fırsatlarına eğilimlerinin olduğunu göstermektedir. 

Girişimciliğe biyolojik perspektiften bakan bir diğer çalışma dizisinde de hormonlar 

incelenmiştir. White, Thornhill ve Hampson girişimcilik aktiviteleri ile testosteron düzeyleri 

arasında bireysel farklılıklar bulmuşlardır (Nicolaou and Shane, 2014:99). Girişimcilik 

toplumlararası farklı görünümlere de sahip olabilmektedir. Ekonomik farklılıklar girişimcilik 

görünümlerini farklılaştırabilmektedir. Ekonomik hareketlilik ve çeşitlilik, hükümet 

politikaları, ekonomik alt yapı, sosyo-kültürel kurallar girişimciliğin şekli ve çeşitliliğini 

etkilemektedir (Bomsa ve Levie, 2009:33).  

Bu bulgulardan hareketle birinci araştırma hipotezi şu şekilde belirlenmiştir:      

H01: Demografik özellikler girişimcilerin sahip oldukları iş ve yaşam değerlerini ve onların 

girişimcilik özelliklerini etkilemektedir. 

1.3 İş ve Yaşam Değerleri 

Değerler, bireyin tercihlerini, tutumlarını ve davranışlarını seçerken kılavuz olarak kullandığı, 

önem sırasına göre hiyerarşik olarak yapılanmış, hangi davranışların veya hedeflerin bireysel 

ya da toplumsal olarak istenir olduğunu ifade eden ve görece istikrarlı inançlardır (Sakal ve 

Aytekin, 2015:98). Değerler insan davranışlarının ve motivasyonlarının anlaşılması için 

gerekli temeli belirler ve algıları etkiler; nesnelliği ve akılcılığı gölgeler; tutum ve davranışları 

etkiler (Erdem, 2012:146) Bu nedenle bireylerin kişilikleri ve değerleri işyerinde önemli 

düzeyde etkiye sahiptir ve organizasyon ile ilgili olan iş performansı gibi çıktıların 

tahmininde diğer faktörlerle bağlantı rolü oynayabilmektedir. Kişilik ve değerlerin analiz 

araçları işe alım ve promosyon süreçlerinde yararlı enstrüman rolü oynayabilirler (Klinger and 

Mallon, 2015:821). 
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İş değerleri bir sınıflandırmaya göre içsel ve dışsal iş değerleri şeklinde gruplandırılmaktadır. 

İçsel değerler; yeteneklerin kullanımı, kendi kendini yönetim ve yapılan işten zevk alma 

konularına odaklanmakta; yüksek düzeyde öğrenme fırsatları, daha fazla otonomi ve işi ilginç 

bulma gibi içsel iş ödüllerine yol açmaktadır. Dışsal değerler ise dışsal ödüller, kaliteli ve 

güvenli çıktılar gibi konulara odaklanmaktadır. Dışsal iş değerleri de doğal olarak yüksek 

gelir ve iş güvencesi gibi dışsal ödüllere yol açmakta ve bireyleri aracı faktörler konusunda 

davranış geliştirmeye motive etmektedirler (Sortheix, Chow and Katarina, 2015:165). 

Milton Rokeach tarafından geliştirilen Rokeach Değer Anketi (RDA) ise iki değer grubundan 

oluşmaktadır. Birinci grupta yer alan amaç değerler, arzulanan sonuçları ifade etmektedir. 

Yani bireyin hayatı boyunca başarmayı istediği hedeflerdir. İkinci grupta yer alan araç 

değerler, tercih edilen davranış kalıpları veya amaç değerlere ulaşmak için kullanılacak 

araçlardır (Erdem, 2012:146). 

Literatürde değerlerin hem yaş ve meslek gruplarına göre hem de eğitim düzeyine göre 

farklılıklar gösterdiğine ilişkin bulgular yer almaktadır. Çağdaş iş grupları araştırmacıları son 

yıllarda yapılan iş değerleri analizlerini bir araya toplayarak, Amerikan işgücündeki farklı yaş 

gruplarının ve kuşakların kendine has değerlerini incelemişlerdir. Buna göre 65 ve üzeri yaş 

grubunda çok çalışan, tutucu, uyumlu ve organizasyona sadakat gibi iş değerlerinin baskın 

olduğunu, 40-60 arası yaş grubunda ise başarı, hırs, otoriteden hoşlanmama ve kariyerine 

sadakat gibi iş değerlerinin baskın olduğunu saptamışlardır. 40-60 arası yaş grubundakilerin 

baskın iş değerleri iyi yaşam dengesi, kuralları sevmeme ve ilişkilere sadakat şeklinde 

görülürken, 30 yaş altı yaş grubundakilerin baskın iş değerleri ise özgüven, takım odaklılık ve 

ilişkilere sadakattir (Erdem, 2012:148). Potansiyel personel kaynağını oluşturan genç nüfusun 

okuldan iş hayatına geçişine ve kariyer adımlarına yön veren iş değerlerinin incelendiği bir 

araştırmada arzu ya da hırs değerinin 16 yaşındaki bireylerde statü isteği ile ve 34 

yaşındakilerde para kazanma isteği ile doğrudan ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır (Sortheix, 

Chow and Katarina, 2015:170). Bir başka çalışmada da genç çalışanların enerjileriyle 

yetenekleri birleştiğinde onların iş değerlerinin doğrudan etkili olduğu saptanmıştır 

(Bouwkamp-Memme, Whiston and Hartung, 2013:250). Kuvan’ın yapmış olduğu bir 

çalışmada ise sektörde çalışma süresi ile yaşam değeri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir (Kuvan, 2007:256). 

Bu bulgulardan hareketle ikinci ve üçüncü araştırma hipotezleri aşağıdaki şekilde; 

belirlenmiştir.  
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H02: Girişimcilerin sahip oldukları iş ve yaşam değerlerinin onların girişimcilik 

özelliklerine etkisinde yaş faktörünün düzenleyici rolü bulunmaktadır. 

H03: Girişimcilerin sahip oldukları iş ve yaşam değerlerinin onların girişimcilik 

özelliklerine etkisinde mesleki deneyim faktörünün düzenleyici rolü bulunmaktadır. 

Değerlerin her bir meslek grubu için ilgiler, kabiliyetler ve kişilik özellikleri üzerindeki 

etkileri konusunda henüz çok fazla bulgu mevcut değildir. Tıp açısından iş değerleri veya iş 

tatmininin her ikisini birden konu edinen araştırmaların miktarı çok da fazla değildir. Birkaç 

çalışmada bu değişkenler arası muhtemel ilişkilerin araştırılmasına teşebbüs edilmiştir 

(Bouwkamp-Memme, Whiston and Hartung, 2013:251). İş değerlerinin içsel ve dışsal iş 

değerleri şeklinde gruplandırıldığı bir çalışmanın sonuçları, içsel iş değerlerinin bireyin 

eğitimi ile pozitif yönde ilişkili olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda bu şart altında içsel 

iş değerleri iş ustalıkları için de motive edici faktör olmaktadır (Sortheix, Chow and Katarina, 

2015:167).  

Bu bulgudan hareketle dördüncü araştırma hipotezi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  

H04: Girişimcilerin sahip oldukları iş ve yaşam değerlerinin onların girişimcilik 

özelliklerine etkisinde eğitim faktörünün düzenleyici rolü bulunmaktadır. 

Özellikle Türkiye’deki kadınlar üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında, kadınların aile 

değerlerine erkeklere oranla daha çok önem verdikleri tespit edilmiştir (Ersoy, 2009:214). 

Cinsiyet ile girişimcilik arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada da kadın girişimcilerin 

belirsizliğin tolere edilmesinde isteksiz oldukları saptanmıştır (Emre, 2013:106). Bu bulgudan 

hareketle beşinci araştırma hipotezi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  

H05: Girişimcilerin sahip oldukları iş ve yaşam değerlerinin onların girişimcilik 

özelliklerine etkisinde cinsiyet faktörünün düzenleyici rolü bulunmaktadır. 

2. YÖNTEM 

2.1 Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini Malatya Organize Sanayi Bölgesinde Firma sahibi olan girişimciler 

oluşturmaktadır. Malatya’da iki organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Malatya Ticaret ve 

Sanayi Odası 2015 yılı aralık ayı verilerine göre birinci organize sanayi bölgesinde 147; 

birinci organize sanayi bölgesinde 133 olmak üzere toplam 280 firma faaliyette 
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bulunmaktadır. Küçük ölçekli firmalar örnekleme dâhil edilmemiştir. Örneklem seçimine 

gidilmeksizin evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış ancak 64 firmadan cevap alınabilmiştir.  

2.2 Veri Toplama Aracı  

Çalışmada veri toplama aracı olarak Hakan Kuvan’ın; “Türk Girişimcilerin Yaşam ve 

Çalışma Değerleri: Malatyalı Girişimciler Üzerine Bir Araştırma” başlıklı doktora tezinde 

(Kuvan, 2007:325) kullandığı 3’lü Likert ölçeği kullanılmıştır Ölçek üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik niteliklere ilişkin dört soru; ikinci bölümde 

girişimcilik özelliklerine ilişkin 16 soru; üçüncü bölümde ise çalışma ve yaşam değerlerine 

ilişkin 28 soru yer almaktadır. Toplamda 280 adet anket dağıtılmıştır. Ankete katılan 

kurucuların sahip oldukları firmaların 42’si orta ölçekli firmalar ve 22’si büyük ölçekli 

firmalardır. Anketler sadece firmanın kurucusu olan girişimcilere dağıtılmıştır. 

2.3 Araştırmanın Hipotezleri 

H01:Demografik özellikler, girişimcilerin sahip oldukları iş ve yaşam değerlerini ve 

girişimcilik özelliklerini etkilemektedir.  

 H01a: Girişimcilerin yaşları iş ve yaşam değerlerini etkilemektedir.  

 H01b: Girişimcilerin cinsiyetleri iş ve yaşam değerlerini etkilemektedir.  

 H01c: Girişimcilerin mesleki deneyimleri iş ve yaşam değerlerini etkilemektedir.  

 H01d: Girişimcilerin eğitim düzeyleri iş ve yaşam değerlerini etkilemektedir.  

 H01e: Girişimcilerin yaşları girişimcilik özelliklerini etkilemektedir.  

 H01f: Girişimcilerin cinsiyetleri girişimcilik özelliklerini etkilemektedir.  

 H01g: Girişimcilerin mesleki deneyimleri girişimcilik özelliklerini etkilemektedir.  

 H01h: Girişimcilerin eğitim düzeyleri girişimcilik özelliklerini etkilemektedir.  

H02:Girişimcilerin sahip oldukları değerlerin onların girişimcilik özelliklerine etkisinde yaş 

faktörünün düzenleyici rolü bulunmaktadır. 

H03:Girişimcilerin sahip oldukları değerlerin onların girişimcilik özelliklerine etkisinde 

mesleki deneyim faktörünün düzenleyici rolü bulunmaktadır. 

H04:Girişimcilerin sahip oldukları değerlerin onların girişimcilik özelliklerine etkisinde eğitim 

faktörünün düzenleyici rolü bulunmaktadır. 
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H05:Girişimcilerin sahip oldukları değerlerin onların girişimcilik özelliklerine etkisinde 

cinsiyet faktörünün düzenleyici rolü bulunmaktadır. 

2.4 Bulgular 

2.4.1 Ölçeğin Güvenilirliği   

Araştırmada kullanılan ölçeğe ilişkin Cronbach's Alpha değerleri Tablo 1’de gösterildiği 

şekildedir.  

Tablo 1: Ölçeğe ilişkin Cronbach's Alpha değerleri 

Faktörler N Soru Sayısı Cronbach's Alpha 

İş ve Yaşam Değerleri 64 28 .927 

Girişimcilik Özellikleri 64 16 .768 

Toplam 64 44 .884 

Tablo 1’de gösterildiği gibi araştırmada kullanılan ölçeğe ilişkin Cronbach's Alpha değerleri 

anket formundaki soruların birbiriyle tutarlı ve ilişkili olduğunu; yeterli sayıda soru (madde) 

içerdiğini; türdeşliğin yüksek olduğunu ve ele alınan oluşumu ölçmede yeterli olduğunu 

göstermektedir.  

2.4.2. Demografik Niteliklere İlişkin Bulgular  

Araştırma kapsamındaki girişimcilerin iş ve yaşam değerleri ile ilgili anket soruları Tablo 

2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: İş ve yaşam değerleri ile ilgili anket sorularının tanımlayıcı istatistikleri 

 N Mean  N Mean 

Karşılaştığım problemleri 

kendim çözerim. 

64 1.9219 Kendi işletmemin başarısı için her şey 

mubahtır. 

64 1.6875 

Çalışma arkadaşlarımda içtenlik 

ve samimiyet önemlidir. 

64 2.4062 Kendini yenileyemeyen, ölmeye 

mahkumdur. 

64 2.3906 

Beklemediğim bir olay 

olduğunda hemen tepki vermem. 

64 2.3125 Kendime her konuda güvenim tamdır. 64 2.3125 

Bilgisizce verilen kararlar 

pişmanlık verir. 

64 2.4844 Para bütün problemleri çözer. 64 1.9375 
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Başladığım bir işi başarıyla 

bitirmek isterim. 

64 2.5469 Karara ve davranışlardaki istikrar çok 

önemlidir. 

64 2.5156 

Yenilik ve gelişmeleri takip 

etmek zaman kaybıdır. 

64 1.4687 Başarı, kendine güveni artırır. 64 2.4687 

Başarılı ve mutlu yaşamak için 

adil ve dürüst olmak gerekir. 

64 2.4844 Kişi, toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarının 

önüne almalıdır. 

64 2.0156 

Belirsiz durumlara fazla 

tahammül edemem. 

64 2.2031 Her zaman bildiğim yoldan gitmeyi tercih 

ederim. 

64 2.0781 

Araştırma kapsamındaki girişimcilerin iş ve yaşam değerleri arasındaki; “başladığım bir işi 

başarıyla bitirmek isterim” faktörü en yüksek ortalamaya (2.54) ve “Yenilik ve gelişmeleri 

takip etmek zaman kaybıdır.” faktörü ise en düşük ortalamaya (1.47) sahiptir.  

Araştırma kapsamındaki girişimcilerin sahip oldukları girişimcilik özellikleri ile ilgili anket 

soruları Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3: Girişimcilik özellikleri ile ilgili anket sorularının tanımlayıcı istatistikleri 

 N Mean  N Mean 

Daha sonra, yaptığım iyiliklerle anılmak. 64 1.8125 İstihdam imkanları yaratmak. 6

4 

1.4688 

Ulaşılacak başarıyla gerçek farklılığı 

ortaya çıkarmak. 

64 1.6875 Ticarette başarılı olan aileler gibi 

yaşamak. 

6

4 

1.8906 

Yaşamıma anlam kazandırmak. 64 1.5625 Çevremde daha etkili hale gelmek. 6

4 

1.6250 

Toplumsal çalışkanlığımızı göstermek. 64 1.6094 Gelişmelere uyum göstermek. 6

4 

1.4063 

İnsanlara faydalı birşeyler üretmek. 64 1.3438 Yeniliklerin ve gelişmelerin 

öncüsü olmak. 

6

4 

1.4688 

Başarı için uzlaşmacı olmak. 64 1.6875 Kararlarımın tutarlı ve 

uygulanabilirliğini kanıtlamak. 

6

4 

1.6875 

Hayatı doya doya yaşayabilmek. 64 2.0625 Ekonomik özgürlüğe kavuşmak. 6

4 

1.6406 
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Birlikte çalışmanın vereceği mutluluğu 

herkese göstermek. 

64 1.4687 Yakın çevremdeki insanların 

gelişimine katkıda bulunmak. 

6

4 

1.5469 

Toplumsal refaha katkıda bulunmak. 64 1.4219 Kişisel gücümün farkına varılması. 6

4 

2.0781 

Yüksek kazanç elde etmek. 64 1.8281 Zamanımı daha iyi 

değerlendirmek. 

6

4 

1.7031 

Ahireti kazanmanın yolu dünyadan geçer. 64 1.6563 Geride övünebilecek birşeyler 

bırakmak. 

6

4 

1.6875 

Verilen kararların uygulanabilirliğini 

kanıtlamak. 

64 1.6563 Birlikte çalışmakla başarı ve 

gücünü artırmak. 

6

4 

1.4219 

Bireysel yaratıcılığını göstermek. 64 1.5625 Çevremdeki girişimcilerin 

durumlarının iyi 

6

4 

2.0469 

Bireysel farklılığını ortaya çıkarabilmek. 64 1.5312 Kendi aldığım kararlarla bireysel 

gelişim sağlamak. 

6

4 

1.6094 

      

Araştırma kapsamındaki girişimcilerin sahip oldukları özellikler arasındaki; “Kişisel gücümün 

farkına varılması” faktörü en yüksek ortalamaya (2.07) ve “İnsanlara faydalı birşeyler 

üretmek.” faktörü ise en düşük ortalamaya (1.34) sahiptir.  

Demografik niteliklere ilişkin bulgular Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4: Demografik niteliklere ait bulgular 

Yaşınız? 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 30 ve aşağısı 8 12.5 12.5 12.5 

31-45 34 53.1 53.1 65.6 

46 ve üzeri 22 34.4 34.4 100.0 

Total 64 100.0 100.0 
 

Cinsiyetiniz? 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid Erkek 55 85.9 85.9 85.9 

Kadın 9 14.1 14.1 100.0 

Total 64 100.0 100.0 
 

Sektördeki çalışma süreniz? 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 5 yıldan az 11 17.2 17.2 17.2 

6-10 yıl 19 29.7 29.7 46.9 

11 ve yukarısı 34 53.1 53.1 100.0 

Total 64 100.0 100.0 
 

Eğitim durumunuz? 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ilk veya ortaokul 8 12.5 12.5 12.5 

Lise 15 23.4 23.4 35.9 

Ön lisans ya da lisans 38 59.4 59.4 95.3 

Lisansüstü 3 4.7 4.7 100.0 

Total 64 100.0 100.0 
 

Demografik niteliklere ilişkin bulgulara bakıldığında araştırma kapsamındaki girişimcilerin 

önemli bir kısmının (% 65.6) 45 yaşın altında oldukları ve çok önemli bir kısmının (%85.9) 

erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Ankete cevap veren kişilerin yaklaşık yarısının (%46.9) 

girişimcilik deneyimlerinin 10 yılın altında olduğu ve önemli bir kısmının (% 64.1) yüksek 

öğrenim mezunu olduğu anlaşılmaktadır.  

2.4.3. Korelasyon Analiz Sonuçları  

Demografik niteliklerin hem iş ve yaşam değerleri hem de girişimcilik özellikleri ile; iş ve 

yaşam değerlerinin de yine girişimcilik özellikleri ile ilişkilerini gösteren korelasyon 

katsayıları Tablo 5’te gösterildiği şekildedir.  
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Tablo 5: Korelasyon Analiz Sonuçları 

FAKTÖRLER 

 

İş ve Yaşam Değerleri Girişimcilik 

Özellikleri 

Girişimcilik 

Özellikleri 

.933 1.00 

Yaş .838 .880 

Cinsiyet -.844 -.913 

Deneyim -.972 .876 

Eğitim .789 -.853 

Tablo 5’e dikkatle bakıldığında iş ve yaşam değerleri ile girişimcilik özellikleri arasında 

doğrusal yönde ancak çok güçlü olmayan bir ilişki bulunduğu görülmektedir. Demografik 

özellikler açısından korelasyon katsayılarına bakıldığında doğrusal yönde ve en güçlü ilişki 

yaş ile girişimcilik özellikleri arasında ortaya çıkmıştır. Cinsiyet ile hem iş ve yaşam değerleri 

hem de girişimcilik özellikleri arasında ters yönde zayıf ilişkinin varlığı dikkat çekmektedir. 

Aynı şekilde deneyim ile iş ve yaşam değerleri arasında da ters yönde güçlü bir ilişki 

bulunmuştur.  

2.4.4. Demografik Niteliklerin İş ve Yaşam Değerleri ile Girişimcilik Özellikleri Üzerine 

Etkisine İlişkin Test Sonuçları 

Demografik niteliklerin iş ve yaşam değerleri ile girişimcilik özellikleri üzerine olan etkileri 

ANOVA testi ile analiz edilmiş test sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6: Demografik Niteliklerin İş ve Yaşam Değerleri İle Girişimcilik Özellikleri Üzerine Olan 

Etkileri 
Demografik Nitelikler İş ve Yaşam Değerleri Girişimcilik Özellikleri 

Yaş .073 .002 

Cinsiyet .421 .256 

Deneyim .388 .208 

Eğitim .547 .140 

Demografik Özellikler .346 .165 

Tablo 6’ya dikkat edildiğinde ankete cevap veren girişimcilerin demografik niteliklerinin iş ve 

yaşam değerleri ile girişimcilik özellikleri üzerine etkilerine ilişkin genel olarak bakıldığında 

H01e hipotezinin kabul edildiği; H01a, H01b, H01c, H01d, H01f, H01g ve H01h, hipotezlerinin ise 

reddedildiği görülmektedir. Yani girişimcilerin yaşları girişimcilik özelliklerini etkilerken; iş 
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ve yaşam değerlerini etkilememektedir. Bununla birlikte girişimcilerin cinsiyetleri, iş 

deneyimleri ve eğitim düzeyleri, iş ve yaşam değerleri ile girişimcilik özelliklerini 

etkilememektedir. 

Yine yapılan hipotez test sonucunda elde edilen bulguya göre ; “Demografik özellikler, 

girişimcilerin sahip oldukları iş ve yaşam değerlerini ve girişimcilik özelliklerini 

etkilemektedir.” şeklindeki H01 hipotezimiz de reddedilmektedir. Yani demografik özellikler 

girişimcilerin sahip oldukları değerler ile onların girişimcilik özelliklerini etkilememektedir. 

2.4.5. İş ve Yaşam Değerlerinin Girişimcilik Özelliklerine Etkisinde Demografik 

Faktörlerin Düzenleyici Rolüne İlişkin Test Sonuçları 

İş ve Yaşam Değerlerinin Girişimcilik Özelliklerine Etkisinde Demografik Faktörlerin 

Düzenleyici Rolü ANOVA testi ile analiz edilmiş ve test sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7: İş ve Yaşam Değerlerinin Girişimcilik Özelliklerine Etkisinde Demografik Faktörlerin 

Düzenleyici Rolüne İlişkin Test Sonuçları 

Demografik Nitelikler Test Sonuçları 

Yaş .303 

Cinsiyet .391 

Deneyim .597 

Eğitim .108 

Tablo 7’deki bulgulara göre; “Ankete cevap veren girişimcilerin iş ve yaşam değerlerinin 

girişimcilik özelliklerine etkisinde demografik faktörlerin düzenleyici rolü bulunmaktadır” 

şeklindeki H02, H03, H04,  ve H05 hipotezleri reddedilmektedir. Yani araştırma kapsamındaki 

girişimcilerin iş ve yaşam değerlerinin girişimcilik özelliklerine etkisinde onların yaşı, 

cinsiyeti, iş deneyimi ve eğitim düzeyleri düzenleyici rol oynamamaktadır.  

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından birisi; elde edilen bulguların istatistiksel açıdan 

literatürdeki bir kısım araştırma sonuçlarıyla örtüşürken diğer bir kısım araştırma sonuçlarıyla 

çok da örtüşmemiş olmasıdır. İş ve yaşam değerleri ile girişimcilik özellikleri arasındaki 
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ilişkiyi gösteren korelasyon katsayısına bakıldığında söz konusu iki değişken arasında 

doğrusal yönde ve güçlü olmayan bir ilişki bulunduğu görülmektedir. Ancak bu ilişki 

istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde değildir. 

Araştırmanın istatistiksel açıdan literatürdeki araştırma sonuçlarıyla örtüşen bulgusu; 

girişimcilerin yaşlarının girişimcilik özelliklerini etkilemesidir. Söz konusu iki değişken 

arasındaki korelasyon katsayısına göre girişimcilerin yaşları ile girişimcilik özellikleri 

arasında doğrusal yönde fakat zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Buna rağmen girişimcilerin 

yaşlarının girişimcilik özelliklerine istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.  

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından birisi de; cinsiyet ile hem iş ve yaşam değerleri hem 

de girişimcilik özellikleri arasında ters yönde ilişkinin varlığıdır. Yani cinsiyete göre hem iş 

ve yaşam değerleri hem de girişimcilik özellikleri farklılaşmaktadır. Aynı şekilde deneyim ile 

iş ve yaşam değerleri arasında görülen ters yöndeki ilişki de dikkat çeken bulgulardan 

birisidir. 

Araştırma kapsamındaki girişimcilerin iş ve yaşam değerleri arasındaki; “başladığım bir işi 

başarıyla bitirmek isterim” faktörü en yüksek ortalamaya (2.54) sahip olmasına rağmen söz 

konusu oranın yüksek olmadığı görülmektedir. Girişimcilerin iş ve yaşam değerlerine ilişkin 

ortalamaların düşük olması onların rekabet ve mücadeleden zevk duymamalarına; sürekli ve 

dengeli büyümeyi amaç haline getirmemelerine yol açabilir.  

Ankete cevap veren girişimcilerin girişimcilik özellikleri arasındaki; “kişisel gücün farkına 

varılması” faktörü en yüksek ortalamaya (2.07) sahip olmasına rağmen söz konusu oranın da 

yüksek olmadığı görülmektedir. Girişimcilerin girişimcilik özelliklerine ilişkin ortalamaların 

düşük olması yaratıcılık, yenilikçilik ve risk alma becerisi gibi fonksiyonlarda zafiyet yol 

açabilecektir. Bu nedenle araştırma kapsamındaki girişimcilerin fırsatları sezmek ve elde 

etmek, bu fırsatları uygulanabilir ve pazarlanabilir fikirler haline getirmek; buna zamanı, 

çabası ve yetenekleri ile değer eklemek açısından dezavantajlı oldukları düşünülebilir.  
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Muharrem KAYAa ve Celaleddin SERİNKANb 

aMeslek Yüksek Okulu, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan. 

muharremkaya23@outlook.com  

bFinans ve Bankacılık Bölümü, İİBF, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan. 

cserinkan@hotmail.com 

Özet 

İşsizlik, günümüzde birçok ülke için önemli sorunlardan biridir. İstihdamın az olduğu 

ülkelerde bu sorun birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle ülkeler özellikle 

emek-yoğun sektörler aracılığıyla bu soruna çözümler üretmeye çalışmaktadırlar. Bu 

bağlamda turizm sektörünün işgücüne dayalı olması, işsizliğin giderilmesi açısından önemli 

bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Hizmetin kaliteli ve nitelikli olması ise başta eğitim 

durumu olmak üzere, iş tecrübesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki bilgi olmak üzere birçok 

faktörle doğrudan ilişkilidir.        

Kırgızistan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Türk yiyecek-içecek işletmecileri yoğun 

bir biçimde Kırgızistan’da hem Türk mutfağını tanıtmak, hem de Kırgızistan’da yiyecek 

içecek alanında öncü işletmeler olmak amacıyla faaliyet göstermeye başlamışlardır.  

Bu çalışmanın amacı, Bişkek’te faaliyet gösteren Türk Yiyecek İçecek İşletmelerinin işgören 

istihdamında etkili olan faktörleri tespit etmektir. Aynı zamanda yöneticilerin personel 

temininde yaşadıkları sorunları belirlemektir. Bunun için Bişkek’te faaliyette bulunan Türk 

Yiyecek İçecek İşletmeleri tespit edilerek üst düzey yöneticilerle anket yöntemi kullanılarak 

veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler incelenmiş ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak işgören 

istihdamında kişilik, iş tecrübesi ve referansın oldukça önemli faktörler olduğu; diğer yandan 

yaş, cinsiyet ve medeni durum gibi faktörlerin çok da önemli olmadığı tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: İstihdam, Yiyecek İçecek İşletmeleri, Kırgızistan  
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FACTORS BEING EFFECTIVE IN EMPLOYMENT OF FOOD- DRINK 

COMPANIES: BISHKEK’S TURKISH COMPANIES EXAMPLE 
 

Abstract 

Unemployment is one of important problems for many countries in our day. In countries 

where employment is inadequate, this matter brings along many other problems. So countries 

try to produce solutions to this matter especially by means of labor-intensive sectors. In this 

context, that tourism sector is based on workforce is known having an important effect in 

eliminating unemployment. That service happens quality and eligible is related to many 

factors like education state at first and such as work experience, foreign language knowledge 

and occupational knowledge. 

After Kirgizstan gained his independence, Turkish food-drink operators started to intensively 

carry out activities both for introducing Turkish cuisine in Kirgizstan and also for being the 

leader companies in food and drink field in Kirgizstan. 

The aim of this study is to detect factors being effective in employment of Turkish food-drink 

companies carrying out activities in Bishkek and also to identify problems the managers live 

in finding personnel. For this, The Turkish companies carrying out activities in Bishkek will 

be detected and then the data will be collected from top level managers using the survey 

method. The data will be evaluated and the current situation will be tried to be determined.  

As a result, the employee in employment; personality, work experience, and references are 

very significant factors; on the other hand, age, gender and marital status have been found not 

to be such factors as very important. 

 

Key words: Employment, Food-Drink Companies, Education, Work Experience, Kirgizstan 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte işletmeler açısından eğitim ve iş 

tecrübesinin önemi giderek artmıştır. Turizm işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin 

spesifik özellikli olması ve sektörün emek yoğun hizmet sunumu şeklinde olması nedeniyle, 

turizm işletmelerinde eğitim, iş tecrübesi ve işgücü planlaması önem arz etmektedir.  

İşsizlik günümüz dünyasındaki en büyük sorunlardan biridir. Gelişmekte olan ülkeler işsizlik 

oranını minimize etmek için bazı çözüm yöntemleri aramaktadırlar. Hizmet ağırlıklı olan 

turizm sektörü istihdam yaratmada işsizliğe karşı önemli çözümler sunmaktadır. Bu nedenle 

ülkelerin çoğu reklam ve tanıtımlar aracılığıyla ülkesine gelen turist sayısını artırarak turizm 

gelirlerini maksimum seviyeye ulaştırmaya çalışmaktadırlar (Tutar v.d.: 2013: 15). Özellikle 

turizmde yiyecek-içecek alanında hizmet veren işletmelerin, ulusal ve yerel mutfağın 

tanıtılması, işsizliğin giderilmesi, tüketici sağlığının korunması gibi önemli görevleri yerine 

getiriyor olması, bu alanda istihdam edilecek olan personelin eğitimli, iş tecrübesi olan ve 

nitelikli olmasını zorunlu kılmaktadır. Turizmin diğer bir önemli özelliği ise farklı kültürleri 

içinde barındıran bir alan olmasıdır (Güler: 2007: 25).  
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Turizmde misafir memnuniyetini sağlama ve bunun neticesinde misafiri işletmeye sadık hale 

getirmek rekabette üstünlük sağlama açısından oldukça önemlidir. Bu da iyi eğitim görmüş, 

aldığı eğitime paralel olarak kendisini geliştirmiş, bu süreçte pratik yaparak iş tecrübesi 

kazanmış yetenekli personellerin istihdamı ile sağlanabilir (Kılıç: 2014: 419).  

Turizm sektöründe işgören özelliklerinin saptanması, turizmde çalışma nedenleri ve sektör 

kaynaklı sorunların çözümlenmesi için bazı sorunların tanımlanması ve çözülmesi 

gerekmektedir. Profesyonel yöneticilerin en büyük isteği; sektöre ilgi duyan, mesleki bilgi ve 

birikime sahip, konukseverlik özelliğine hâkim, işini seven işgörenleri istihdam etmektir. 

Diğer yandan işgörenlerin istekleri ise; güvenilir ve rahat bir ortamda çalışma, yaptığı işten 

memnun olma, zaman içinde işinde yükselebilme olanaklarını sunan iş bulabilmektir 

(Sarıışık: 2007: 144).  

2. TEORİK ÇERÇEVE 

2.1. Turizm ve Yiyecek İçecek İşletmeleri İlişkisi 

Turizm sektörü incelendiğinde farklı alanlarda hizmet veren birçok işletme türünün olduğu 

görülmektedir. Bu işletmeler arasından ilk karşımıza çıkan konaklama işletmeleridir. Fakat 

buna rağmen özellikle yiyecek ve içecek işletmeleri misafirlerin ihtiyaçlarını hem konaklama 

işletmeleri bünyesinde bir alt departman olarak; hem de bağımsız bir biçimde farklı alanlarda 

sürekli olarak karşılamaktadırlar. Bu işletmeler kendi içinde sundukları hizmet ve nitelikleri 

bakımından farklı sınıflandırılmalara ayrılıp, sayıca oldukça fazladır. Yiyecek içecek 

işletmelerinin misafirlerine sunduğu hizmetler ele alındığında misafir tatmininin bu alanlarda 

maksimum düzeyde tutulmasının turizm sektörü için önem arz ettiği düşünülmektedir (Ünal 

v.d.: 2014: 24).  

Yiyecek ve içecek sektörünün giderek büyümesi ve diğer sektörlere göre kârlılığın daha 

yüksek olması bu sektöre yatırım yapan işletmecilerin sayısının artmasına neden olmuştur. 

Bunun bir sonucu olarak sektörde rekabet şartları da oldukça zorlaşmıştır. Rekabetin artması 

sonuncunda ise işletmelerin hizmet kalitesi yükselmiş ve yiyecek içecek sektörüne yatırım 

yapacak olanların çalışanların eğitim durumu, iş tecrübeleri ve mesleki bilgileri gibi konulara 

önem vermelerini zorunlu kılmıştır (Çam: 2009: 502). 

Günümüzde yiyecek içecek işletmeleri hızlı yemek(fast-food) hizmeti sayesinde oldukça hızlı 

gelişim ve değişim sergilemektedirler. Bu alandaki gelişmelere ‘’ Mc Donalds, Burger King, 

Kentucky Fried Chicken ve Piza Hut gibi hızlı servisi temel alan işletmeler öncü 

olmuşlardır’’. Ayrıca hızlı yiyecek batı yiyecek kültürünün bir bölümü dünyadaki diğer ülke 

gençleri tarafından da benimsenmiştir (Tuncel: 2000: 30). Kırgızistan’da da özellikle son 

yıllarda fast-food hizmeti sunan işletme sayısında artış gözlemlenmektedir. Bu artışın 

özellikle Bişkek’te istihdamın sağlanmasına ve dolayısıyla işsizliğin giderilmesine olumlu 

katkı sağladığı söylenebilir.  

  



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 197-212. 

 

 

200 

 

2.2. Yiyecek İçecek İşletmeleri ve İstihdam 

Turizm sektöründe yapılan harcamaların istihdama olan etkisi turizm faaliyetlerinin yoğun bir 

biçimde sürdürülmesine bağlıdır. Başka bir ifadeyle bir ülkede turizm ne kadar yoğun ise, o 

ülkede doğru orantılı bir biçimde istihdam etkisi de o derecede yoğun olacaktır. Dolayısıyla 

turizm talebi arttıkça istihdam da buna paralel olarak artacaktır. Gerektiğinde turizm 

yatırımlarının artırılması turizm talebinin karşılanmasını sağlayabilir (Çetinkaya ve Altınok, 

2003: 113). Dünyada istihdama olan önemli katkısı ile lokomotif endüstriler arasında iyi bir 

yere sahip olan turizm sektörü, istihdama öncelik veren ülkeler için birincil yatırım alanları 

içinde yer almakta ve turizm sektörüyle ilgili tahminlerde gelecekte de istihdam yaratmada ilk 

sıralarda yer alması öngörülmektedir (Dünya Turizm Örgütü: 2010: 14). 

Yiyecek içecek hizmetleri sektörünün emek yoğun bir alan olması bu sektörde insan gücüne 

duyulan ihtiyacın diğer sektörlere göre daha fazla olmasına neden olmuştur. Bu sektörde 

gelişmiş ülkelere bakıldığında, o ülkeleri farklı ve ilginç yapan değerlerin yalnız yatırımları, 

maddi kaynakları, doğa güzellikleri, tarihi değerleri değil, aynı zamanda onları önemli kılan 

birey ve organizasyon gücü olduğu anlaşılmaktadır (Çeken ve Erdem: 2003: 35). Yiyecek 

içecek sektöründe hizmet sunan işletmeler açısından müşteri memnuniyeti oldukça önemlidir. 

Dolayısıyla bu işletmeler müşteri memnuniyeti üst düzeylere çıkarmak için iyi, kaliteli ve 

aynı zamanda ucuz hizmetler sunmak zorundadırlar. İşletmeler istenilen seviyede mesleki 

eğitim almış personellerin iş gücünden yararlanarak, sosyal ve ekonomik anlamda en iyi 

hizmet sunma fırsatını yakalayabilirler (Emir v.d: 2010: 146). Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde turizm işletmelerinden biri olan yiyecek içecek işletmelerinin geliştirilmesi, yeni iş 

olanaklarının doğması ve bunun neticesinde istihdamın kolaylaşması sağlanabilir. Bununla 

birlikte örneğin, bir ülkede bu hizmetlerin geliştirilmesi döviz gelirlerinin artışına olumlu 

katkı sağlayabilir. Bu da yeni iş alanlarının açılmasına ve istihdam olanaklarının oluşmasına 

yarar sağlayacaktır (Yanardağ ve Avcı: 2012 43). 

2.3. İstihdam Sürecinde Etkili Olan Faktörler 

İstihdam, üretim faaliyetlerinde etkin rol alan işgücünün; üretime yönelen kullanımı şeklinde 

tanımlanabilir. İşletmelerde kısa vadelerde öncelikli veriler fiziksel ve parasal kaynaklardan 

oluşmaktadır. Ancak bu kaynakların insan kaynaklarından bağımsız bir şekilde kullanımı söz 

konusu olamayacağı için işgücünün istihdamı önem arz etmektedir. Ayrıca işgücü istihdamı 

diğer kaynakların kullanımını da önemli ölçüde belirler (Doğan: 1997: 231). İstihdamın 

artmasına etki eden politikalar; ekonomik, siyasal istikrar, çalışma barışı, etkin ve güvenilir 

bir sermaye piyasası, dış kaynaklardan yararlanma şeklinde sıralanabilir. Diğer yandan 

işgören istihdamına etki eden başlıca faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

2.3.1. Eğitim ve İstihdam 

Turizm sektöründeki büyüme ve gelişme, bu sektörde istihdam edilen çalışanların turistik 

talebin ihtiyaç ve beklentilerini yüksek düzeyde karşılamasıyla orantılı olarak hızlandırılabilir. 

Bu da iyi ve kaliteli bir eğitimle gerçekleştirilebilir. Verilen iyi bir eğitim sonucunda iş 

gücünün etkinliği, verimliliği ve performansı kolayca artırılabilir. Diğer sektörlerde olduğu 

gibi turizm sektöründe de eğitilmiş ve mesleki alanda kendini geliştirmiş bireylerin, hizmet 
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kalitesinin yükselmesinde, iş kapasitesinin büyümesinde, verimliliğin yükselmesinde, 

malzeme, zaman, para ve iş gücü gibi birçok alanda tasarrufun sağlanmasına önemli katkılar 

sağlayacakları düşünülmektedir (Aymankuy: 2013: 2). 

Turizmde eğitim sürecinin iyi değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gerekir. Çünkü süreç sadece 

teorik olarak öğrenilen bilgilerden oluşmamaktadır. Dolayısıyla turizm alanında eğitim alan 

bireylerin öğrendikleri mesleki bilgileri, sektörde uygulayabilmeleri için de temeller 

oluşturmakta fayda vardır. Bu da iki farklı yöntemle sağlanabilir; birincisi eğitim gördükleri 

yerlere ait uygulama alanları, ikincisi ise çeşitli turizm tesislerinde yapacakları stajdır (Pelit ve 

Güçer: 2006: 143). Eğitim sisteminin kalitesi, işgücü piyasasının beklentilerini karşılayacak 

nitelik ve niceliğe uygun işgören yetiştirmesine bağlıdır. Eğitim içeriği, eğitimcilerin sektörün 

eksikliklerini tespit ederek ortaya koydukları öngörüler etrafında şekillenmelidir. Bu anlayışa 

sahip kişiler, eğitim sisteminin üretim sistemine hizmet etmesi gerektiği düşüncesinde 

oldukları için eğitim içeriklerinin mesleki eğitim ağırlıklı bir biçimde şekillenmesini 

sağlamaktadırlar (Kılıç: 2014: 420). 

Sektör bazlı eğitim almış işgücünün varlığı, sürdürülebilir büyüme açısından önemlidir. Aynı 

şekilde yetişmiş işgücünün planlanması da insan kaynağının yerinde ve verimli kullanımı 

açısından oldukça önemlidir. İşgücü ihtiyacının tahmini olgusu, eğitim planları ile kalkınma 

planları arasında bir bütünlüğün olması gerektiğini vurgulamaktadır (Blaug: 1970: 137).  

Turizm sektöründe verimliliğin artırılması açısından turizm eğitimi almış iş gücüne ihtiyaç 

duyulmaktadır. Fakat diğer yandan turizm eğitimi almış kişilerin çoğu turizm sektöründe 

çalışmamaktadır. Bu turizm sektörü için önemli ve üzerinde durulması gereken sorunlardan 

biridir. Sorunla ilgili doğru analiz, tahmin, değerlendirme ve yorumlamaların yapılmaması 

gelecekte de sektörde büyük sorunlara sebep olabilir (Birdir: 2002). 

2.3.2. İş Tecrübesi ve İstihdam 

Kişilerin duyu organları aracılığıyla dışarıdan (çevre, insanlar, makine, tabiat vb.), duyguları 

yoluyla da kendi iç dünyalarından elde etmiş olduğu bilgi, beceri ve yetiler deneyim olarak 

tanımlanabilir. İnsanlar, hem kendi yaşadıklarından hem de başkalarının yaşadığı ve vardığı 

sonuçlarla deneyim kazanır. Belli bir zaman diliminde edinilmiş tek bir izlenim, duygu, beceri 

tek başına deneyim sayılmaz; deneyimin geçmişte yaşanmış ancak hâlâ ilgili kimsenin 

belleğinde canlı kalmış bir dizi olay olması ve bunların gerçek bir durumla ilişkili olması 

gereklidir. Çalışma hayatında deneyim ise, kişinin bir veya birden fazla işveren veya işyerinde 

belirli sürelerde çalışması sonucu fiziksel ve zihinsel olarak elde etmiş olduğu her türlü bilgi, 

birikim, beceri ve yeteneklerin tamamı olarak tanımlanabilir (Camkurt: 2013: 85). Bazı 

çalışmalar, çalışanın iş tecrübesi ile tatmini arasında olumlu bir ilişki ortaya çıkarmıştır. Bir 

başka ifade ile aynı alanda ve/ veya aynı kurumdaki çalışma süresi fazla olan çalışanların iş 

tatminin de yüksek olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla iş tecrübesi iş doyumu üzerinde 

etkili bir faktördür (Özgen, v.d., 2002: 330) 

Çalışma hayatına yeni atılan, iş tecrübesi olmayan kişilerin gerçekçi olmayan beklentileri de 

söz konusu olabilmektedir. Ancak bu kişiler zamanla iş hayatının gerçeklerini kavramaktadır. 

Bulundukları görev diliminde yükselme olanaklarının olmadığını, iş arkadaşlarının geçimsiz 

olduğunu anlayabilmektedir. Bunun nedeni çalışanın iş hayatının gerçeklerinden uzak 
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beklentileridir. Yeteri kadar iş deneyimi olmayan, iş hayatına yeni atılan gençlerin gerçekçi 

olmayan beklentileri, bireyin kendi hayal gücünün ürünleri olabileceği gibi medya 

organlarının yanıltması, eğitim kurumlarının öğrencilerini fazla abartması ve adayın işe 

kabulü sırasındaki mülakatı gerçekleştiren yöneticinin yanlış ve yanıltıcı bilgi vermesinden 

kaynaklanabilir (Sevimli ve İşçan: 2003: 57) 

Yiyecek içecek hizmetleri alanında son yıllarda hızlı gelişmelerin yaşanması, bu alanda 

hizmet sunan işletmelerin de zaman içerisinde gelişme göstermesine temel oluşturmuştur. 

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere; dünyanın gelişmekte olan birçok ülkesinde de yiyecek 

içecek konusunda standartlar belirlenmektedir. İşgören istihdamı ile ilgili kabul standartların 

başında, iş tecrübesinin yanı sıra yiyecek içecek üretimi için en üst düzey hijyenik bilgi, kalite 

yönetimi bilgisi, mesleki bilgi ve modern yiyecek içecek teknolojisi bilgileri gelmektedir 

(Koçak: 1997: 8) 

2.3.3. İşgücü Planlaması ve İstihdam 

Planlama; herhangi bir şeyin olmadan önce belirlenmesidir. Planlama, gelecekteki ekonomik 

eylemler için temel veriler sağlayan karar verme sürecidir. Planlama yönetimi ise gerçekte 

düzenli bir düşünme biçimidir. Bu işlem bilimsel yönteme dayanır. Bu sebeple etkili bir 

personel planlaması işletme yönetiminin temel taşlarından biri olmaktadır. Personel 

planlaması, kaynaklarda işgücü planlaması, insan kaynakları planlaması, işgören planlaması 

ve beşeri kaynaklar planlaması olarak da geçmektedir. Personel planlaması, işletmenin 

bütünsel amacını gerçekleştirme doğrultusunda, gerekli sayıda, istenen yetenek ve beceri 

düzeyindeki personelin doğru zamanlarda ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirilmesidir (Albay: 

1995: 3-5). 

İstihdam-işgücü oranı, diğer üretim kaynaklarının hangi miktarda kullanılacağına bağlı olarak 

değişim sergilemektedir. Dolayısıyla GSMH da (Gayri Safi Milli Hasıla); istihdam edilen 

işgücünün verimlilik oranına bağlı olarak değişim gösterecektir. Geniş anlamda büyüme ile 

istihdam arasında doğru orantılı bir ilişkinin söz konusu olduğu söylenebilir. Üretim 

faaliyetleri teknolojinin yanında işgücüne de dayalı olduğu için üretimin artması işgücü 

istihdamındaki artışı da beraberinde getirir (Altuntepe ve Güner: 2013: 74). İşgücü bütün 

sektörler açısından önemli bir yere sahiptir; ancak turizm sektöründe özellikle de konaklama 

ve yiyecek içecek alanında hizmet sunan işletmelerin başarıları; önemli ölçüde işgücünün 

verimli ve başarılı olmasına dayanmaktadır.  Çünkü söz konusu işletmelerde teknoloji ve 

otomasyon programları kısıtlı alanlarda kullanılmaktadır (Kaya: 2010: 220). 

2.3.4. Yaş, Cinsiyet, Medeni Durum ve İstihdam 

İşgörenlerin çalışma kuvvetleri, hareket ve kavrama yetenekleri, refleksleri, performansları ve 

yaşları arasında sıkı bir ilişki vardır. Zamanla yaşlanmaya bağlı olarak eskiye nazaran gerekli 

hız, dikkat ve refleksleri gösteremediklerinden dolayı yoğun çalışma temposu karşısında 

yetersiz kalmakta ve yorulmaktadırlar. Diğer yandan yaşlanmayla beraber bireylerde 

düşünme, öğrenme, tepki verme ve algılama gibi durumlarda da olumsuzluklar 

yaşanmaktadır. Bu da işgören verimliliğinin düşmesine ve olumsuz tepkilerin verilmesine 

neden olmaktadır ( Camkurt: 2015: 74). Yiyecek içecek işletmelerinde de hizmetlerin hızlı bir 
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biçimde sunulması; misafir beklentilerinin en iyi şekilde karşılanmasını sağlayacaktır. 

Beklentileri karşılanan misafirler aldıkları hizmetten memnun kalırlar. Dolayısıyla uzun 

vadede işletmenin sadık müşterileri haline gelebilirler. Bu da yaşça genç, dinamik, mesleki 

bilgisi olan işgörenlerin istihdam edilmesiyle sağlanabilir. 

İşgücü piyasalarının önemli konularından biri cinsiyete bağlı mesleki ayrımcılıktır. Aynı 

zamanda cinsiyete bağlı ayrımcılık ekonomilerde, sosyal ve kültürel alanlarda düzeyleri farklı 

bir biçimde ortaya çıkan ve birçok alandaki faaliyetleri etkileyen bir konudur. Ekonomik 

büyüme, gelişme ve kalkınmanın temel unsurlarından biri olan işgücünün büyük bir bölümü 

cinsiyete bağlı mesleki ayrımcılık faktörünün etkisinde kalarak, işgücü kaynaklarının yanlış 

kullanılmasına ve yaşanan değişim ve gelişimlere uyum sağlayamamasına neden olmaktadır. 

Günümüzde araştırmacılar uluslararası rekabetin artması, ticaret ve pazarlamanın 

küreselleşmesi ve ekonomideki değişimlerin esnek olmasından dolayı iş yaşamında cinsiyet 

konusunun önemine ve mesleki ayrımcılık konusuna odaklanmışlardır ( Parlaktuna: 2010: 

1218). Ayrıca kadınların eğitim, yaş grupları ve medeni durumlarına göre işgücüne katılımları 

analiz edilmiş ve kadınların iş yaşamına katılmalarındaki engeller tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Daha sonraki aşamada bu engellerin kadının medeni durumu, eğitim düzeyi, 

çocuk sayısı ve varlığı, sosyal yaşam, toplumun kadına bakış açısı ve kadınların istihdamını 

artırmaya yönelik yasal düzenlemelerin istenilen düzeyde olmaması gibi etkenlerden 

kaynaklandığı sonucuna varılmıştır (Kılınç: 2015: 125).  

Yiyecek içecek işletmeleri yeme içme hizmetleri sunmanın yanında; insanların aileleri, 

arkadaşları ve sevdikleri ile hoşça vakit geçirebilecekleri mekanlar olarak da 

değerlendirilebilir. Dolayısıyla misafirlerin sunulan hizmetlerden tam anlamıyla memnun 

kalmaları açısından; yiyecek içecek işletmelerinin alt bölümleri olan mutfak, bar ve servis 

ünitelerinde kadın-erkek eşitliğini dikkate alarak işgören istihdamı yapmalıdırlar. Bunun 

neticesinde misafir memnuniyeti sağlanarak işletmenin karları artırılabilir.   

2.3.5. Yabancı Dil Bilgisi, Mülakat-Test ve İstihdam  

Küreselleşme ve artan rekabet sonucu günümüzde işletmelerin çoğu uluslararası alanda 

faaliyetlerini sürdürmektedirler. Özellikle yurt dışı ile çalışan işletmelerde yabancı dil bir 

zorunluluk haline gelmiştir. Bu tür işletmelerde çalışma hayatı gereği en az bir yabancı dil 

bilmek ön şart durumundadır. İşletmeler işgören istihdamı aşamasında işe başvuranlardan 

YDS (Yabancı Dil Sınavı) ya da KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı) sonuçlarını isteyebilirler. 

Ayrıca mülakat sınavı sistemiyle de işe başvuranların dil seviyelerini ölçmek isteyebilirler 

(Karaçolak ve Ünal: 2006 :6). 

Mülakat sistemindeki asıl amaç iş başvurusunda bulunan kişin işletmeyle uyuşabilecek, 

anlaşabilecek ve adapte olabilecek bir kişi olup olmadığını belirlemeye çalışmaktır. İşletmeler 

açısından işe başvuranlarla mülakat yapmak oldukça önem arz etmektedir. Çünkü mülakat 

aracılığıyla adayla ilgili; adayın güvenilir olup olmayacağı, diğer işgörenler üzerinde olumsuz 

etki oluşturup oluşturmayacağı ve çalışma esnasında çatışma kaynağı olup olmayacağı gibi 

konularda önemli ön bilgiler elde edilebilir (Usta: 2007: 2). Diğer yandan sınav ve test 

uygulamalarında ise adayın işin gerektirdiği özellikleri taşıyıp taşımadığını ölçmek 

mümkündür. Özelliklerin bilinmesi amacıyla adaya bazı testler uygulanabilir. Burada 
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uygulanacak olan testlerin işin gereklerine uygun bir biçimde adayın yeteneklerini ve 

niteliklerini tespit edebilecek; geçerliliği ve güvenilirliği tespit edilmiş testler olmalıdır 

(Çavdar: 2010: 87).  

Turizm sektörünün uluslararası etkileşimdeki rolü oldukça büyüktür. Bireyler turizm 

etkinliklerinde bir yandan dinlenip, eğlenirken diğer yandan gittikleri yerlerin kültürleri, 

yaşam biçimleri ve örf adetleri hakkında da bilgi sahibi olmak isterler. Dolayısıyla bu gerekli 

bilgilerin turistlere doğru bir biçimde aktarılabilmesi için turizm sektöründe çalışanların 

yabancı dil bilmelerini zorunlu kılmaktadır. Turizm sektöründe yabancı dil; başta turist 

rehberliği olmak üzere; konaklama işletmelerinin ön büro bölümünde ve yiyecek içecek 

işletmeleri gibi alanlar açısından oldukça önemlidir. Yabancı dil bilgisi sayesinde yiyecek 

içecek işletmelerinde misafirlerin istek, ihtiyaç ve şikayetlerinin doğru bir biçimde anlaşılması 

kolaylaşır. Bunun neticesinde de hizmetlerin doğru bir biçimde ve zamanında sunulması 

sağlanabilir.  

 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.  Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Turizm sektörünün emek-yoğun olması nedeniyle teknoloji ve diğer otomasyon programları 

kısıtlı alanlarda kullanılabilmektedir. Buna bağlı olarak insan gücüne duyulan ihtiyaç üst 

düzeydedir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde turizm sektörü istihdam bakımından da önem arz 

etmektedir. Günümüzde birçok ülkede işsizlik sorunu turizm sektöründe yapılan istihdamla 

giderilmektedir. Dolayısıyla işsizlik sorununun çözümünde turizm sektörü ve istihdam ilişkisi 

önemli bir konudur. Bu bağlamda Bişkek’te faaliyet gösteren ve turizm sektöründeki 

işletmelerden biri olan yiyecek içecek işletmelerinde istihdam sürecinde etkili olan faktörleri 

ve bu faktörlerin önem derecelerini tespit etmek amaçlanmıştır. 

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırma Bişkek şehrinde yer alan Türk işletmecilerin sahip olduğu restoran ve kafelerde 

gerçekleştirilmiştir. Toplam 47 işletmeyle anket çalışması yapılmıştır. Veriler SPSS.16 

programı aracılığıyla çözümlenmiş ve değerlendirilmiştir.  Bu bağlamda; H. Bahar Aşçı’nın 

2012 yılında ‘’Eğitim İstihdam İlişkisini Açıklayan Kuramlar Çerçevesinde Savunma Sanayii 

İşletmelerinde İşgücü Piyasa Analizi’’ başlıklı doktora tezinde kullanmış olduğu anket 

yiyecek içecek işletmeleri ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmiş ve geliştirilmiştir. 

Buna bağlı olarak birkaç farklı soru eklenmiş aynı zamanda birkaç farklı soru da 

çıkartılmıştır. Araştırma için hazırlanan veri setinde, cevaplayıcıların demografik bilgileri 

yanısıra işletmeler hakkında genel bilgiler de yer almaktadır. Son bölümde de istihdamda 

etkili olan faktörler ile işe alma kriterleri hakkında ifadelere yer verilmiştir.  

4. Araştırmanın Bulguları 

Araştırmada elde edilen demografik bulgular Tablo 1’ de gösterilmektedir. 
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Tablo 1: Demografik Bulgular 

Değişkenler Tercihler Sıklık % 

İşletmedeki görevi Patron 25 53,2 

 Yönetici 22 46,8 

İşletmede çalışma süresi 0-3 51,1 51,1 

 3-6 17,0 17,0 

 6-9 12,8 12,8 

 9 ve üzeri 19,1 19,1 

Mevcut görevde çalışma süresi 0-3 26 55,3 

 3-6 6 12,8 

 6-9 7 14,9 

 9 ve üzeri 8 17,0 

Daha önce kaç işletmede 

çalıştığı 

1 
2 4,3 

 2 3 6,4 

 3 11 23,4 

 4 31 66,0 

Cinsiyet Erkek 35 74,5 

 Kadın 12 25,5 

Eğitim düzeyi Ortaokul 1 2,1 

 Lise 10 21,3 

 Üniversite 33 70,2 

 Yüksek lisans 2 4,3 

 Doktora 1 2,1 

 

Tablo 1’de demografik bilgilerle ilgili sorularda katılımcıların işletmedeki görevleri hakkında 

verilen cevaplara bakıldığında; % 53,2’sinin patron, % 46,8’inin ise yönetici pozisyonunda 

olduğu görülmektedir. Katılımcıların işletmede çalışma süreleri; % 51,1’ i ‘’0-3’’ yıl, % 17,0’ 

ı ‘’3-6’’ yıl, %12,8’ i ‘’6-9’’ yıl, % 19,1’ ise ‘’9’’ yıl ve üzeri olarak tespit edilmiştir. Mevcut 

görevde çalışma süreleri ise; %55,3’ ü ‘’0-3’’ yıl, %12,8’ i ‘’3-6’’ yıl, %14,9’ u ‘’6-9’’ yıl, 

%17,0’ ı ise 9 yıl ve üzeri olarak tespit edilmiştir. % 4,3’ü 1, % 6,4’ü 2, % 23,4’ü 3, % 66’sı 

ise 4 ve daha fazla işletmede çalışmışlardır. Katılımcıların % 74,5’i erkek, % 25,5’i ise 

kadındır. % 2,1’i ortaokul, %21,3’ü lise, % 70,2’ si üniversite, %4,3’ü yüksek lisans ve % 

2,1’ i doktora mezunudur.  
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Araştırmaya dahil edilen işletmelere ilişkin bilgiler tablo 2’ de gösterilmektedir. 

Tablo 2: İşletmelere İlişkin Bulgular 

Değişkenler Tercihler Sıklık % 

İşletmenin faaliyet alanı Yerel 39 83,0 

 Ulusal 4 8,5 

 Uluslararası 4 8,5 

Yabancı ortak Evet 6 12,8 

 Hayır 41 87,2 

İşletme türü Mikro 4 8,5 

 Küçük 38 80,9 

 Orta 5 10,6 

Yönetim yapısı Aile bireyleri 20 42,6 

 Ortaklar 7 14,9 

 Profesyonel yönetici 20 42,6 

 

Tablo 2’ de işletmelere ilişkin bulgular incelendiğinde; işletmelerin % 83’ ünün yerel, % 8,5’ 

inin ulusal, % 8,5’ inin ise uluslararası işletmeler olduğu görülmektedir. İşletmelerin % 87,2’ 

sinde yabancı ortak yok iken, sadece 12,8’ i yabancı ortaklıdır. Diğer yandan işletmelerin 

%8,5’ inin mikro, % 80,9’ unun küçük, % 10,6 ‘sının ise orta büyüklükteki işletme olduğu 

görülmektedir. İşletmelerin % 42,6’ sının aile bireyleri, % 14, 9’ unun ortaklar, 42,6’ sının ise 

profesyonel yöneticiler tarafından yönetildiği görülmektedir. 

Personel istihdamında önem verilen unsurlara ilişkin yöneticilerin verdikleri önem dereceleri 

tablo 3’ te gösterilmektedir 

Tablo 3: İstihdamda Önem Verilen Unsurlar 

 

Hiç Önemli 

Değil (%) 

Az Önemli 

(%) 

Orta 

Düzeyde 

Önemli (%) 

Oldukça 

Önemli (%) 

Çok 

Önemli (%) 

Eğitim 14,9 21,3 31,9 19,1 12,8 

İş tecrübesi - 2,1 12,8 29,8 55,3 

İşgücü planı 19,1 14,9 29,8 19,1 17,0 

Yaş 25,5 27,7 36,2 6,4 4,3 

Cinsiyet 63,8 17,0 14,9 2,1 2,1 

Referans 6,4 12,8 23,4 36,2 21,3 

Kişilik - 4,3 4,3 19,1 72,3 

Medeni durum 53,2 17,0 25,5 4,3 - 

Sınav 6,4 8,5 44,7 38,3 2,1 

Yabancı dil 34,0 12,8 23,4 27,7 2,1 

Çalışma alanı 4,3 10,6 27,7 42,6 14,9 

Tablo 3’te istihdamda önem verilen unsurlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı görülmektedir. 

İstihdamda eğitim durumunun işletmelerin % 31,9’ unda orta düzeyde etkili olduğu, % 12,8 
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‘inde ise çok önemli düzeyde etkili olduğu görülmektedir. İş tecrübesinin % 55,3’ ünde çok 

önemli düzeyde etkili olduğu, % 2,1’ inde ise az önemli düzeyde etkili olduğu tespit 

edilmiştir. İşgücü planının % 29,8 ‘inde orta düzeyde etkili olduğu, % 14,9’ unda ise az 

önemli düzeyde etkili olduğu, yaşın ise % 36,22 sinde orta düzeyde, % 4,3’ ünde ise çok 

önemli düzeyde etkili olduğu görülmektedir. Cinsiyetin % 63,8’ inde hiç önemli değil 

düzeyinde, %2,1’ inde ise çok önemli düzeyde etkili olduğu, referansın % 36,2’ sinde oldukça 

önemli düzeyde, % 6,4’ünde ise hiç önemli değil düzeyinde etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca istihdamda kişiliğin işletmelerin % 72,3’ ünde çok önemli düzeyde, % 4,3’ ünde orta 

düzeyde etkili olduğu, medeni durumun % 53,2’ sinde hiç önemli değil düzeyinde, % 4,3’ 

ünde ise oldukça önemli düzeyde olduğu görülmektedir. Diğer yandan sınavın % 44,7’ sinde 

orta düzeyde, % 2,1’ inde ise çok önemli düzeyde etkili olduğu görülmektedir. Yabancı dilin 

% 34’ ünde hiç önemli değil düzeyde, % 2,1’ inde ise çok önemli düzeyde etkili olduğu, 

çalışma alanının ise % 42,6’ sında oldukça önemli düzeyde, % 4,3’ ünde ise hiç önemli değil 

düzeyinde etkili olduğu tespit edilmiştir.   

Araştırmaya katılan yöneticilerin personeli işe alırken göz önünde bulundurdukları kriterlerle 

ilgili bilgiler tablo 4’ te gösterilmektedir. 

Tablo 4: İşe Alma Kriterleri 

Değişkenler Tercihler Sıklık % 

Personel alımında karar verme Patron 24 51,1 

 Üst yönetim 22 46,8 

 İKY departmanı 1 2,1 

Boş kadroların doldurulması İşletme dışı 29 61,7 

 İşletme içi 4 8,5 

 Her ikisi  14 29,8 

İşletme dışından personel alma yolları Gazete ilanları 11 23,4 

 Şahsi başvurular 24 51,1 

 Tanıdık vasıtasıyla 12 25,5 

Personele sınav-mülakat uygulama Evet 47 100,0 

Hangi kadrolara sınav yapma Servis personeli 4 8,5 

 Hepsi 42 89,4 

 Diğer 1 2,1 

Uygulanan sınav türü Yazılı 1 2,1 

 Mülakat 43 91,5 

 Her ikisi 3 6,4 

Sınavda ölçmek istenilen özellikler Mesleki bilgi 26 55,3 

 Kişilik özellikleri 2 4,3 

 Hepsi 19 40,4 

Hizmet içi eğitim Evet 46 97,9 

 Hayır 1 2,1 
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Tablo 4’te işe alma kriterleri ile ilgili sorulara verilen cevaplar incelendiğinde; personel 

alımında işletmelerin % 51,1’ inde patronun, % 46,8’ inde üst yönetimin, % 2,1’ inde ise İKY 

departmanın karar verdiği görülmektedir. Boş kadroların % 61,7’ inin işletme dışı, % 8,5’ 

inde işletme içi, % 29,8’ inde ise her ikisinden doldurulduğu görülmektedir. İşletme dışından 

personel alımı % 23, 4’ ünde gazete ilanlarıyla, % 51,1’ inde şahsi başvurularla, % 25,5’ inde 

ise tanıdıklar vasıtasıyla yapılmaktadır. Diğer yandan işletmelerin tamamında (% 100) 

personele sınav-mülakat uygulanmaktadır.  % 8,5’ inde servis personeli kadrosu için, %89,4’ 

ünde tüm kadrolar için, % 2,1’ inde ise diğer kadrolar için sınav yapılmaktadır. % 2,1’ inde 

yazılı, % 91,5’ inde mülakat, % 6,4’ ünde ise her iki sınav türü de uygulanmaktadır. % 55,3’ 

ünde mesleki bilgi, % 4,3’ te kişilik özellikleri, 40,4’ te tüm(hepsi) özellikler ölçülmek 

istenmektedir. Ayrıca işletmelerin % 97,9’ unda hizmet içi eğitim verilirken; % 2,1’ inde 

hizmet içi eğitim verilmemektedir.   

5. SONUÇ 

Bu çalışmada genel olarak Bişkek’teki Türk yiyecek içecek işletmeleri istihdamında etkili 

olan faktörleri ve bu faktörlerin önem düzeylerini tespit etmek, bunun yanında işsizlik 

sorununun giderilmesi açısından hizmet sektörünün önemini belirtmek amaçlanmıştır. Bu 

bağlamda çalışma öncelikle Bişkek ili için önem arz etmektedir. Çünkü işsizliğin giderilmesi, 

ekonominin canlanması ve şehirde refah düzeyinin yükselmesi açısından hizmet sektörünün 

bilinmesi önemlidir. İkinci olarak iş arayanlar için önem arz etmektedir. İstihdamda etkili olan 

faktörler tespit edildiği için iş arayanların da faydalanabileceği, bu vesile ile daha uygun iş 

bulabileceği önemli bir kaynaktır. Üçüncü olarak ise işverenler için önem arz etmektedir. 

İşletmelerde istihdamda etkili olan faktörlerin bilinmesi neticesinde yapılan işe alımlarda iş 

kalitesinin yükselmesi, verimliliğin artırılması ve buna bağlı olarak karların artırılması 

açısından önemlidir.  

Bişkek ilindeki Türk yiyecek içecek işletmecilerinin istihdam ile ilgili yapılan ankette verilen 

cevaplar incelendiğinde elde edilen sonuçlar şu şekilde değerlendirilebilir: 

İşletmelere ait demografik bilgiler incelendiğinde yöneticilerin büyük çoğunluğunun 

işletmede çalışma süresinin ve mevcut görevinde çalışma süresinin ‘’0-3’’ yıl arasında olduğu 

tespit edilmiştir. Ülkede istikrarın olmaması, yiyecek içecek sektöründe rekabetin fazla olması 

ve ücretlerin düşük olması bir işletmede çalışma sürelerinin ve aynı zamanda mevcut 

görevlerinde çalışma sürelerinin yoğun bir biçimde kısa süreli olmasına sebep olarak 

gösterilebilir. Bunun devamı niteliğinde olan çalışanların kaç işletmede çalıştığı sorusuna 

verilen cevaplarda yüksek oranda 4 işletme ve üzeri şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Bunun 

ise işgörenlere sunulan fırsatların kısıtlı olması, ücretlerin düşük olması, çalışma saatlerinin 

fazlalığı gibi sebeplerden kaynaklandığı söylenebilir. Cinsiyetle ilgili verilen cevaplarda 
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kadınların işgücüne katılım oranlarının erkeklere nazaran daha düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Bunun hizmet sektöründe çalışma saatlerinin fazla olmasından, izin ve tatil günlerinin az 

olmasından, kadınların kısmen de olsa güvensizlikten endişelenmelerinden dolayı daha çok 

hizmet dışı sektörlerde çalışmalarından kaynaklandığı düşünülebilir. Ayrıca çalışanların 

büyük çoğunluğunun üniversite mezunu olduğu tespit edilmiştir. 

İşletmelere ilişkin genel bilgilere verilen cevaplar incelendiğinde; işletmelerin büyük 

çoğunluğunun yerel işletmeler olduğu görülmektedir. Bu durumun Kırgızistan’daki Türklerin 

büyük çoğunluğunun Bişkek’te yaşıyor olmasından, Kırgızistan’ın diğer illerinin Bişkek’e 

nazaran birçok açıdan geri kalmasından ve yiyecek içecek alanında hizmet veren işletmelerin 

büyük çoğunluğunun küçük işletme türü olmasından kaynakladığı söylenebilir. Diğer yandan 

işletmelerin büyük çoğunluğunda yabancı ortağın bulunmadığı ve yönetim yapısının da aile 

bireyleri tarafından yönetilen işletmeler olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun güvensizlikten 

ve işletmelerin büyük çoğunluğunun küçük işletmeler olmasından kaynaklandığı 

düşünülebilir. 

İstihdamda önem verilen unsurlar ile ilgili sorulara verilen cevaplan incelendiğinde; eğitim 

durumunun işletmelerin büyük çoğunluğunda orta düzeyde etkili olduğu fakat iş tecrübesinin 

büyük çoğunluğunda çok önemli düzeyde etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun 

Kırgızistan’da hizmet alanında eğitim veren kurumların az olması sonucu eğitim düzeyinin 

öneminin henüz yeterli düzeyde anlaşılmaması olarak düşünülebilir. Yaş faktörünün 

işletmelerin büyük çoğunluğunda orta düzeyde önemli olduğu, cinsiyetin ve medeni durumun 

ise hiç önemli değil düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyetin ve medeni durumun 

istihdamda hiç önemli değil düzeyinde etkili olmasının; sosyal yaşamın gelişmesinden ve 

ülkede kadın-erkek eşitliğinin olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Kişiliğin istihdamda 

işletmelerin büyük çoğunluğu tarafından çok önemli düzeyde etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla istihdamda genel olarak en önemli unsurun kişilik olduğu söylenebilir. Bunun da 

hizmet sektörü olmasından, iş hayatında karakterin önemli olmasından, çalışan ilişkilerinin 

her zaman iyi olması gerektiğinden kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca istihdamda sınavın 

işletmelerin büyük çoğunluğunda orta düzeyde, yabancı dil bilgisinin ise büyük çoğunluğunda 

hiç önemli değil düzeyinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Bunun ise işletmelerin büyük 

çoğunluğunun yerel işletmeler olmasından ve misafirlerinin de ağırlıklı olarak Türk-Kırgız 

olmasından kaynaklandığı söylenebilir. İşgücü planının işletmelerin büyük çoğunluğunda orta 

düzeyde önemli olduğu, çalışma alanının ise oldukça önemli düzeyinde etkili olduğu tespit 

edilmiştir. İşgücü planının orta düzeyde önemli olmasının işe alım- işten çıkarma süreçlerinin 
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sık sık yaşanmasından kaynaklandığı söylenilebilir. Çalışma alanının oldukça önemli düzeyde 

etkili olmasının ise işverenlerin kalifiye elamanla çalışmak, iş tecrübesi olan elamanlarla 

çalışmak istemeleriyle ilgilidir denilebilir. Referansın oldukça önemli düzeyde etkili olduğu 

tespit edilmiştir. Bunun da işverenlerin hem yakın çevreleriyle çalışmak istemelerinden hem 

de çalışacak kişiyle ilgili bilgilerin elde edilmesiyle ilgili olduğu söylenebilir. 

İşe alma kriterleri ile ilgili sorulara verilen cevaplar incelendiğinde; işletmelerin büyük 

çoğunluğunda personel alımına patronun karar verdiği tespit edilmiştir. Burada diğer 

yöneticilerin de yoğun bir biçimde aile bireylerinden oluşmasından kaynaklandığı 

düşünülebilir. Diğer yandan işletmelerin büyük çoğunluğunda boş kadrolar dış kaynaklardan 

doldurulurken, en çok tercih edilen personel işe alma yönteminin de şahsi başvurular olduğu 

tespit edilmiştir. Bunun da işletmelerin büyük çoğunluğunun yerel ve küçük işletme 

olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Aynı zamanda işletmelerin tamamında sınav-mülakat 

yönteminin uygulandığı ve ağırlıklı olarak mülakat yönteminin tercih edildiği tespit edilmiştir. 

Bunun işletmelerin çalışacakları personellerle ilgisi kişisel, kültürel, sosyal ve mesleki 

bilgilerin maksimum düzeyde elde edilmesiyle ilgilidir diye düşünülebilir. Ayrıca sınavın tüm 

kadrolar için yapıldığı da tespit edilmiştir.  
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Abstract  

In Kyrgyzstan, an alternative to public health care is the private sector. By providing high-

tech diagnostic and therapeutic procedures, it fills a gap in the public sector.  

Partnerships between budget and private medical foundations provides an optimal division of 

responsibilities and better utilization of assets. Condition of partnership is the co-financing of 

the State and private companies and risk sharing between project participants. 

For Kyrgyzstan, with low efficiency of the public sector in health care, the effect of public-

private partnership will be much higher. 

Sources of funding for public-private partnership projects in Kyrgyzstan can be constructional 

and insurance companies, international financial institutions, State and municipal authorities. 

Can be used such payment arrangements as financing construction, guarantee payments 

according to tariffs of the compulsory health insurance private health Centre for services 

rendered.  

 

Key words: public financing, private sector, public-private partnership, co-financing, the 

effective functioning of health facilities. 

 

1.ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Систему здравоохранения Кыргызстана представляют государственный и частный 

секторы. В сложившихся условиях государственный сектор не в состоянии обеспечить 

полное финансирование отрасли по Программе, предусматривающей гарантированную 

бесплатную медицинскую помощь населению страны. Не выполняя функции 

страхования, система обязательного медицинского страхования (ОМС) становится 

организацией, которая обеспечивает денежными средствами лечебно-

профилактические учреждения для диагностики и лечения больных. 

Тех средств, которые поступают из бюджета, и дополнительных средств от сооплаты 

граждан, недостаточно для того, чтобы лечебно-профилактические учреждения могли 

обеспечить высокое качество медицинских услуг в требуемом объеме. 

В расходах на здравоохранение, как и прежде, высока доля средств, поступающих из 

госбюджета, при этом наблюдается ее ежегодный рост. Если вести отсчет от начала 

второго этапа реформирования, то есть 2006 г. в рамках программы «Манас таалими», 

то общая сумма расходов увеличилась на 24,6%, а государственных – на 30%. 

Необходимо обратить внимание на уровень инфляции, составивший 50% [1] 

Тем не менее государственных средств не хватает. Остаются необеспеченными 

финансированием закупка необходимого количества лекарств, модернизация 

технических средств и оборудования, а также его обслуживание. Выделяется 

недостаточно средств на поддержку инфраструктуры и повышение квалификации 
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сотрудников. По данным Министерства здравоохранения за 2012 г. [2], дефицит 

средств для финансирования Программы госгарантий составил 1,5 млрд. сом., при этом 

на выплату заработной платы было израсходовано 82,5% средств «Единого 

плательщика» [2]. 

Последствием сокращения денежных средств, направляемых на финансирование 

гарантированных государством медицинских услуг, является уменьшение их объемов. 

С одной стороны, государство гарантирует оказание бесплатных услуг населению, а с 

другой стороны, ложась в лечебное заведение, пациенты вынуждены оплачивать и 

лекарства, и лечение. 

Парадоксально, что с повышением уровня бедности проявляется тенденция 

разрастания платных медицинских услуг. Наряду с государственными медицинскими 

учреждениями, где оказывается бесплатная медицинская помощь, существуют и 

платные услуги, предоставляемые частными предпринимателями. В этих условиях, 

когда совмещаются оба вида услуг, невозможен эффективный контроль расходования 

средств бюджета и средств ОМС по целевому назначению. 

Оказание платных медицинских услуг осуществлялось вне государственного 

управления. Например, допускалось использование устаревших прейскурантов, не 

предусматривался объем оказываемых услуг. Государственный сектор использовался 

как база для предоставления платных услуг, в связи с чем необоснованная 

госпитализация производилась в платных палатах государственных учреждений. 

Наблюдалось неэффективное использование организационных и кадровых ресурсов 

здравоохранения, осуществлялись дополнительные расходы на оплату услуг 

коммунального сектора. Таким образом, эти факторы уже не способствуют 

оптимизации стационарной помощи. По данным опроса, проводимого в г. Токмоке, 

специалисты таких важных направлений, как стоматология и гинекология переходят из 

госучреждений в частные медицинские учреждения. 

Пациенты также предпочитают лечиться в частных клиниках, преимущественно это 

наиболее платежеспособная часть населения. Преимуществом платных медицинских 

учреждений является отсутствие каких-либо ограничений, связанных с требованием 

направлений, анализов, нормативным назначением лекарств. Государственные 

лечебные заведения предпочитают менее состоятельные граждане и тяжелобольные. 
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2.ЧАСТНЫЙ СЕКТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В Кыргызской Республике уже стало реальностью существование частного сектора в 

здравоохранении. Он оказывает большой объем медицинской помощи различного 

направления специализации. Немалые инвестиции вложены в отрасль, что позволяет 

использовать передовое оборудование и новые технологии при оказании медицинских 

услуг. Данный сектор интенсивно развивается, насчитывая 458 клиник с частной 

формой собственности [3]. Однако и эти клиники испытывают дефицит специалистов, 

обусловленный тем, что наиболее активные из них переезжают в зарубежные страны, 

где их труд оплачивается высоко. 

Частные медицинские центры Кыргызстана сосредоточены в основном в столице 

республики и крупных областных центрах, таких как Ош, Джалал-Абад, Каракол и др. 

В сельской местности частные услуги не привлекли внимания населения. В 2012 г. 

статистика отразила 700 врачей, осуществляющих частную практику. Известна на всю 

страну Ошская кардиоклиника, где проявляется стремление соответствовать мировым 

стандартам. Обращают здесь на себя внимание комфортные палаты, передовое 

дорогостоящее импортное оборудование, вполне доступные цены содержания больных. 

Но не обошла эту клинику проблема дефицита кадров, в частности, кардиологов [4]. 

В соответствии с законами рынка частный сектор стремится занять свободные ниши, 

где можно быстро окупить средства, которые они вложили, и получить высокую 

прибыль. Преимущественно осваиваются такие направления, как диагностика с 

помощью ультразвукового оборудования, выполнение лабораторных исследований, 

стоматологические услуги и др. Согласно статистике, частные медцентры производят 

томографическое обследование на компьютере (90%) и магнитно-резонансное (50%). 

В этом случае можно говорить о таком положительном моменте, как восполнение 

пробела, существующего в оказании государственных услуг по предоставлению 

диагностики высокого технологического уровня. Врачи медицинских госучреждений 

зачастую направляют своих пациентов на диагностическое обследование в 

соответствующие частные центры, что на сегодняшний день является нормой. 

В частных и государственных медицинских учреждениях цены на платные услуги 

значительно различаются. В частных они в 2-3 раза выше, например, на компьютерно-

томографическое и магнитно-резонансное обследование [4]. Однако это не снижает 

спроса населения на платные услуги в частных медицинских центрах. Ведь в частных 

медицинских учреждениях пациент получает максимум комфорта при своем 

пребывании в стенах учреждения и преимущества лечения с помощью высоких 

технологий на современном оборудовании. Высокие цены в частных центрах 

обусловлены, например, такими факторами, как: высокая плата за инфраструктуру, 

амортизация оборудования, высокая заработная плата работников и др. 

Надо отметить эффективную систему управления в частном секторе здравоохранения, 

обусловленную высокой мотивацией на результат. Наличие частного сектора в 

здравоохранении позволяет снизить нагрузку на госучреждения и провести их 

реструктуризацию, повысить эффективность использования ресурсов. Тем не менее 

частный и государственный секторы взаимоувязаны, и развитие одного влечет за собой 
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необходимость развития другого. Однако в Кыргызской Республике потенциал частных 

медицинских учреждений пока еще мало востребован на государственном уровне. 

Отрицательным последствием прямого иностранного инвестирования в 

здравоохранение является отток специалистов высокой квалификации в частные 

медицинские учреждения, в которых им гарантирована более высокая заработная плата 

и лучшие по сравнению с госучреждениями условия труда.  

Частные медицинские учреждения концентрируют у себя лучшие медицинские кадры, 

которые работают с использованием высоких технологий, специализированного 

оборудования, благодаря чему они становятся более привлекательными и для тех, кто 

приходит сюда работать, и для пациентов. Не теряет активности тенденция миграции 

медицинских специалистов из государственного в частный сектор, а также в 

фармкомпании. Таким образом, оголяется сектор общественного здравоохранения, 

наиболее востребованного такой категорией населения, как пожилые и тяжело 

болеющие люди. Здесь отмечается неукомплектованность кадрами, оборудованием, 

длинная очередь на прием к специалистам и госпитализацию. 

Как следствие, отсутствие необходимого количества медицинского персонала создает 

проблему длительного ожидания очереди на операцию, консультации или 

обследование к профильным специалистам. 

В этом плане заслуживает внимания опыт турецких государственных медучреждений. 

Для удержания специалистов в данных учреждениях расчет заработной платы 

производится по общегосударственной тарифной сетке, а все, что сверх этого, 

начисляется как дополнительная выплата из оборотных средств [5]. 

Заметно проявляет себя тенденция увеличения стоимости медицинских услуг, 

снижения объемов предоставления бесплатных и расширения платных медицинских 

услуг. И это происходит на фоне низкого уровня доходов большей части населения 

республики. Мы наблюдаем постепенный переход к двухступенчатой системе 

здравоохранения, для первой характерно предоставление качественных платных услуг 

более платежеспособным пациентам и для второй – менее качественных услуг менее 

обеспеченным лицам. 

Разумеется, государственный и частный секторы здравоохранения являются 

конкурентами, и каждый из них должен доказывать свою конкурентоспособность и в 

отношении качества услуг и их стоимости. Важнее, чтобы при этом они 

взаимодействовали, дополняя друг друга, а не снижая доступ к медицинским услугам, 

сводя на нет государственный сектор здравоохранения.  

3.ФОРМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Широкое распространение частных медучреждений повлекло за собой появление 

разнообразных форм взаимодействия организаций здравоохранения различной формы 

собственности. Это отразилось и на финансировании. Для решения проблемы нехватки 

денежных средств госучреждения обращаются к частным источникам финансирования. 

Разработана и уже используется особая институциональная система привлечения 

частного сектора к строительству и эксплуатации объектов здравоохранения –
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государственно-частное партнерство – на западе она известна как Public-Private 

Partnership (РРР). 

Подобные смешанные частно-государственные структуры были выдвинуты по 

инициативе Всемирной организации здравоохранения в 1995 г. в целях создания 

эффективного механизма, предусматривающего привлечение как частных, так и 

государственных структур для профилактики и лечения туберкулеза по 

международным стандартам. 

В результате объединения активов государственного и частного секторов получаем 

экономический эффект, заключающийся в обеспечении оптимального разделения 

обязанностей и лучшего использования активов. Складываются более благоприятные 

условия для успешной работы учреждений здравоохранения, представляющих как 

государственную, так и муниципальную собственность. Совершенствование 

стандартов позволяет повысить качество услуг, ответственность и контроль над 

использованием ресурсов в пределах контракта. 

Государственно-частное партнерство наиболее развито в Великобритании. Здесь оно 

представлено такими направлениями, как строительство и медицинские услуги. Как 

следует из официальной статистики Великобритании, в 2003 году более 600 объектов 

находилось в общественной собственности, среди которых 34 больничных учреждения 

– на основе государственно-частного партнерства. На развитие здравоохранения в этой 

стране в рамках государственно-частных проектов направлено 12% всех инвестиций. 

Высокое качество услуг здравоохранения обеспечивают за счет государственно-

частного партнерства 130 больниц, финансируемых частным бизнесом [6]. 

Все общественно значимые проекты национального и международного масштаба 

основаны на государственно-частном партнерстве. В рамках подобного сотрудничества 

планируется совместная деятельность государственных и частных структур, связанная 

с финансированием проектов, эксплуатацией и техническим обслуживанием объектов. 

Государственно-частное партнерство осуществляется в целях сохранения и улучшения 

здоровья граждан страны. Для этого создается эффективная, доступная система 

медицинского обслуживания населения с помощью учреждений здравоохранения 

различных форм собственности. 

Под государственно-частным партнерством в системе здравоохранения 

подразумевается юридически оформленное на определенный срок взаимодействие 

государственных и частных учреждений по поводу медицинских объектов и услуг. При 

этом должно соблюдаться основное условие партнерства – осуществление 

софинансирования и разделение рисков между всеми участниками, входящими в 

проект. В том случае, когда проект финансируется полностью частным сектором, 

объединяются ресурсы и потенциал государственных и частных субъектов, 

расширяется зона свободного продвижения капитала, частному сектору 

предоставляется возможность проникать в ранее недоступные ему сферы. 

После того, как частные компании получают возможность разрабатывать, строить, 

финансировать и обслуживать новые здания медучреждений, система здравоохранения 
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может сконцентрировать свои усилия на осуществлении главной функции – 

предоставлении медицинских услуг. 

Юридически закрепление государственно-частного партнерства осуществляется путем 

оформления специального договора (это может быть соглашение или контракт) между 

его участниками как со стороны государства, так и частного сектора на определенный 

срок действия. После того, как срок действия договора будет завершен, его можно 

продлить, но на основе нового договора. 

Государственно-частное партнерство предусматривает передачу государством своих 

объектов во владение и пользование частным субъектам, но с сохранением своего 

права государственной собственности. В результате государство, перекладывая на 

частный сектор обязанности по строительству и эксплуатации своих объектов, имеет 

возможность сэкономить финансы и увеличить налогооблагаемую базу. Если частная 

компания нарушит условия договора, тогда со стороны государства будет 

инициировано прерывание контракта и возвращение данного объекта в госуправление. 

Заинтересованность бизнеса в проектах государственно-частного партнерства 

выражается в том, что он имеет возможность использовать государственные активы 

системы здравоохранения в течение длительного времени и на льготных условиях. 

Предприниматель вкладывает инвестиции в государственные и муниципальные 

объекты и при этом может рассчитывать на гарантированную прибыльность, так как 

его партнер в лице государства берет на себя риски, обеспечивающие минимальный 

уровень рентабельности. Государство, решая социально значимые проблемы 

здравоохранения, делает дополнительные выплаты из бюджета частному субъекту, 

если им обеспечено высокое качество медицинских услуг. 

Долгосрочными контрактами, рассчитанными, как правило, на 30 лет, 

предусматривается предоставление частным сектором в государственных и 

муниципальных учреждениях медицинских услуг, которые оплачиваются постепенно, 

на протяжении всего срока контракта. Ежегодное внесение платежей осуществляется 

при условии соответствия услуги, оказанной частной компанией, тем стандартам, 

которые приняты в стране. Ответственность за качество и своевременность 

предоставления услуг населению в области здравоохранения сохраняется за 

государством. 

Если обратиться к опыту Российской Федерации, то в числе первых, кто ввел на своей 

территории государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения, было 

правительство Санкт-Петербурга, наряду с Комитетом по здравоохранению. Сегодня на 

основе этой формы партнерства в регионах России действуют сети гемодиализных 

центров, под которые государством предоставлены помещения. Центры не вносят 

плату за помещение и не выплачивают налог на прибыль и НДС. Инвесторы 

предпочитают направлять свои средства на развитие именно такого рода объектов 

здравоохранения, учитывая относительную простоту их организации и сервисный 

уклон, если сравнивать с больничными учреждениями.  

Рассмотрим еще один объект государственно-частного партнерства в здравоохранении 

– это клиника «Медси», сотрудничающая с московским правительством.  От 
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государства клиника получила в 2012 году пять поликлиник, три стационара и три 

санатория. Произошло это в обмен на 25% акций, принадлежащих объединенной 

компании. Участниками партнерства явились также американский инвестфонд 

ApaxPartners (его специализация – медицинские активы) и Российский фонд прямых 

инвестиций. Их совместный вклад в проект составит около 6 млрд. руб. 

В последнее время и Кыргызстан переходит на новую форму партнерства в системе 

здравоохранения. Эта тенденция уже проявилась. Сотрудничество в области оказания 

медицинских услуг совместными усилиями государственного и частного секторов пока 

носит стихийный характер. И выражается это в форме использования 

государственными учреждениями возможностей частного сектора в осуществлении 

лабораторных, ультразвуковых исследований и компьютерной томографии. 

Например, в ГСМ №1 в г.Бишкеке организована работа флюорографического кабинета 

(ОсОО «Цадмир») на партнерских началах. Льготникам услуги предоставляются 

бесплатно, пациенты, которых направил врач, платят 200 сом., если нужно срочно 

получить результат – 200 сом. В качестве рекламы компания «ЭРМАТИК» 

безвозмездно установила автомат выдачи талонов на врачебную консультацию. 

Планируется создать централизованную аккредитованную лабораторию для 

медицинских учреждений столицы в целях обработки клинических анализов, а также 

при каждой больнице и поликлинике – экспресс-лабораторию для выполнения срочных 

анализов [8]. 

После того как в 2012 году был принят Закон КР О государственно-частном 

партнерстве, стало возможным финансирование инфраструктурных проектов частными 

инвесторами. В Кыргызстане эффект от государственно-частного партнерства 

представляется более высоким вследствие низкой эффективности госсектора в отрасли 

здравоохранения. Следует активизировать взаимодействие субъектов частного 

здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования при правительстве 

КР. В этом случае государство может оплачивать медицинские услуги в виде госзаказа 

по линии Программы государственных гарантий. И если в соответствии с бюджетными 

процедурами частные партнеры как поставщики услуг не правомочны использовать 

средства госбюджета в рамках упомянутой программы, то следует разработать другие 

стандарты. 

Вследствие отсутствия в планах госсектора направления инвестиций в инфраструктуру 

здравоохранения, в КыргНИИ курортологии и восстановительного лечения разработан 

проект организации централизованного диетического питания как для пациентов, так и 

сотрудников. Задачей частного инвестора является строительство современного здания 

столовой, оснащенной всем необходимым для создания комфорта и обеспечения 

сбалансированного питания в соответствии с диетологическими и санитарными 

нормами [9].  

В качестве государственного партнера данного проекта принято Министерство 

здравоохранения, являющееся собственником данного НИИ. Определять частного 

партнера будут путем проведения открытого местного тендера. Частный партнер 

предоставляет услугу, заключающуюся в трехразовом питании пациентов, отвечающем 

стандартам установленного рациона, а государственный партнер – ее закупает. 

Реализация проекта рассчитана на десять лет, после чего здание (отремонтированное) и 

оборудование в рабочем состоянии будут переданы государству. Разработка проекта и 
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его согласование с государственным партнером возлагаются на частного партнера. 

Если государственный партнер удовлетворен работой по оказанию услуг питания, он 

может продлить договор с частным партнером.  

Таким образом, критерием выбора проекта, основывающегося на государственно-

частном партнерстве, должна служить его более высокая эффективность по сравнению 

с традиционным подходом, используемым государством. В первую очередь это новые 

технологии, методы работы, управления, наименьшие затраты, касающиеся услуг в 

здравоохранении. Когда капитальные затраты, обслуживание объекта берет на себя 

частный инвестор, тогда у него есть заинтересованность в оптимизации совокупных 

затрат проекта. Следовательно, ключевым условием рассматриваемого нами вида 

партнерства является учет затрат на всех этапах реализации проекта. 

Следует обратить внимание на то, что государственно-частное партнерство должно 

предусматривать совместную работу страховых компаний с госсектором. Это 

обусловлено тем, что именно эти компании обеспечивают основную часть денежных 

поступлений для больниц. Планирование проекта должно осуществляться в нескольких 

вариантах, при этом потребности и предполагаемые выгоды должны быть четко 

сформулированы, установлено отношение выгод к затратам. 

Обеспечение развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения 

Кыргызской Республики может осуществляться за счет средств строительных, 

страховых, международных финансовых организаций, банков, государства и 

муниципалитета. В качестве платежных механизмов могут выступать совместное 

финансирование строительных работ, гарантированные выплаты по тарифам ОМС 

частным центрам, оказывающим медицинские услуги. 

4.ВЫВОДЫ 

В сложившихся условиях социально-экономического развития республики 

государственный сектор не в состоянии обеспечить финансовую поддержку реализации 

Программы государственных гарантий, следствием чего явилось сокращение объема 

медицинской помощи на бесплатной основе. 

Отмечается отток специалистов высокой квалификации в частные медицинские 

учреждения (центры), в связи с чем следует обратить внимание на турецкий опыт. В 

Турции основой начисления заработной платы является тарифная сетка, 

дополнительный доход допускается из оборотных средств.  

При государственно-частном партнерстве в отрасли здравоохранения должно 

соблюдаться главное условие – совместное финансирование, разделение рисков, 

оптимальное использование активов за счет их объединения. 

Государство не планирует вложение инвестиций в инфраструктурные объекты 

здравоохранения, вследствие чего частный партнер может построить данный объект, 

например, современную столовую, обеспечивающую питание в соответствии с 

диетологическими и санитарными нормами. 

Государство в рамках партнерства может оплачивать медицинские услуги в виде 

госзаказа по линии Программы государственных гарантий. В связи с этим следует 

разработать новые стандарты использования бюджетных средств. 
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Для выполнения срочных анализов целесообразно создать на основе государственно-

частного партнерства экспресс-лаборатории и оснастить ими все больницы и 

поликлиники. 

В качестве платежных механизмов государственно-частного партнерства могут быть 

применены: совместное финансирование строительных работ, гарантированные 

выплаты по тарифам ОМС частным центрам, оказывающим медицинские услуги. 
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Özet 

İnsan kaynaklarının önemi ve kurumsallaşması gün geçtikçe artmaktadır.  Artık insan 

kaynakları bölümü yalnızca işe alım ve seçim ile ilgilenmiyor. Aynı zamanda, farklılıklar 

yönetimi, yetenekler yönetimi, ödül sistemi, performans yönetimi gibi konular da insan 

kaynaklarının uzmanlık alanına giriyor. Bu çalışmanın asıl amacı insan kaynaklarının nasıl 

ortaya çıktığını, günümüzde hangi işlevleri yerine getirdiğini, yetenek yönetimi denen 

kavramın ne anlama geldiğini, bunun hangi süreçlerden geçtiğini ve ne tür uygulamalara sahip 

olduğunu ve son olarak da insan kaynakları ile yetenek yönetimi arasında ne tür bir ilişki 

olduğunu incelemektir. 

 

Anahtar Kelimeler: İnsan  Kaynakları, Yetenek, Yetenek Yönetimi. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCES AND 

TALENT MANAGEMENT 
 

Abstract 

Importance and institutionalization of human resources have been increasing day by day. 

Human resources departments are not only interested in recruitment and selection of 

employees. Additionally, diversity management, talent management, reward system, 

performance management etc. are covered by human resources management. The main 

purpose of this study is to investigate to understand how human resources occured, what kind 

of functions they do, what talent management means, which process talent management has 

and what kind of implementations it does and finally how is the relationship between HRM 

and talent management. 

 

Keywords: Human Resources, Talent, Talent Management. 
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1. GİRİŞ 

 

Tarihsel açıdan bakıldığında, Budak (2013)’e göre insan kaynakları yönetimi, 18. Yüzyılda I. 

Kuşak Sanayi Devrimi ile İngiltere’de başlamıştır ve sonrasında tüm dünyaya yayılmıştır. 

Sanayi sektörü o zamanlar tam olarak gelişmemişti ve derebeylikler halen devam etmekteydi. 

Tarım işçileri adeta feodal yapının sömürgesi halindeydi. Bu düzen tarım işçilerini bıktırma 

noktasına gelmiştir ve bu işçi grubu devrim yapmaya hazır bekliyorlardı. Sonraları, 

teknolojinin gelişimiyle fabrikalar kuruldu, iş sahaları arttı. Bunun akabinde ise insan 

kaynaklarının önemi fazlalaştı.Bu gereksinim, ilk başlarda kuruluşlarda, işe alma, işten 

çıkarma ve çalışan kayıtlarının tutulması gibi işlemleri gerçekleştiren ‘’personel yönetimi’’ 

olarak ortaya çıkmıştır (Selamoğlu, 1998). Günümüzde ise bu durum yeterli olamamaktadır. 

Bu yetersizlik, kuruluşların personel yönetimi anlayışından insan kaynakları yönetimi 

anlayışına kaymalarına sebep olmuştur. Bu noktada, iki durum arasındaki farka bakacak 

olursak; Werther ve Davis (1993)’e göre İK yönetimi işletme stratejilerinin belirlenmesi, 

uygulanması ve denetlenmesi gibi konularda iş görürken personel yönetimi ise yalnızca kişiye 

ait bir grup işlemlerin yapıldığı bir birim olarak karşımıza çıkar. 

Günümüz dünyasında özel sektörün gelişimi, insan kaynakları anlamında da kendini 

göstermektedir. Rekabetin fazla olduğu bir ortamda, insan kaynaklarının önemi gitgide 

artmaktadır. Yetenekler yönetimi, farklılıklar yönetimi, performans değerleme gibi insan 

kaynakları uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle büyük ve profesyonel 

işletmeler bu bölümü çok etkili biçimde kullanmaktadır. Bu durumun sonraki on yıllarda daha 

da gelişeceğine, insan faktörünün daha değerli hale geleceğine inanılmaktadır. 

Bu bağlamda, modern insan kaynakları yönetimi uygulamalarından biri olan yetenek yönetimi 

kavramı, bunun önemi, süreci, uygulamaları ve insan kaynaklarıyla olan ilişkisi bu çalışma 

çerçevesinde kavramsal açıdan incelenecektir. 

 

2. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN (İKY) TANIMI VE İŞLEVLERİ 

Örgütler açısından insan kaynakları, örgütün yararına çalışan, örgütün çıkarlarını kendi 

çıkarlarının üstünde tutan, bilgi, beceri ve yeteneklerini örgüt amaçları doğrultusunda 

kullanan kişilerdir (Çetin, vd. 2014). Söz konusu kişiler alt, orta ve üst kademe yöneticiler, 

yönetilenler veya çalışanlar, yardımcı işgücü (örgütün amaçlarına ulaşmasında destek olan 

veya dolaylı katkı sağlayan çalışanlardır.), teknik personel, uzman ve danışmanlardır. İnsan 
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kaynakları yönetimi ise örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için katkıda bulunan tüm 

çalışanların etkili ve verimli bir şekilde örgütlenmesini ve motivasyonunu sağlayan bir 

süreçtir (Bayraktaroğlu, 2015).  

İnsan Kaynakları Yönetiminin işlevleri, iş analizi; örgütte yapılması gereken veya yerine 

getirilmesi gereken tüm işlerle ilgili yeteneklerin, görev ve sorumlulukların, bilgi ve 

eylemlerin adım adım olarak belirlendiği süreçtir. İnsan kaynakları planlaması; doğru işe, 

doğru zamanda, doğru kaynaktan doğru personelin, yeterli sayıda tedarikinin sağlanmasıdır. 

İnsan kaynakları tedarik ve seçimi, örgüt için yeni açılan veya boşalan pozisyonlara uygun 

adayların bulanmasına yönelik faaliyetlerdir. İşe alım ve seçim, işin gereklerine göre 

bireylerde aranacak kıstasların belirlenmesi ve bu kıstaslara göre bireylerin seçilmesidir. İşe 

alıştırma veya oryantasyon, seçilen ve işe yerleştirilen bireylerin örgütsel süreçlere ve çalışma 

arkadaşlarına ilişkin adaptasyonunun gerçekleştirilmesidir. Eğitim ve geliştirme, işe devam 

etmekte olan çalışanların zaman içerisinde bireysel beceri ve yeteneklerini geliştirmeye ilişkin 

faaliyetleri kapsamaktadır. Kariyer geliştirme, bireyin iş yaşamı boyunca elde edebileceği 

veya bulunabileceği kariyer noktalarının belirlenmesi ve bunlara ulaşabilecek yol haritalarının 

belirlenmesidir. Performans değerlendirme, çalışanların etkin ve verimliliğinin belirlenmesi 

sürecidir. İş değerleme, ücret ve ödüllendirme, işlerin zorluk derecesine veya yetenek 

düzeyine göre sınıflandırılması ve buna uygun ücret ve ödül politikasının belirlenmesidir. İş 

sağlığı ve güvenliği, çalışma koşullarının olumsuzluklardan korunması, bireyin fiziksel ve 

ruhsal sağlının korunması için gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanmasıdır. İnsan 

kaynaklarının hukuksal çerçevesinin korunması, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin hukuksal 

çerçevede yürütülmesi, iş güvenliğinin korunması için hukuksal kuralların işletilmesidir. 

İnsan kaynakları yönetiminin son fonksiyonu ise sendikal faaliyetlerdir. Çalışanların haklarını 

korumak için sendikalara üye olma hakkının sağlanmasıdır (Çetin, vd. 2014). Farklı 

kaynaklarda insan kaynakları yönetiminin işlevleri dört başlık altında toplamıştır. Buhler 

(2002)’ye göre; 

İşe alma ve seçim: Yüksek performanslı bir işletme için yeni işgörenlerin işe alınması ve 

seçilmesi çok ciddi bir konudur. Yalnızca kalifiye adaylardan bir havuz oluşturmak ve o 

havuzdan en kalifiye kişileri işe almak bizlere o işletmenin hedeflerine vardığını söyleyebilir, 

fakat yeteneksiz ve bilgisiz kişilerin işe alınması, işletmelerin yüksek performans seviyesini 

yakalamayacaklarının göstergesi olarak karşımıza çıkar. 
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İnsan kaynakları gelişimi: Yetenekli kişileri işe almak tek başına yeterli değildir. Hızlıca 

değişen günümüz dünyasında yetenekli kişilerin işe alınması kısa vadede faydalı olabilir. 

Etkili sonuçlar elde edebilmek için yetenekli bireyler düzenli olarak yeteneklerini 

güncellemeli ve geliştirmelidir. Yetenekler yenilenmeden, o yetenekli birey o günün 

şartlarında geçerli olmayabilir ve işletme için yeterince yararlı olamayabilir. 

Tazminatlar ve kazançlar: Etkili bir tazminat ve kazanç planı çalışanlarını işletmeye 

sağladıkları düzenli katkılardan dolayı ödüllendirir. Rekabetçi tazminat iyi performansın 

devamı için çalışanları teşvik eder. Günümüz kazançlar planı, işletmelere, çalışanların 

ihtiyaçları doğrultusunda ‘yararlar menü’sünden seçim yapmalarına olanak sağlıyor. 

Güvenlik ve sağlık:  İşletmeler, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yaratılmasından 

sorumludur. Fakat, birçok işletme bu durumu göz ardı ediyor ve öncelikli olarak çalışanlarının 

daha üretken olmasını istiyor. İlerici işletmeler ise hastalıkların önlenmesi için sağlık 

programları oluştururlar. Aynı şekilde, birçok güvenlik programları, gelişen teknoloji ve 

ekipmanlarıyla ve ilerici güvenlik eğitimleriyle kazaların önüne geçilmesi gerektiğini 

vurguluyor (Buhler, 2002).Satın alma ve küçülme gibi konularda yönetime danışmanlık 

yapmak, üst yönetim için doğru seçimlerin yapılmasında destekleyici olmak, kısıtlamaların 

bedelini ve yararlarını tartışmak gibi uygulamalar çalışan ilişkileri üzerinde belirli ektiler 

yaratmaktadır. Grensing-Pophal (2010)’a göre tarihe bakıldığında, insan kaynakları 

uygulayıcıları bu tür uygulamaların stratejik yönetim aşamasında bulunmazlardı. Bugün, 

işletmeler insan kaynakları fonksiyonun kendileri için önemli olduğunu fark ediyorlar ve 

stratejik planlar konularında insan kaynakları personellerinin bu duruma pozitif bir şekilde 

dâhil olmasını savunuyorlar. Demirer (2015)’e göre insan kaynakları yapılarının yönettiği 

bazı işlevler ise şu şekilde açıklanabilir: İşe alma sürecini yerine getirmek; açık pozisyonlar 

için doğru kişinin seçilmesi için listeler yapılır, gerekli sınavlar uygulanır, referanslar kontrol 

edilir.Rol ve iş tanımlarını yapmak;işletmenin sürekli gelişiminin takibi de amaçlanarak rol ve 

iş tanımları açıkça belirlenir. Örgüte uygun ücretlendirme rolünü yerine getirmek; insan 

kaynakları çalışanların maaş çizelgelerini ve sistemlerini belirlerken pazar araştırmalarından, 

belirli tekniklerden ve performans görüşmelerinden yararlanır.Ek kazançlar belirlemek; prim 

sistemi, sağlık sigortası, seyahat giderleri, hastalık izni vs. bu kapsamda değerlendirilir.Yasal 

uygunlukların yerine getirilmesi, performans ölçme ve değerlendirmenin gerçekleştirilmesi, 

yetkinliklerin belirlenmesi ve gelişim programlarının belirlenmesi, iş güvenliği ve işçi 
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sağlığının korunması, ve eğitim planlarının yapılması ve sonuçlandırılmasını ise diğer insan 

kaynakları işlevleri olarak bilinir. 

Günümüzde işlerin türü ve yapılış şekillerine bağlı olarak insan kaynaklarının değişen 

yapısını ve yerine getirdiği işlevleri de  Şekil 1’deki gibi özetleyebiliriz. 

İşin değişen dünyası ve insan kaynağının durumu  

K
u
ru

m
sa

l 
P

ay
d
aş

la
r 

Anlaşmazlık 

çözümü 

İşe son 

verilmesi 
İhtiyaç fazlası 

Çalışma şekilleri 

ve esneklik 

İK
 u

y
g
u
la

y
ıc

ıl
ar

ı 
v
e 

il
g
il

i 
y
ö
n
et

ic
il

er
i 

ta
ra

fı
n
d
an

 

y
ap

ıl
an

 c
an

la
n
d
ır

m
a 

v
e 

İK
 u

zm
an

ın
ın

 d
eğ

iş
en

 

ro
lü

 

İş ilişkileri 

 

İnsan kaynakları ve 

Yetenek planlaması 
İşe alım ve 

seçme 

Esenliğin 

stratejik 
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Performans 
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ödül 

Kurumun stratejik yönü ve stratejik insan kaynakları yönetimi 

Bilgisayar destekli insan kaynakları bilgi sistemleri 

Şekil 1: İnsan kaynakları yönetimi ve işlevlerine ilişkin bütünsel bir yaklaşım  

Kaynak: Pilbeam, S.,  and Corbridge, M., (2010).  People Resourcing and Talent Planning 

HRM in Practice, Fourth Edition, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate Harlow, 

England,  p.4 

Şekil 1’de değişen iş dünyasına göre insan kaynakları yönetiminin işlevleri görülmektedir. 

İnsan kaynakları yönetiminin odak noktası insandır. Buna göre tüm süreçlerin çalışan odaklı 

olması gerekliliği ortaya konulmaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin işlevlerinin birbirlerini 

tamamlayıcı ve örgütsel stratejiler ile uyumlu olması gerektiği ortaya çıkıyor. Özellikle 

yetenek temelli, anlaşmazlıkların çözümüne dönük, farklılıkların etkin yönetimi, çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi ve esnek hale getirilmesi, bilgisayar destekli insan kaynakları bilgi 

sisteminin kurulması ve işletilmesi gibi yenilikler dikkat çekmektedir  (Pilbeam ve Corbridge, 

2010). Bu bağlamda, insan kaynakları bölümü ‘’çalışanların bütünü’’ ile daha fazla ilgili hale 

gelecektir. Onların görevi, çalışanlarına eğitim, koçluk ve danışmanlıktan kilit çalışanları 

işletmede tutmak ve işletmeye çekmek amacıyla yenilikçi iş-yaşam programları 

uygulamalarına kadar her türlü hizmeti yaymak olacaktır. Gelecekteki insan kaynakları 

ETKİN İNSAN 
KAYNAKLARI 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 222-238. 

 

 

227 

 

uzmanlarının en temel sorumluluğu yetenek yönetimi olacaktır. Geleneksel personel 

endişelerine ek olarak, bu alan tazminat, maddi yardım, iş-yaşam programları, performans 

konularını ele almak ve devamlı eğitimi sunmak gibi belirli fonksiyonları da birleştirebilir 

(Berger ve Berger, 2004). 

3. YETENEK VE YETENEK YÖNETİMİ KAVRAMI 

Yetenek kavramı bireylerin sahip olduğu özelliklerde anlam bulmaktadır. Her bir bireyin 

kişilik özelliklerindeki farklılıklara bağlı olarak yetenekleri de farklılık göstermektedir. 

Yetenek kavramı yaygın olarak yüksek potansiyelli kişiler için kullanılan bir kavramdır. 

Yetenek, bir işi yapabilme kapasitesidir. Diğer bir ifadeyle bir işin gereklerini en iyi şekilde 

yerine getirmektir. Dolayısıyla yetenek kavramı aşağıdaki üç temel özelliğe dayanmaktadır 

(Yarnall, 2008).  

İstek: Bireyin tanınma veya prestij sahibi olmaya ilişkin isteği onu yetenekli kılmaktadır. 

Özellikle iş doyumu, iş ve özel yaşamındaki dengeyi koruma, çalıştığı kurumun imajını 

koruma ve geliştirme isteği bireyi yetenekli olamaya yönlendirmektedir. 

Özdeşleşme. Bireyin çalıştığıörgüte rasyonel ve duygusal bağlılığı onun örgütte kalmasını ve 

örgütle bütünleşmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla örgüt yararına yönelik kişisel gelişimini 

artıracaktır. 

Sahip olunan özellik:Bireyin sahip olduğu mantıksal ve duygusal zekâ düzeyi onu yetenekli 

kılmaktadır. Özellikle, bireyim insanlarla olan ilişkilerinin düzeyi yüksek ise kişi bu ilişkileri 

fırsata dönüştürerek yeteneğini geliştirebilir. 

Yetenek yönetimi ise doğru zamanda, doğru yerde doğru kişinin değerlendirilmesi demektir 

(Jackson ve Schuler, 1990). Yine başka bir ifade de yetenek yönetimi şöyle tanımlanmıştır; 

bir çalışan markasının yaratılmasından, işe alım ve işe alıştırma, o kişileri geliştirme, halef-

selef, motivasyon, kariyer ve performans yönetimine kadar olan bir döngüdür (Mengi, 2012). 

Kehinde (2012)’ye göre yetenek yönetimi; 

 Pazar ihtiyaçlarını ve geleceği analiz ederek ihtiyaç duyulan personel açısından 

verimli plan yapmak ve devamlı kalifiye personele sahip olmak, 

 İşe alma sürecini ve seçimini düzeltmek, yetenekli adayları korumak, 

 Kısa sürede üretime geçilmesi için yeni çalışanların hızlıca entegre olmalarını 

sağlamak, 

 İşe alma ve işe başlama süreçlerinin değerlendirilmesini yapmak, 
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 Çalışanlara yeteneklerini ve bilgilerini geliştirmeleri için onlara devamlı eğitim 

imkânları tanınarak personel gelişimi programları uygulamak, 

 Stajyerlerin işe alınmaları için açık politikalar yaratmak, 

 Yetenekli çalışanların motivasyonunu yüksek tutmak, 

 Mevcut çalışanlar ve gelecektekiler için işletmenin iyi bir imajının oluşturulması 

anlamlarına gelmektedir. 

Tümen (2014)’e göre yetenek yönetiminin güçlü yanı, işletmedeki doğru eylemler ile 

personelin o kurumun başarısında becerileri ile ön planda olduğu, yeni, yaratıcı ve öğrenen 

yönetim tutumlarını ifa eden, çalıştığı işletmeye sadık ve yüksek performanslı personele 

sahip, entelektüel sermayesi kuvvetli bilgi ekonomisine katkı yapabilen firmalar oluşmasına 

olanak sağlanmasıyla gün yüzüne çıkar. 

4. YETENEK YÖNETİMİ SÜRECİ 

Yetenek yönetimi süreci, genelde iki farklı felsefe ve stratejiden oluşur: birincisi, yeni 

yetenekleri işletmeye çekmek; ikincisi ise mevcut yetenekleri elde tutmak. Bir dizi 

işletmelerdeki sorun; bu işletmeler yeni yetenekler bulmak için olağan üstü çaba harcıyorlar, 

fakat mevcut çalışanların eğitimi ve gelişimi için çok az zaman harcıyorlar.Yetenek yönetimi 

süreci işletme stratejisi içinde kullanılmalı ve var olan günlük süreçte uygulanmalıdır. Dahası, 

yetenek yönetimi süreci yalnızca insan kaynakları bölümüne bırakılmamalıdır, yetenekli 

kişilerin işe alınması veya onların geliştirilmesi noktasında tecrübeli yöneticiler de 

sorumluluk üstlenmelidir. Yetenek yönetimi sürecine verimli şekilde dâhil olunması için, 

işletmedeki sektörler veya bölümler şeffaflık ve bilgi dağılımı açısından bunları diğer 

bölümlerle paylaşmalıdır. Rekabetçi geçmişleri ve yetenekleri ile yeni bireyleri cezbetmek, 

işe almak,çalışanlar için rekabetçi maaşları tanımlamak ve yönetmek,fırsatlar yetiştirmek ve 

geliştirmek yetenek yönetimi süreci aşamalarından bazılarıdır (Laws, 2015). Örgütlerde 

yeteneklerin geliştirilmesinde Tablo 1’deki süreç dikkate alınabilir. Tablodan da anlaşılacağı 

üzere öncelikle yeteneklerin geliştirilmesine yönelik yaklaşımın ortaya konulması daha sonra 

yaklaşımın amaç, kapsam ve uygulama zamanının belirlenmesi gelmektedir. Örgütlerde 

yaygın olarak kullanılan yetenek geliştirme yaklaşımları, mentorlük ve koçluk, iş rotasyonu, 

problem çözmeye yönelik toplantılar, kişiye özgü projeler, görev gücüne göre atamalar, 

hizmet içi eğitimler, e-öğrenme, rehberlik hizmetleri, iş eğitimi, danışman/psikolog desteği ve 

iş dışı etkinliklerdir. Bu yaklaşımların ortak temel amacı ise çalışanların sahip oldukları 

yetenekleri değişik durum ve şartlara bağlı olarak geliştirmelerine fırsat tanımaktır. Böylece 
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çalışanların bireysel gelişimlerine engel olabilecek durumların farkına varılması ve ortadan 

kaldırılması sağlanmış olacaktır.  

Tablo 1: Yetenekleri geliştirme süreci  

Yaklaşım Amaç Kapsam Zamanlama 

İşe bağlı koç ve 

mentorlük 

Yapılan işin bazı aşamalarını 

geliştirmek. 

Yönetici ve uzman olan tüm 

personeli kapsar. 

 

Mevcut problemler 

üzerine personel 

toplantısı 

Problemler için çözün üretmek, 

problem çözme tekniklerini 

geliştirmek, problem çözümünde yer 

alan her bir bireyin yeteneklerini 

belirlemek,  sorunların çözümünde 
tam katılımı sağlamak.  

Her seviyedeki personeli 

kapsar. 

Örgüt içi problemler ortaya 

çıktığında. 

İş rotasyonu 

İş için temel bilgileri artırmak, 

bireyin çok yönlülüğünü keşfetmek, 

farklı bakış açısı sağlamak, gelişim 

için bir araç olmak. 

Yöneticiler tarafından 

hazırlanan plan kapsamında 

gerçekleştirilir ve en iyi 

çalışanları kapsar. 

İş için gerekli olan özel 

yetenekler ortaya çıktığı 
zaman. 

Acil atamaları 

gerçekleştirmek 

 

Bazı performans baskısı altında 

olanları belirlemek ve uyumunu 
sağlamak. 

Uzmanlar tarafından önerilen 

ve performansı yüksek olan 
çalışanları kapsar. 

Acil durumlar oluştuğu 

zaman. 

Kişiye özgü 

projeler 

Spesifik alanlarda bireyin gelişimini 

sağlamak, bireysel katkıları 

güçlendirmek, spesifik ihtiyaçların 
farkında olmak.  

Uzmanlar tarafından önerilen 

ve performansı yüksek olan 
çalışanları kapsar. 

İhtiyaç olduğunda. 

Görev gücüne göre 

atama 

Grup faaliyetlerine katılım ve 

liderlik etmek, yönetim becerilerini 
geliştirmek.  

Uzman tarafından önerilen 

bütün çalışanları kapsar.  

İhtiyaç olduğunda. 

Hizmet içi eğitim 
Temel bilgi ve becerilerini 

geliştirmek. 

Yöneticilerin önerdiği tüm 

çalışanları kapsar. 

Sürekli (farklı yöntemlere 

talep olduğunda). 

Örgüt dışı 

eğitimler (e-
öğrenme) 

İşe dönük temel yetenek ve 

becerilerini geliştirmek için örgüt 
dışı faaliyetlerden yararlanmak. 

Yöneticilerin önerdiği tüm 

çalışanları kapsar. 

Sürekli (farklı yöntemlere 

talep olduğunda). 

Rehberlik 

hizmetleri 

Kişisel gelişim için gerekli olan 
rehberlik hizmetlerini almak. 

Yöneticiler tarafından 

önerilen tüm çalışanları 

kapsar. 

Sürekli (farklı yöntemlere 
talep olduğunda). 

İş eğitimi  

Temel bilgilerini geliştirmek, 

iletişim ve öğretim tekniklerini 

geliştirmek, fikir ve düşüncülerini 
gözden geçirmek. 

Uzmanın önerisi 

doğrultusunda yöneticiler 

tarafından belirlenen kişileri 

ve işletmede en iyi 

performansı gösteren 

çalışanlar ile yüksek yetenekli 
çalışanları kapsar. 

Personel gelişimi ihtiyaçları 

için önemli olan konular söz 
konusu olduğunda. 

Danışman veya 

psikolog desteği 

Kişisel gelişim engellerini 

keşfetmek. 

Yöneticiler tarafından 

önerilen tüm çalışanları 
kapsar. 

Yönetim ile ilgili danışma 

hizmetleri istenen sonuçların 

elde edilmesinde başarılı 
olmadığı zamanlarda. 

İş dışı etkinlikler 

Kendi çalıştığı sektörün dışındaki 

sektörlerin faaliyetlerini izlemek ve 

başarıları örnek almak.  

Belirli özelliklere göre seçilen 

çalışanları kapsar. 

Takım, profesyonel gruplar 

veya alan çalışması şeklinde 

kendini geliştirme amaçlı 

belli hedeflere yönelik 
etkinlikler olduğunda. 

Kaynak: Berger, L. A. (2004). “Creating a Talent Management System for Organization 

Excellence: Connecting the Dots”,  The Talent Management Handbook-Creating 

Organizational Excellence by Identifying,Developing,and Promoting Your Best People (Ed. 

Lance A.Berger Dorothy R.Berger), McGraw-Hill, United States of America.  pp. 12-13. 
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5. YETENEK YÖNETİMİ UYGULAMALARI 

Organizasyonlarda yetenek yönetimi uygulamalarına geçiş belirli bir zamanı kapsar ve bu 

zaman diliminde değişim yönetimi de sağlanır. Öncelikli olarak süreç planlaması ve 

yönetimin desteği alınmasını takiben kilit pozisyonlar tespit edilir. Sonrasında bu 

pozisyonlarda görev alacak kişilerin hangi niteliklere sahip olması gerektiği belirlenir ve 

pozisyonlar doldurulur (Atlı, 2012).Yetenek yönetimi uygulamalarının bazıları aşağıdaki 

gibidir: 

Kilit pozisyonların belirlenmesi: İşletmelerde en önemli adımlardan ilki kilit pozisyonların 

belirlenmesidir. Bunlar stratejik amaçlarına ulaşmayı hedefleyen kurumların yönetsel veya 

idari görevleridir. Kurum, kendisinin ihtiyaç duyduğu, iş gücü piyasasında pek rastlanmayan, 

işten ayrılması durumunda o kurumdaki işleri aksatabilecek, işe alınması ve eğitilmesi vakit 

isteyen, müşterilerle ilişkilerinde iyi olan ve bilgi akışını yönetebilen kişilere yoğunlaşır 

(Huselid vd. 2008). 

Rol gelişimi: Yetenek yönetimi insanların sahip olduğu rollerle bağlantılıdır. Bu durum 

insanlara fırsat tanınmasını ve kendi rolleri hakkında bir şeyler öğrenip kendilerini 

geliştirmelerini kapsar. Yetenek yönetimi politikaları ayrıca rol esnekliğine de odaklanır. 

Yetenek yönetimi insanlara daha iyi yaparak ve yeteneklerini daha geniş kullanarak 

geliştirmeleri için şans verir (Armstrong, 2006). 

Yetenekli çalışanların tespiti ve sınıflandırılması: Yetenekli personelin belirlenmesinde 

potansiyel, performans ve oluşturulan yetkinlik değişkenleri kullanılır. Performans, çalışanın 

görev sorumluluğunda olan işlerin başarısının ölçüsüdür. Potansiyel, ilerleyen zamanlarda üst 

düzey beceri gerektirecek bir işte başarı ölçüsü olarak karşımıza çıkar. Yetkinlikler ise en 

verimli performansı elde etmek için ayırt edici bilgi, beceri ve davranışları içerir. Yetenekli 

çalışanların tespitinde yapılan ölçümlerde, o kişinin potansiyeli, kazandığı deneyimleri, bilgisi 

ve becerisi, eğitim seviyesi, güçlü ve de değişime açık yanları işletmenin beklentileriyle 

uyumu manasında değerlendirilir (Tümen, 2014). 

Toplam ödül: Örgütün hedeflerini ve amaçlarını gerçekleştirmesi açısından gerekli duyduğu 

belirli tutumlar üzerinde çalışanın dikkatini tutabilmesi için, o işletmenin bir ödül sistemi 

oluşturması ve bunu uygulaması gerekir (Armstrong, 2006). 

Yetenekli personelin eğitimi ve gelişimi: Bir örgüt kendi temel yetkinliklerinin listesini ve 

onların ölçümü için değerlendirme araçları geliştirmelidir; bu ana yetkinlikleri destekleyici 

eğitim ve geliştirme çözümleri üretmelidir; onlara karşı her bireyi değerlendirmelidir ve 
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potansiyeli tahmin etmelidir; ve son olarak temel yetkinliklerin kapsanmasını sağlamak için 

faaliyet planları hazırlamalıdır (Berger, 2008). 

Yetenek ilişkisi yönetimi: Bu kavram insanların rolleri ile ilgili verimli ilişkiler kurma 

sürecidir. Bu, çoğunlukla çalışmak için muazzam bir iş ortamı oluşturmakla ilgilidir, ama 

ayrıca bu durum kişilerin tedavileriyle, onların değerinin farkına varmakla, onlara kulak 

vermekle ve gelişmeleri için şans tanımakla alakalıdır. Buradaki amaç insanların işlerine ve 

çalıştıkları örgüte kendilerini adadıklarını sağlayarak başarıya ulaşmaktır (Armstrong, 2006). 

Performans yönetimi: Performans yönetimi süreci, örgüt tarafından insanlarla ilişkiler 

kurmayı, yetenekleri ve potansiyelleri belirlemeyi, öğrenmeyi planlamayı ve aktiviteleri 

geliştirmeyi sağlar. 

Fegley (2006)’nın yaptığı araştırmada yetenek yönetimini uygulayan bazı profesyonel 

işletmelerin yöneticilerine yetenek yönetimi kapsamında geliştirmeleri gereken ve zayıf 

olduklarını düşündükleri durumlar soruldu. Bunun sonucunda, Fegley (2006)’dan aktaran 

Şahin (2015)’e göre yetenek yönetimi uygulamaları konularına göre ortaya aşağıdaki sonuçlar 

çıktı: 

 Her seviyede konumları doldurabilecek yedek kişilerin bir kaynağının yaratılması 

%28, 

 Personelin çalıştığı kurumda kalmalarını istemelerini sağlayan bir kurum kültürü 

oluşturma %17, 

 İşletmedeki hâlihazırda çalışanların ve adayların yetenek seviyelerinde var olan 

boşlukları tanımlamak %17, 

 Kariyer gelişimini destekleyen politikalar oluşturmak %16, 

 Örgüt büyüdükçe oluşturulacak pozisyonların tanımlanması %14, 

 Üst düzey performans gösteren personellerin ödüllendirilmesi %13, 

 Personelin işe geldiği zaman ilk günkü heyecanı duyacakları bir atmosfer yaratmak 

%12, 

 Personelin kurumun vizyon ve misyonu ile uyumlu hale getirilmesi %12, 

 Adaylar işe alınırken adayların yeteneklerinin değerlendirilmesi %12, 

 Yapılan her işin kayda değer olduğunu gösteren bir kültür oluşturmak %7, 

 Personelin bir konu hakkındaki düşüncelerinin dinlendiği ve o fikirlere değer verildiği 

bir ortam oluşturmak %7. 
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Yukarıda görülen rakamlardan da anlaşılacağı gibi ‘’Her seviyede konumları doldurabilecek 

yedek kişilerin bir kaynağının yaratılması’’ maddesi %28 ile en çok geliştirilmesi gereken 

nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu, %17 ile ‘’Personelin çalıştığı kurumda kalmalarını 

istemelerini sağlayan bir kurum kültürü oluşturma’’ ve ‘’İşletmedeki hâlihazırda çalışanların 

ve adayların yetenek seviyelerinde var olan boşlukları tanımlamak’’ takip ediyor. Blass, vd. 

(2009) göre, örgütlerde yetenek yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için aşağıdaki 

temel adımlar dikkate alınmalıdır:  

 Örgütte çalışanlara ilişkin yetenek havuzlarının oluşturulması ve bu havuzlara kaç 

çalışanın dâhil edileceğini belirlemek, 

 Yetenek havuzuna giriş ölçütlerini belirlemek,  

 Yeteneklerin sınıflandırılmasına karar vermek, 

 Yeteneklere ilişkin tutarlı ve kalıcı tanımlamaları yapmak, 

 Yetenekli çalışanların seçileceği kaynakları belirlemek, 

 Yeteneklerin belirlenmesinde ve yönetiminde açık veya şeffaf olmak. 

6.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YETENEK YÖNETİMİ İLİŞKİSİ 

Yeteneklere sahip olan ve yetenek yönetimini uygulayan işletmeler iniş çıkışın yüksek olduğu 

ekonomik şartlarda bile bu yeteneklere sahip olduklarından ötürü sürekliliklerini ve 

verimliliklerini sağlamaları açısından önemli bir etkiye sahip olur. Örgütlerin sürekli ve 

dinamik olmaları bakımından, rekabet havasının üst seviyede olduğu stresli meslek hayatında 

yetenek yönetimi yaklaşımının doğru kullanılması bu işletmeler için avantaj sağlar.İnsan 

kaynakları bölümünün mevcut yetenekleri doğru bir şekilde yönetebilmesi için bu yöntemin 

kurumun her aşamasında uygulanması ve de değerlendirilmesi şarttır. Bu noktada üst 

yönetimin kontrolüne ve desteğine ihtiyaç duyulan bu yaklaşım bir örgütteki bütün kilit 

konumların yönlendirilmesine yönelik bir işleyiş olarak tasarlanması gereken bir husustur 

(Aksakal ve Dağdeviren, 2015). Yetenek yönetimi kavramını daha çok ‘’personel 

güçlendirme’’ anlayışı egemen olan kurumlar yaygın olarak kullanmaya başlamıştır ve bunun 

akabinde bu kavram iyice önem kazanmıştır (Doğan 2006’dan aktaran Doğan ve Demiral, 

2008). Altınöz (2009)’a göre yetenek yönetimi, işletmelerin yenilikçilik ve farklılık 

gereksinimlerini karşılamada en güçlü çözüm yollarından bir tanesi olarak görülmektedir. 

Bundan dolayı, yetenek yönetimi kavramı hem kurumların insan kaynakları bölümü 

çalışanlarının ve yöneticilerinin hem de araştırmacıların çalışma alanları arasında yerini 
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almıştır (Çırpan ve Şen 2009’dan aktaran Altınöz, 2009). Slideshare (2015)’e göre önemi gün 

geçtikçe artan insan kaynakları yönetiminin başarıya ulaşabilmesi personellerinin bireysel 

gelişimine önem vermesine bağlıdır. 

Aşağıda verilen Şekil 2’de de görüleceği gibi insan kaynakları ile yetenek yönetimi arasında 

yakın bir ilişki vardır. Öncelikle, bir işletmedeki insan kaynakları bölümünün ilerisi için 

stratejiler belirlemesi gerekir. Hangi hedefleri gerçekleştirmek istediğine dair planlara sahip 

olması önemlidir. Buna bağlı olarak, yetenek yönetiminin doğru uygulanması adına yetenek 

geliştirme planı ve stratejilerine sahip olması da önem taşır. İşletmenin gerek duyduğu 

yetenekleri nasıl elde edeceğine dair taktikler uygulaması bu noktada mühimdir. 

 

Şekil 2: İşletme Stratejileri, İnsan Kaynakları ve  Yetenek Geliştirme arasındaki ilişki 

Kaynak: Slideshare, (2015). 30 Aralık 2015 tarihinde 

erişildi:http://www.slideshare.net/ikatolyesi/nsan-kaynaklarnda-yetenek-ynetimi 

 

Avrupa şirketleri yetenek yönetimini uygulamak için bu 3 duruma sahiptirler: yetenek 

edinme, yetenek yönetimi ve yetenek planlaması. Yetenek yönetimi için, yine Avrupa 

firmaları bazı ölçüler kullanırlar. Bunlar; küreselleşen liderlik, personelin ‘’kendi yolumla (in 

my own way)’’ şeklinde yaptığı çalışmaları teşvik etmek fakat sonuçlarını kontrol etmek, 

mentörlük programları, koçluk programları, burs sağlama, atölye çalışmaları ve kişisel 

gelişim, çalışanlar arasında kültürlerarası değişim olarak görülür (Zamcu, 2014).Bu 

uygulamalarla işletme, insan kaynakları açısından, hem elinde bulunan personelin yetenek 

yönetimini geliştirmek hem de çalışanın işletmeye olan katkısını arttırmak ister.Yetenekli 

şahısların, işletmeye çekilmesi adaylardan doğru yeteneklerin tespit edilip seçilmesi, kuruma 

http://www.slideshare.net/ikatolyesi/nsan-kaynaklarnda-yetenek-ynetimi
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uyumlaştırılması, onların geliştirilmesi ve elde tutulması tamamen insan kaynakları bölümü 

sorumluluğu altındadır. İK bölümü yetenek yönetimi sisteminin hem yöneticisi hem de 

denetleyicisi konumundadır (Ceylan, 2007). 

Teknolojinin gelişmesi ve küreselleşmenin etkisiyle Altunoğlu vd. (2015)’e göre, 

organizasyonlar yetenekli personellerini daha fazla önemser hale gelmişlerdir. Bu durumun 

farkına varan ve yetenek yönetimi uygulamasına geçen işletmeler için mühim başlıklar ise; bu 

programların işletmenin tüm aşamaları tarafından kabul görmüş olması ve  şirketin 

hedefleriyle uyumlu ve stratejik ortaklıklar şeklinde olması durumunda başarı sağlayacağı, 

kuruluşların elinde bulunan önemli pozisyonların farkında olması ve bu pozisyonların 

üzerinde durması gerekliliği, müsait olan pozisyonları en doğru biçimde doldurabilmek ve 

yedekleme programları yapmak, bununla beraber yönetici gelişim programları ile geleceğin 

yöneticilerini yetiştirmektir. Örgütlerde söz konusu değişimlere bağlı olarak insan kaynakları 

yönetimi yeteneği temel alan bir yaklaşımla yeniden tasarlanmaktadır. Tablo 2’de görüldüğü 

gibi insan kaynakları fonksiyonu, süreç, kültür, rekabet, gelişme, planlama ve değişim açısına 

göre sorumluluklarını yerine getirmektedir. Yeteneğe dayalı insan kaynakları yönetimi 

modelinde, bütün süreçlerin çalışan odaklı olması, işe alma ve yerleştirmede yeteneğin temel 

ölçüt olarak alınması, yetenek düzeyi yüksek olan çalışanların devamı için özel motivasyon 

araçlarının geliştirilmesi, yetenek ve performansa göre ödül siteminin uygulanması,  

performans ve yeteneğe dayalı kariyer yol harita ve planlarının belirlenmesi, kariyer 

geliştirmede koç ve mentorlük uygulamaları gibi süreçler temel alınmaktadır. Yeteneklerin 

etkin yönetilmesi ile doğru işe doğru bireylerin alınması ve geliştirilmesi, rekabette yeteneğin 

ölçü alınması, en iyi olanı seçerek tercih edilen işveren olmayı sağlama, örgütsel değişimi 

çalışanlarla birlikte gerçekleştirme ve böylece işgören devir hızını en aza indirmek gibi 

olumlu kazanımlar sağlanmış olacaktır. Günümüzde örgütler ve çalışanlar arasındaki 

rekabette bu kazanımlar belirleyici olmaktadır. Dolayısıyla örgütlerde insan kaynakların etkin 

yönetimi yeteneklerin yönetimine bağlıdır.   

  



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 222-238. 

 

 

235 

 

Tablo 2: Yetenek temeline dayanan insan kaynakları yönetime yönelik bakış açısı 

Bakış 

açısı 

Temel 

düşünce 

Seçme ve 

yerleştirme 

Tutma Ödül Başarı 

planlaması 

Gelişim 

Süreç Bütün 

süreçlerin 

insan odaklı 

olması 

Yeteneğe 

dayalı seçim 

Çalışana 

özgü motive 

edici araçlar 

Performansa 

dayalı ödül 

sistemi 

Performans 

başarısına 

dayalı plan 

Performans 

yönetimi 

kapsamında 

gelişim 

Kültürel Başarı için 

yeteneğe 

ihtiyaç var 

 Çalışanlar 

yetenek, 

başarı ve 

başarısızları

nı özgürce 

ortaya 

koymalı 

Bireysel 

ihtiyaçlara 

göre esnek 

ödül sistemi 

Kişisel 

gelişim 

Koç ve mentor 

öncülüğünde 

gelişim 

Rekabet  Yetenek 

temelli 

En iyi olanı 

seçmek 

İyi insanlar 

iyi 

insanlarla 

çalışmak 

ister.Amaç 

tercih edilen 

işveren 

olmak 

Rekabetten 

daha fazlasını 

sunmak. Eğer 

çalışanlar 

kazanamadıkla

rı için işten 

ayrılıyorsalar 

daha iyi ödül 

programı 

sunmak 

Çalışanların 

işlerinde 

kendilerini 

geliştirmelerin 

izin vermek 

Fırsat odaklı 

gelişim 

Gelişme 

yönelik  

Potansiyeli 

yüksek 

olanların 

gelişimini 

hızlandırma

k 

Önce uygun 

olan bireyi 

seçmek ve 

geliştirmek 

Kariyer 

yolunu 

açıkça 

belirttikten 

sonra 

gelişim 

olanağı 

sunmak 

Performansa 

dayalı 

gelişmeye 

bağlı artışların 

sağlanması 

Örgütsel 

düzeyde 

kariyer 

gelişim 

planlarının 

yapılması 

Hem fırsatçı hem 

de planlı gelişim 

       

       

İK 

planlam

a 

Doğru işe, 

doğru 

zamda, 

doğru kişi 

Yeterli sayıda 

çalışanın 

alınması 

İşgören 

devir hızının 

izlenmesi 

Maaş + 

diğer ek 

ücretlerin 

açıkça 

belirtilmesi 

Bireysel 

kişisel gelişim 

planlarının 

yapılması 

İletme 

ihtiyaçlarına göre 

gelişim plan 

çerçevesinin 

oluşturulması 

Değişim 

yönetim

i 

Örgütsel 

değişim 

için 

yeteneğin 

kullanılmas

ı 

Örgütsel 

değişime 

katkı 

sağlayacakları

n seçimi 

Proje ve 

sorumluluk 

sahibi 

olanları 

tutmak 

Bazı sonuçlar 

veya başarılara 

göre ödül 

standartlarının 

belirlenmesi 

Fırsata dayalı 

değişimleri 

planlamak ve 

gerçekleştirme

k 

Değişimlerin 

gerçekleştirilmesi

ne yönelik güçlü 

bir işbirliği 

geliştirme 

       

       

       

       

Kaynak: Blass,  E., Brockhoff,  S. N. and Oliveira, F.G. (2009). “A Map of the Territory 

between HRM and Talent Management”, Talent Management Cases and Commentary 

(Edited: Eddie Blass), Palgrave Macmillan, England. pp. 19-207.   
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüz iş dünyasında, rekabet ortamının arttığı aşikâr. Bu artan rekabet ortamında insan 

kaynağını yönetmek işletmeler için en önemli noktalardan bir tanesi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İş fırsatlarının fazla olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, artık sadece 

işletmeler seçici konumda olmuyor, kişilerin de hangi işletmede çalışmak istediğine dair 

çeşitli seçenekleri bulunuyor. Bu noktada, özellikle yetenekli personeli elde edebilmek ve 

onları cezp edip elde tutabilmek iyi bir insan kaynakları yönetimine ve de uygulanan yetenek 

yönetimine bağlıdır. 

İlk ortaya çıktığında ‘personel yönetimi’ olarak gündeme gelen bu kavram günümüzde 

‘modern insan kaynakları’ ya da ‘stratejik insan kaynakları’ olarak literatürdeki yerini 

almaktadır. Bu manada, bu bölümün işi yalnızca işe alma ve seçme ile sınırlı kalmamaktadır. 

Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi insan kaynaklarının işe alma ve seçmeden, 

güvenlik ve sağlığa kadar çok sayıda işlevi bulunmaktadır. Bu modern insan kaynakları 

yönetiminde yetenek yönetimi uygulamaları da ön planda olan etkinliklerden biridir.Yetenek 

yönetimi bir anda olacak bir şey değildir. Belli bir süreç ve iyi bir ekip gerektirir. Yalnızca 

insan kaynakları yöneticisi ile bu uygulama tam anlamıyla gerçekleşemeyebilir. Bu konuda 

diğer kısım yöneticilerinin de aktif rol alması önemlidir. 

Sonuç olarak, bir işletme için insan kaynağının en önemli faktör olduğu biliniyor. İnsan 

olmadan faaliyet de olmaz. Bu noktada, üretimde verimi ve personelin iş tatminini ve cezp 

edilmesini sağlamak adına işletmeler ve yöneticiler üzerlerine düşen görevi doğru bir şekilde 

yerine getirmelidir. İş yerinde mutlu olmayan bir personelin verimli bir şekilde çalışması 

beklenemez. Bu nedenle insanın işinde tatmin olması o kişinin işinde iyi bir performans 

göstereceğine yol açar. 

Birkaç öneri olarak; yetenek yönetimi uygulamaları, bir otel işletmesini ele aldığımızda, 

bulaşıkhane personelinden tutun da finans çalışanına kadar, herkesi kapsayan işletmedeki tüm 

bölümlerde gerçekleştirilmelidir. Yetenek yönetimi uygulamaları tamamen sonuç odaklı 

olmalıdır. Bunun için de bir plan ve programa gereksinim vardır. Kısım amirleri çalışanlarının 

var olan yeteneklerini ön plana çıkarmak için gerekli çalışmalar yapmalıdır. O bireyin mevcut 

yeteneğini ne şekilde verimli kullanabileceğini hesaba katmalıdır ve bunun uygulanması için 

harekete geçmelidir.  
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Abstract 

The main purpose of this study is to determine whether there is occupational burnout within 

the American University or there is not. Occupational burnout is a type of emotional stress 

resulting in exhaustion, feeling of meaningless, lack of enthusiasm and inefficiency at the 

work place. Burnout consists of three scales: emotional exhaustion, depersonalization, and 

reduced personal accomplishment. The research is made by surveying method. Employees of 

the American University of Central Asia were surveyed. The questionnaire included 

demographic questions and Maslach Burnout Inventory questions.  

 

Keywords: occupational burnout, American University of Central Asia 

 

1. INTRODUCTION 

Occupational burnout 

The term ‘burnout’ was first introduced into the literature by Freudenberger in the early 1970s 

(Freudenberger, 1974). According to him burnout is a state of fatigue or frustration resulted 

from professional relationships that failed to produce the expected rewards (Freudenberger, 

1974).  

Although the term ‘burnout’ was firstly identified by Clinical psychologist Herbert 

Freudenberger in 1970s, the spread of the term ‘burnout’ took place in 1980s after researches 

of Social psychologist Christina Maslach. She defined burnout as a psychological syndrome 

involving emotional exhaustion, depersonalization, and a diminished sense of personal 

accomplishment that occurred among various professionals who work with other people in 

challenging situations (Maslach, 1982). According to Maslach, usually, people with client 
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oriented professions such as teachers, police officers, lawyers, and nurses suffer from burnout 

syndrome more others (Maslach, 1982).  

However, it is difficult to measure burnout, Christina Maslach and Susan Jackson developed 

the most widely used instrument for assessing burnout, namely, the Maslach Burnout 

Inventory (Maslach & Jackson, 1981, in Lambert & McCarthy, 2006). According to the 

Maslach Burnout Inventory burnout is made up of exhaustion, cynicism, and inefficacy 

(Maslach, Jackson, Leiter, 1996, in Baum, 1997). Moreover, the Maslach Burnout Inventory 

captures three dimensions of burnout: emotional exhaustion (EE), depersonalization (DP), and 

personal accomplishment (PA) (Maslach & Jackson, 1986, in Lambert & McCarthy, 2006).  

If we refer to other researches about burnout, then the term ‘burnout’ can be stated as a type 

of psychological stress. Job burnout or occupational burnout is “an impairment of motivation 

to work, resulting in a growing inability to mobilize interest and abilities” (Potter, 1995). 

According to Potter occupational burnout has the following warning signals: feeling of 

frustration, emotional outbursts, sense of alienation, substandard performance and increased 

use of drugs and alcohol (1995). In case if the warning signals are not identified as pre-

burnout symptoms, then an employee generally begins to feel moral exhaustion and 

interpersonal problems due to negative emotions and declining performance. In the end, these 

factors lead to serious health problems and feeling of misery and meaninglessness. A person 

with burnout suddenly feels strongest fatigue and feeling of apathy without visible causes. 

And due to the reason the symptoms of occupational burnout are difficult to detect and 

employee does not know that s/he is suffering from burnout until it becomes severe. 

Moreover, while one individual can cope with stress and stressors and avoid burnout, the 

other cannot cope with stressors.  

According to Ladstätter and Garrosa (2008, p.4) burnout appears spontaneously in customer 

oriented professions like social workers, nurses, teachers, etc. as well. The reason may be 

hidden in the necessity of work with different people, which provides high stress work 

environment and emotional demands of the job. Ladstätter and Garrosa compare burnout to a 

“broken car battery that cannot be recharged accurately losing power” (2008, p.1). This is a 

good example to demonstrate what employees feel when they put more effort into their work 

than they receive.  

Referring to John Arden, occupational burnout can be a result of lack of challenge. The job 

may in a once become boring and uninspiring. Moreover, it may become uninteresting. The 

author stated in his book “Surviving job stress: How to overcome workday pressures” that job 
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burnout occurs if: an employee is co-dependent or in other words cannot delegate several 

tasks; an employee cannot regret tasks which s/he cannot accomplish; an employee feels that 

the job is monotonous and repetitive; and if an employee has performed the several duties 

during many years (2002).  

One more reason of occupational burnout lies in work overload. Gryna and Frank M. state 

that work overload happens when the job demand is more than the employee resources. 

According to them the usual symptoms occur after long workdays with overtimes, no 

vacations and taking work to home (2004).  From the previous symptoms it can be stated that 

work overload usually lead to stress, and long stress at the same time leads to burnout.  

Ladstätter and Garrosa in their book “Prediction of Burnout: An Artificial Neural Network 

Approach” describe the reasons why burnout is increasing nowadays. They are (Ladstätter 

and Garrosa, 2008:4-7): 

1) The emergence of the service sector 

Due to rapid growth of human-oriented professions and expansion of service provision, 

employees who have to deal with people on everyday basis due to the emotional demands 

face burnout in their daily work. 

2) Labeling  

Today in the era of globalization and Internet people have more access to information, 

and professional terms like ‘stress’ are more often observed in our daily lives. And if only 

a few decades ago people did not know they are suffering from stress, now they can 

easily diagnose or over diagnose stress by themselves. 

3) Individualization 

Due to the reason people become more self-oriented and the reasons of losing 

commitment to social communities like family, clan, etc. people have to build their own 

networks and it makes them demanding and unsatisfied.  

4) Increased emotional and mental workload 

Again due to the development of new technologies, employees have to work more 

mentally than before. If fifty years before work force was important, today there is need 

in professionals. 

5) The weakening of professional authority 

Before the authority of professionals was admired; however, nowadays, everyone has to 

be professional.  

6) Changed psychological contract 
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Employees have to give more psychologically and get less. 

1.1. American University of Central Asia 

American University of Central Asia is an international, multi-disciplinary learning 

community in the American liberal arts tradition. Its curriculum includes the Preparatory 

Program (New Generation Academy), twelve undergraduate majors and three graduate 

programs. In addition to its top-flight academic programs, AUCA is committed to freedom of 

expression, critical inquiry and academic honesty. AUCA is the first university in Central 

Asia to offer US accredited degrees in liberal arts programs through a partnership with Bard 

College in the United States.  In addition to Bard, AUCA maintains partnerships with a 

number of universities and organizations worldwide. 

AUCA and Bard College have created a partnership that, by granting Bard degrees to AUCA 

graduates in nine academic disciplines, will improve the quality of education at AUCA. The 

two institutions strive to create a new generation of students who believe that they can both do 

good and do well over a lifetime of learning and work. 

AUCA is particularly proud of its reputation for academic honesty, both among individual 

students and faculty.  The university has in place all the necessary safeguards to steward large 

grants, as they have demonstrated both with completed grants from organizations such as the 

Open Society Institute, USAID, the Mellon Foundation as well as with current grants, 

including a $5M grant awarded by USAID.  AUCA is proud, through the work of its Tian 

Shan Policy Center (TSPC) and Central Asian Studies Institute (CASI), to have partnered on 

sponsored research projects with (among others) the Open Society Institute, the Soros 

Foundation, the Aga Khan Foundation, USAID, UNICEF, DFID, and many others. 

The success of AUCA is evident in its 2,500 graduates, who continue their education at well-

respected universities like Harvard, Yale, Indiana University, the Sorbonne, and Central 

European University. AUCA graduates can also be found working at prestigious 

organizations across the globe including the BBC, Citibank, Cisco Systems, Deloitte & 

Touche, Google, IBM, USAID, World Bank, and many more. 

AUCA had developed new programs to meet the needs of the community it serves, including 

the Master of Arts in Central Asian Studies, Master of Arts in Applied Psychology, and 

Master of Business Administration; as well as an expansion of its Continuing Education 

program with courses in civic education, and retraining of military personnel 

(https://auca.kg/en/auca_at_a_glance/).   

https://auca.kg/en/auca_at_a_glance/
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2. METHODOLOGY 

2.1. The Aim and Place of the Research 

This research is made in order to investigate job burnout within the American University of 

Central Asia. AUCA has 283 staff dedicated to creating the best educational experience for 

AUCA students. There are 167 female employees and 116 male employees. The staff 

oversees all aspects of fundraising in support of the University, overseeing the work of the 

University, and managing the human resource potential services of AUCA 

(https://auca.kg/en/auca_at_a_glance/). 

2.2. The Research Sample 

70 employees of the American University of Central Asia filled in the questionnaires in order 

to define whether there is an occupational burnout at the university or there is not. Among 

them there are 60 female employees and 10 male employees. 

Measurement of the reliability coefficient is high (Cronbach’s alpha = 0.75). Reliability 

coefficients for Emotional exhaustion, Depersonalization and Personal accomplishment are 

0.88, 0.76 and 0.80 respectively. Emotional exhaustion consists of 9 questions, 

Depersonalization consists of 5 questions and Personal accomplishment consists of 8 

questions.  

2.3. Methods of Data Gathering 

During the survey the employees filled in the questionnaires which included demographic part 

and Maslach Burnout Inventory part. The questionnaire consisted of 9 demographic questions 

in order to gather general information about the university staff. 

And Maslach Burnout Inventory part developed by Christina Maslach consisted of 22 

questions. Employees were asked to mark one of the five options on a five-point scale 

“Never”, “A few times a year”, “A few times a month”, “A few times a week” and 

“Everyday”.  The points were given from zero to four respectively. Data in this survey was 

analyzed using MS Excel and SPSS 16 computer programs. Random sample method was used 

in the study. 

The MBI address three general scales: 

Emotional exhaustion: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20  

Depersonalization: 5, 10, 11, 15, 22 

https://auca.kg/en/auca_at_a_glance/
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Personal accomplishment: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 

Table 1: Range of scores indicating levels of burnout by sub-scale  

 LOW MOD HIGH 

Emotional Exhaustion 
0-16 17-26 27+ 

Depersonalization 0-6 7-12 13+ 

Personal 

Accomplishment 
39+ 32-38 0-31 

High emotional exhaustion and depersonalization and low personal accomplishment shows 

burnout. (http://www.lib.niu.edu/2001/ip010725.html) 

2.4. Dependent and Independent Variables 

Dependent variables: mean points of university employees. 

Independent variables: gender, age, presence of children, number of children, difficulty to get 

to work, thoughts of retirement, salary, growth opportunity.  

Table 2. Introductory information about the AUCA employees 

Variables Quantity Percentage 

Gender     

Male 10 14,29% 

Female 60 85,71% 

Age 

  20-30 36 51,43% 

31-40 26 37,14% 

41-50 6 8,57% 

more than 51 2 2,86% 

Presence of children 

  Yes 44 62,86% 

No 26 37,14% 

 

From the above table it is seen that 85,71% of all employees are women, 51,43% are 20-30 

years old, 62,86% of employees have children.  
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Table 3. Introductory information connected to AUCA employees’ work 

Variables Quantity Percentage 

Years at AUCA   

 1-3 years 40 57,14% 

4-7 years 14 20,00% 

8-11 years 16 22,86% 

more than 12 years 0 0,00% 

Do you face difficulties to get to your 

work?   

 always 4 5,71% 

sometimes 40 57,14% 

never 24 34,29% 

other 2 2,86% 

Do you think of retirement?   

 I often think of it 2 2,86% 

I sometimes think of it 30 42,86% 

I never think of it 28 

 other 10 14,29% 

Your salary is …   40,00% 

more than enough 0 0,00% 

enough 26 37,14% 

not enough 38 54,29% 

not enough at all 6 8,57% 

Is there an opportunity to grow within 

AUCA?   

 Yes 44 62,86% 

No 26 37,14% 

 

From the previous table we can see that 57,14% of employees work during 1-3 years, 57,14% 

of employees sometimes face difficulties to get to the work, 42,86% of employees sometimes 

think of retirement; however, 40,00% of employees never think of it, 54,29% of employees 

think their salaries are not enough , and 62,86% of employees think there is an opportunity to 

grow within AUCA.  

  



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 239-249. 

 

 

246 

 

Table 4. Maslach Burnout Inventory results within AUCA 

  Emotional exhaustion Depersonalization Personal Accomplishment 

Low 34 6 0 

Mod 32 48 0 

High 4 16 70 

 

Emotional exhaustion 

percentage 

Depersonalization 

percentage 

Personal Accomplishment 

percentage 

Low 48,57% 8,57% 0,00% 

Mod 45,71% 68,57% 0,00% 

High 5,71% 22,86% 100,00% 

 

As it is known from the Maslach’s burnout inventory high emotional exhaustion and 

depersonalization and low personal accomplishment show burnout. From the table above we 

can see that emotional exhaustion among AUCA employees is whether low or moderate, 

48,57% and 45,71% respectively. Only 5,71% of employees feel high emotional exhaustion. 

According to Maslach, Leiter and Schaufeli in their article “Measuring burnout” (2008) when 

trying to investigate a single dimension for burnout as an alternative approach, three 

dimensions of burnout were reduced to a single and key dimension – Emotional Exhaustion. 

If we look at the table, high emotional exhaustion percentage is almost negligible comparing 

to low and moderate emotional exhaustion. Referring to the data connected to 

depersonalization, it is clearly seen that prevailing level of depersonalization is moderate 

making 68,57%. Despite these results if we look at the last personal accomplishment 

dimension, we can observe that personal accomplishment rate is 100% high meaning that all 

70 employees surveyed have high job burnout at this dimension of burnout.    

Table 5. Differences According to Gender 

 Gender N Mean Std. Deviation Sig. 

Emotional 

exhaustion 

Male 10 17,20 7,2541 ,033 

Female 60 16,73 5,0282  

Depersonalization Male 10 10,80 3,0840 ,621 

Female 60 10,76 2,8957  

Personal 

Accomplishment 

Male 10 12,40 4,7888 ,020 

Female 60 10,56 3,4216  

Burnout Male 10 13,46 4,4919 ,047 

Female 60 12,68 3,1412  
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If we compare male and female employees of the American University of Central Asia, it is 

seen that male employees are more emotionally exhausted than female employees. If we look 

at depersonalization points, it can be stated that there is not significant difference between 

male and female employees. In personal accomplishment scale again male representatives 

have more points than the female ones. In general, according to the results, males are more 

suffering from job burnout than females. Now let us look at the burnout differences according 

to presence of children. 

Table 5. Differences According to Presence of Children 

 Children N Mean Std. Deviation Sig. 

Emotional 

exhaustion 

No 44 17,18 4,7704 ,024 

Yes 26 16,15 6,2334  

Depersonalization No 44 11,04 1,8671 ,002 

Yes 26 10,30 4,1062  

Personal 

accomplishment 

No 44 11,13 2,7159 ,000 

Yes 26 10,30 4,8889  

Burnout  No 44 13,12 2,2971 ,000 

Yes 26 12,25 4,6036  

Employees without children are more emotionally exhausted than those employees who have 

children. The same picture can be viewed referring to personal accomplishment and 

depersonalization. According to these three factors we can see that employees with children 

suffer from job burnout less than those without children. From these presence of children can 

serve as a factor decreasing occupational burnout. Now let us look at job burnout from the 

perspective of age.   

Table 6. Differences According to Age 

  

N Mean 

Std. 

Deviation Sig.   Age 

Personal 

accomplishment 

20-30 36 11,00 2,8284 ,024 

31-40 26 11,61 4,3550  

41-50 6 6,66 3,1411  

51+ 2 10,00 ,0000  

Total 70 10,82 3,6632  
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When analyzing occupational burnout from the age prospective, the differences were found 

only in personal accomplishment scale. The mean is bigger at the 31-40 years age group. The 

lowest level of burnout is in 41-50 years age group. 

3. CONCLUSION 

The main purpose of this research was to determine presence of occupational burnout within 

employees of the American University of Central Asia. From the research we see that most of 

the employees are new comers and work during short period of time. Moreover, more than 

half of the surveyed employees face difficulties while getting to work. Almost the same 

quantity of staff sometimes think of retirement and never think of it. More than the half of the 

surveyed employees think their salaries are not enough; however, they think that there is an 

opportunity to grow within the university.  

According to gender we can conclude that male employees are more emotionally exhausted 

than female ones. One more interesting thing about job burnout at the university is that 

employees with children suffer from occupational burnout less than those without children. 

Moreover, it is seen that as elder employees suffer from burnout less.  

In general, after investigating the levels of emotional exhaustion, depersonalization and 

personal accomplishment, in common we see that burnout at the university is moderate. 
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http://site.ebrary.com/lib/aucentralasia/search.action?p09=Franks%2c+Phil&f09=author&adv.x=1&p00=burnout
http://www.lib.niu.edu/2001/ip010725.html
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Özet 

Lüks bir ihtiyaç olmaktan çıkan ve hayatın vazgeçilmezleri arasına giren turistik seyahatlerin 

artması beraberinde konaklama işletmelerinin sayısını da artırmaktadır. Dolayısıyla sektöre 

giren her yeni işletme, birilerine hem istihdam hem de yeni kariyer alanları ortaya 

çıkarmaktadır. Yapılan işin gelecek vaadetmesi ölçüsünde çalışan personelin motivasyonu ve 

iş üretme performansı yüksek olurken diğer yandan kariyer yapma düşüncesini de 

geliştirmektedir. Bu nedenle işgörenler gelecekte olmak istedikleri yeri belirlerken kendilerine 

kariyer yapma ortam ve olanaklarını sunabilen iş ve işyerlerini tercih etmektedirler. Bu 

noktadan hareketle, bu araştırma; Bişkek’de faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin 

önbüro departmanlarında istihdam edilen personelin kariyer gelişimleri konusunu ele alarak 

personelin gelecekle ilgili kariyer planları hakkındaki düşüncelerini öğrenmeyi ve personel 

gözüyle otel işletmelerinin kariyer planları konusundaki uygulamalarının nasıl algılandığını 

analiz etmeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda araştırma ile Bişkek Otellerinde Önbüro 

çalışanlarının mevcut işlerinde kariyer yapabileceklerine inanıp inanmadıkları ve otel 

yönetimlerinin kariyer konusundaki uygulamalarına olumlu yaklaşıp yaklaşmadıkları 

sorularına cevap aranmıştır. Toplam 19 otelin önbüro çalışanlarının katıldığı araştırmadan 

geçerli 63 anket formu elde edilmiştir.  

Yapılan anket uygulamasının analiz sonuçlarına göre; araştırmaya dahil olan önbüro 

personelinin büyük bir oranda (%93) mevcut işlerinde kariyer yapabileceklerine inandıkları 

ve otel yönetimlerinin kariyer konusundaki uygulamalarına (%67) olumlu yaklaştıkları bilgisi 

elde edilmiştir. Ayrıca Bişkek’teki otellerin önbüro departmanlarında çalışan ve araştırmaya 

dahil olan personelin kurumsallaşmış otellerde çalışanlarla mevcut işlerindeki çalışma süresi 5 

yıldan fazla olanların ileride bir üst pozisyona yükseleceklerine olan inançlarının 

diğerlerinden daha yüksek olduğu, personelin aynı işletmedeki çalışma yıl sayısı arttıkça 

kariyer beklentisinin de yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya dahil olan önbüro 
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personelinin tamamı en az lisans düzeyinde bir eğitim almışken turizm konusunda eğitimli 

olanların oranı ise sadece %57’dir. Araştırmaya katılan önbüro personelinin gelecekte olmak 

istedikleri pozisyonlar içerisinde ‘Genel Müdür’ seçeneği %67 ile ilk sırada yer almaktadır. 

  

Anahtar Sözcükler: Bişkek Otelleri, Önbüro Personeli, Kariyer Beklentisi, Kariyer 

Planlaması. 

 

THE CAREER PROSPECTS OF PERSONEL EMPLOYED IN THE 

FRONT OFFICE IN THE HOSPITALITY INDUSTRY: A STUDY IN 

BISHKEK HOTELS 

Abstract 

The touristic trips are necessary nowadays life and increasing in this sector brought to 

increasing in accommodation sector. Every new company which enters into accommodation 

sector provides employment as well as new career fields. When the operational efficiency of 

the staff is high their demands become higher too. This means that the staff starts to choose 

the companies which offer them better opportunities. There are two aims of this research. 

Firstly, to find out the staffs expectations about their career plans. Secondly, how the staff 

estimate their manager's career planning policy. According to their answers we would like to 

find out “Do they believe in being promoted in their career? In case they have some problems 

in being promoted in their field this research paper can offer solutions. 19 hotels were 

included in our study and current 63 questionnaires were obtained. 

According to the questionnaire; 93% of respondents believe that they are able to make a 

career on their workplace. 67% of respondents note that the management gives them the 

opportunities to be promoted. All of respondents graduated from the universities and 57% of 

them are from tourism field. To question “which position you want be in the future?” 

67%   wrote that they would like to become “General Manager” The employees of the hotels 

with established system who have more than 5 years of experience have more expectations 

from career then others. 

 

Keywords: Bishkek’s Hotels, Front Office Staff, Career Expectations, Career Planning 

1. GİRİŞ 

Dünya’da artan turist sayısına paralel olarak konaklama tesislerinin sayısı da hızla 

artmaktadır. Konaklama tesislerinin artması beraberinde işletmeleri birbirleri ile yoğun bir 

rekabet ortamına çekmektedir. Dolayısıyla işletmenin ayakta kalması rakiplerden önde olmayı 

ve farkındalık yaratmayı gerektirmektedir. Bunun ön koşullarından biri de işletmenin kaliteli 

ve motivasyon düzeyi yüksek personele sahip olmasıdır. Zira otele gelen konukların 

memnuniyeti öncelikle çalışanların yaptıkları işten memnun ve işlerini severek yapıyor 

olmalarıyla mümkündür.    
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Turizm bir hizmet sektörüdür ve memnuniyet derecesini somut delillere dayandırmak zordur. 

Hizmet soyut olunca memnuniyet algısının boyutu da her bir kişiye göre değişebilmektedir. 

Bu nedenle bir hizmet sektörü olan turizmde herkesi aynı derecede memnun eden standart bir 

ürün geliştirmek imkansızdır. Nitekim otel işletmelerinde müşteri şikayetlerinin çoğu hizmet 

kalitesinin kötü olduğu yönündeki serzenişlerden kaynaklanmaktadır. Buradaki hizmet 

kalitesinin boyutunu belirleyebilmek için de bir ölçü ve şablon yoktur. Ancak otel personeli 

açısından hizmet kalitesinin dayandırıldığı ve olması gereken belirli standartlar ve yeterlilikler 

vardır. Bunlar; çalışanların almış oldukları eğitim, iş motivasyonu, işletmelerin personel 

geliştirme faaliyetleri ve işgörenlerin kariyer planlamasıdır. Buradan hareketle bu araştırma 

Kırgızistan otellerinde önbürö personeli olarak istihdam edilen işgörenlerin kariyer gelişimleri 

konusunu ele almış ve onların kariyer planları ile ilgili düşüncelerini öğrenirken çalışanların 

gözüyle otel işletmelerinin kariyer konusuna yaklaşımlarını analiz etmeyi amaçlamıştır.  

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Önbüro (Front Office), otele gelen misafirlerin karşılandığı, kayıt işlemlerinin yapıldığı, 

rezervasyonlarının alındığı, hesaplarının tutulduğu, danışma hizmetlerinin verildiği, diğer 

departmanlarla koordinasyonun sağlandığı hizmet alanını ifade eder. Diğer bir yaklaşıma göre 

ise önbüro, müşterinin otel işletmesine girişinden ayrılmasına kadar geçen süre içerisinde 

müşteri ile ilgili işlemlerin yerine getirildiği departmandır (Kozak, 1998).  

Önbüro,  konaklama işletmesi ile misafir arasındaki ana ilişki noktası olması nedeniyle de 

otelin beyni olarak nitelendirilir (Kantarcı ve Yörükoğlu, 1998). Önbüronun vereceği 

hizmetler, otelin bütün hizmetlerinin aksamadan yürütülebileceği ana kumanda olması 

nedeniyle yönetimin başarılı olması bir yerde önbüro personelinin başarısıyla doğrudan 

ilişkilidir (Eraslan, 2012). Bir otelin önbürosu otele girenin ilk gördüğü, çıkarken de son 

gördüğü yerdir. Bu yönü ile önbüro departmanı bu otele ilk kez gelen bir konuğun otel 

hakkında kafasında oluşacak algının olumlu ya da olumsuz yönde şekillenmesinde etkili olan 

en önemli noktadır. Bu nedenle önbürolar estetik açıdan konukları etkileyecek şekilde dizayn 

edilir ki konuklar oteldeki odaların ve diğer tüm alanlarında böyle şık ve etkileyici zannetsin.  

İngilizce’de ‘meslek’ anlamındaki ‘career’ sözcüğünden gelene (Aytaç, 2005) Kariyer, 

Türkçe’ye de İngilizce okunuş şekliyle ‘kariyer’ şeklinde girmiştir. Kariyer kelimesinin 

sözlük anlamı koşu yolu, koşu yeri, yol, geçit, arena anlamında tanımlanırken mecazi anlamda 

yaşam, ömür, meslek olarak belirtilmektedir (Bayraktaroğlu, 2008). Ancak Kariyer ifadesi 

günümüzde sözlük anlamının ötesinde farklı ve çok geniş bir anlamda kullanılmaktadır. 

Örneğin Aydemir kariyeri; bir insanın çalışabileceği yıllar içinde herhangi bir iş alanında 

adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim, beceri ve ustalık kazanmasıdır (Aydemir, 

1995) şeklinde tanımlarken, Aytaç bir kişinin kendi yaşam süresi içinde işle ilgili edindiği 

deneyimler ve faaliyetleri ile bağlantılı olarak kişisel olarak elde edilmiş davranış ve tutumlar 

dizisidir (Aytaç, 2005:6) demiştir. Bir başka tanıma göre Kariyer, insanın istek, hedef ve 

davranışları ile ortaya çıkan, yaşam boyu devam eden iş hayatının itici gücüdür. Gelişerek 

belirlenen bir iş yolculuğunda ilerlemektir. Amaç, başarılı olmak, daha fazla para kazanmak, 

daha çok sorumluluk üstlenmek, daha fazla statü, güç ve saygınlık elde etmektir 
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(www.yenibiris.com). Yine kariyer ifadesi, kişilerin yaşamında ulaşmak isteyecekleri 

uzmanlıktır şeklinde de tanımlanabilir.  

Kariyer Planlaması,  adımları doğru şekilde atabilmek, belli bir süreç içerisinde hangi 

adımların atılacağına  karar vermektir (Schreuder ve Theron, 1999:4). Kariyer planlama, alt 

kademedeki çalışanların mevcut yeteneklerini geliştirmeyi planlarken, uzmanlıktan 

yöneticiliğe geçen kadroların da mevcut ve potansiyel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar 

(Ergül, 1995:75). Bazılarına göre ise kariyer planlaması bir süreçtir (www.dilaver.net). Otel 

işletmelerinde personelden en etkin ve verimli bir şekilde faydalanabilmek, kariyer 

planlamasını ve bu kapsamda çalışanların kariyer değerleri ile kariyer yolu tercihlerini dikkate 

almayı gerektirmektedir 

Bir otelin önbürosunda pek çok iş yapılmaktadır ancak tüm yapılan işlerin gösterilen gayret ve 

çabaların asıl amacı otele gelen konukların otelden memnun olarak ve iyi bir izlenimle 

ayrılmasını sağlamaktır (Kantarcı, 2009). Önbürolar ne kadar lüks ve göz alıcı dizayn edilirse 

edilsin orayı asıl güzel kılan burada istihdam edilen personelin güler yüzüdür (Kozak, 2002). 

Nitekim artık tüm dünyadaki oteller donanım, mefruşat ve fiziki standartlar bakımından 

hemen hemen aynı düzeye gelmiştir diyebiliriz. Oteller arasında farkındalığı yaratan en 

önemli faktör sunulan hizmetin kalitesi olmaktadır ve bu kalite farkını ortaya çıkaran da 

personelin ürün sunumu anında ortaya koyduğu tarz ve davranışları olmaktadır. Bu nedenle 

bu günün rekabet ortamında bir otelin rekabet üstünlüğünü otel binasının ihtişamı ya da otel 

odalarının güzelliği değil sahip oldukları personelin niteliği belirlemektedir. Önbüro personeli 

bu yönüyle otelin dışarıya bakan yüzüdür ve müşteri memnuniyeti açısından önem arz 

etmektedir. O kadar ki bir giyim mağazasının vitrini müşteri açısından ne anlam ifade 

ediyorsa bir otelin önbüro departmanı da aynı şeyi ifade etmektedir. Bu bilinçle oteller önbüro 

personeli olarak istihdam edecekleri personelde konuklarda tekrar gelme fikri oluşturabilen, 

yetenekli, sempatik, kibar ve fiziği düzgün özellikler aramaktadırlar (Rızaoğlu, 2003). 

Büyük bir otel işletmesinin önbüro departmanında önbüro müdürü (Front office manager) 

haricinde Önbüro müdür yardımcısı, Resepsiyon şefi, Resepsiyon görevlisi, Gece muhasibi, 

Önkasa görevlisi, Rezervasyon şefi, Rezervasyon görevlisi, Concierge Şefi, Concierge 

(üniformalı personel), Doorman (Kapı Görevlisi), Bellboy (Bağaj taşıyıcısı), Lift Boy 

(Asansör hizmetlisi), Bell captain ve Santral görevlisi gibi farklı isim ve statülerde personel 

istihdam edilmektedir. Çoğu zaman otellerde resepsiyon ifadesi önbüro anlamında da 

kullanılmaktadır. Ancak büyük organizasyonlu otellerde resepsiyon önbüro içinde bir birim 

olarak ifade edilmektedir.  

Bir otelde önbüro çalışanlarının oteldeki diğer departman çalışanlarından bir farklılığı vardır. 

Özellikle otelin kumanda merkezi diyebileceğimiz önbüro bölümünde çalışan  personel, otelin 

diğer tüm departmanları ve çalışanları ile ilişkilidir ve her departman yöneticisi ile de 

muhataptırlar.  Dolayısıyla işlerin nasıl ve kim tarafından yürütüldüğü, işin gerekleri hakkında 

zamanla çok şey öğrenmektedirler. Bu nedenle bir otel işletmesinde yönetim kademesine 

yükselebilmek için kariyer düşüncesi olanlar açısından en önemli adımlardan biri otelin 

önbürosunda görev alabilmektir. Oteli ve çalışanları daha iyi gözlemleyerek elde ettikleri bilgi 

birikimi önbüro çalışanlarına otellerde yönetim kademelerine yükselmenin kapısını 

açmaktadır.  Önbüro personelinin rezervasyon hizmetleri yanında, satış ve pazarlama 

http://www.yenibiris.com/
http://www.dilaver.net/
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departmanıyla olan yoğun ilişkisi ve koordinasyon birlikteliği onu zamanla işletmenin satış ve 

pazarlama politikasını uygulamaya dönüştürebilecek deneyimli bir kişi konumuna 

getirmektedir. Dolayısıyla önbüro memuru olarak göreve başlayan bir kişi alt kademe 

yöneticilik basamaklarını (kaptan, şef, önbüro sorumlusu, önbüro müdür yardımcısı, önbüro 

departman müdürü vb.) geçerken sahip olduğu iş tecrübesi ile otelin genel müdürlüğüne aday 

konumuna gelmektedirler. Oysa otelin diğer departman çalışanlarının, oteldeki diğer iş 

alanlarıyla ilişkili olmalarını gerektirecek bir durum olmadığından her personel sadece kendi 

iç işlerinde uzmanlaşabilmektedir. Dolayısıyla önbüro personelinin edindiği farklı alanlardaki 

iş tecrübesi ve oteldeki yöneticilik seçeneklerinin fazlalığı ona kariyer yapma konusunda 

önemli bir fırsat sunmaktadır.      

Günümüzde hizmet işletmeleri en önemli sermayelerinin sahip oldukları personelleri 

olduğunu, onların işletmeye katkılarının ise ihtiyaçlarının karşılanmasıyla mümkün 

olabileceğini farketmeye başlamışlardır. Hiç şüphesiz işgörenlerin ihtiyaçlar hiyerarşisi 

arasındaki önemli bir beklentisi de organizasyonun kendisine kariyer olanağı sunup 

sunmayacağı konusudur. Bu beklenti kariyer konusuna olan ilgiyi artırmıştır.  

Kariyere olan bakış, II. Dünya Savaşı’nı izleyen zenginlik döneminde şekillenmeye 

başlamıştır. Sanayileşme ile birlikte artan işletme sayısı insan emeğine olan ihtiyacı da 

artmıştır. Bu süreçte bireyler, kariyerlerini tek bir örgüt bağlamında ele almışlar ve örgütsel 

kariyer kavramı ortaya çıkmıştır. İnsanların örgütlere katılmaları ve örgütlerde çalışmaya 

devam etmeleri için en güçlü güdülerden birisi, büyüme ve gelişme fırsatıdır. İşletmelerin 

ihtiyaç duyduklarında nitelikli eleman bulamamaları durumunda karşı karşıya kaldıkları 

zorluk ve gelecekteki pozisyonları doldurma ihtiyacı, kariyer yönetiminin önemini arttırmıştır 

(Bingöl: 2013). Kariyerin sübjektif boyutu bireyin kişiliğinde oluşur ve birey, “Ben gerçekte 

ne istiyorum”, “Nereye ulaşmak istiyorum”, “Hedeflerime ulaşmak için nelere sahibim” 

şeklinde sürekli kendini sorgular. Örgütsel Davranış Terminolojisinde buna “kendini 

gerçekleştirme” olgusu adı verilir ve birey kendini gerçekleştirme düşüncesiyle kariyerini 

geliştirmek, yükselmek, hedeflediği noktalara ulaşmak için yoğun bir çaba gösterir. Ancak bu 

çabanın sağlıklı olabilmesi için kariyer hedefleriyle kişisel gerçekler çelişmemelidir (Soylu, 

2002:6). Kariyerin objektif (dışsal) boyutu, belli bir işe yönelmiş olan objektif ilerleme 

basamakları olarak tanımlanır. Kariyerin dışsal boyutunu bireyin içinde yer aldığı işletme 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda işletmeler kariyer planlamalarını hem personelin beklentilerini 

karşılayacak hem de kendi amaçlarını gerçekleştirecek doğrultuda hazırlamak zorundadırlar. 

Bu ilke ilgili literatürde “amaçların bütünleştirilmesi” olarak ifade edilir ve işletmenin 

amaçlarıyla çalışan bireyin amaçlarının özdeşleşmesi gerektiğini ifade eder (Şimşek vd, 

2004:15). 

Küreselleşme sürecinde performansa sahip bir işletme geliştirmek ve işgörenlerden en üst 

düzeyde yararlanabilmek rekabetin ön koşullarından biridir. Bir emek yoğun işkolu olan 

turizm işletmeciliği için nitelikli personelin çok daha ayrı bir önemi vardır. Bu nedenle 

işletmeler öncelikle nitelikli işgücünü işletmeye çekmek, onları geliştirmek ve işletmede 

tutmak zorundadır (Örücü ve Köseoglu, 2003:19; İçöz ve Kozak; 1998:219; Ünlüönen vd., 

2007:165). Zira turizm işletmeleri, sektörün gerektirdiği eğitim düzeyi, bilgi, beceri ve 
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yetenekli personele sahip olmaları ölçüsünde daha verimli ve daha etkin konuma 

gelebileceklerdir (Günel, 2002:106-107). 

İnsandan insana aracısız hizmeti gerektirmesi nedeniyle turizm sektörü içinde bireylere en 

fazla istihdam kapısı sunan işkolu otelcilik sahası olmaktadır. Dünya Turizm Örgütü (WTO) 

tahminlerine göre turizmde istihdamın %75’i otelcilik alanında kullanılmaktadır (İçöz ve 

Kozak; 1998:234). Çünkü Turizm sektörünün genelinde makineleşme ve otomasyon sınırlı 

düzeydedir. Nitekim, otel odalarındaki yatakların düzeltilmesi, yemeklerin hazırlanması, 

servis yapılması, resepsiyon, önbüro hizmetleri vb. gibi birçok iş insan emeğine dayalıdır ve 

bu alanda yakın bir tarihe kadar da otomasyonun hakim olması pek mümkün 

gözükmemektedir. Dolayısıyla lüks ve pahalı tesisler inşa edilerek çekiciliği artırılmaya 

çalışılan tesislerde müşteri memnuniyeti ve ticari başarının temelinde nitelikli işgörenlerle 

sunulan hizmet yatmaktadır (Ünlüönen, 2011:22). Ancak yapılan araştırmalar, turizm 

sektöründeki personel eğitimi konusundaki yetersizlik olduğunu ortaya çıkarmıştır. Türkiye 

Turizm Bakanlığı’nın Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) yaptırdığı “Otelcilik ve Turizm 

Endüstrisinde İşgücü Araştırması’ sonuçlarına göre seyahat işletmelerinin mevcut işgücü 

profiline bakıldığında çalışan personelin %83.1’nin mesleki eğitim almadıkları sonucunu 

ortaya çıkarmıştır (Tüylüoğlu, 2003:25).  

Turizmde kariyer yapmanın önünde personel devir hızının yüksekliğinden başka iş stresi, 

sezonluk istihdam, iş yoğunluğu, düşük ücret, turizm kavramının toplum tarafından olumsuz 

algılanması gibi daha birçok önemli neden vardır. Tüm bu nedenler çalışanların turizmde 

kariyer hedeflemelerini etkileyerek sektörden ayrılma niyetini artırıyor olsa da personelin 

işinde kalıcı olması ve kariyer fırsatı elde edebilmesi için otellerin kariyer planlamasına önem 

vermeleri bu konudaki sorunların aşılmasında önemli bir adım olacaktır (Türkay ve Eryılmaz, 

2010:180-183). Otel işletmelerinde personelin niteliğini artırmak, işletmenin verimliliğini 

sağlayacak diğer unsurları gerçekleştirmek, personel devir hızı ve maliyetleri azaltmak, 

aidiyet duygusunu geliştirmek ve modern yönetim yaklaşımlarını uygulayabilmek için kariyer 

planlaması oteller için önem arz etmekte ve kariyer yönetimi ve planlamasının somut bir 

şekilde ortaya konabilmesi için de amaçların doğru bir biçimde ortaya konulmasını 

gerektirmektedir (Güzel, 2005:123; Armstrong, 1991:471). 

Genel olarak kariyer planının çalışan personel için işletme yönetimi tarafından yapılacağı 

beklenir. Ancak şirketlerde yapılan, varolan pozisyonların kariyer planıdır ve çoğu zaman 

personelin hayalleri, yetenekleri, ilgi alanları, yaşam değerleri ve beklentileri dikkate 

alınmamaktadır. Bu da personelin kendilerini pasif hissetmelerine, yeteneklerini işlerine 

katma istekliliklerinin azalmasına ve mutsuz kişiler haline gelmelerine neden olurken bu 

durum kişinin özel ve sosyal yaşamanı da etkileyebilmektedir (www.yenibiris.com). Bu 

nedenle önbüro çalışanları kariyer planlama sürecinde, kendilerini bir bütün olarak gözden 

geçirmeli, eksik yönlerini, yeteneklerini, bilgi ve becerilerini değerlendirmelidirler. Personel, 

kariyer planlama sürecinde kendilerini değerlendirirken diğer yandan da işletme kendi 

kurumsal değerlendirmesini yapmalı, sahip olduğu insan kaynağını gözden geçirerek 

personellerin kurum içindeki yükselme olanaklarını, yükselme şekillerini ve şartlarını 

belirlemeli ve özellikle kariyer yönetimlerinde personel performansını esas almalıdırlar 

(Yarkın, 2011:45). 

http://www.yenibiris.com/
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3. METODOLOJİ 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacı; Bişkek’de faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin önbüro 

departmanlarında istihdam edilen personellerin kariyer planlarına ilişkin düşüncelerini ve 

personel gözüyle otel yönetimlerinin kariyer konusundaki uygulamalarının personel 

tarafından nasıl algılandığını analiz etmektir. Bununla birlikte önbüro çalışanlarının 

problemin aşılması yönündeki beklentilerini sorgulamak, ülkede otelcilik sektörü için başarılı 

ve iş performansı yüksek önbüro personeli yetiştirebilmek için önemli bir motivasyon aracı 

olan kariyer beklentisinin önündeki problemlerin aşılması yönünde atılacak adımlara öneriler 

geliştirmek araştırmanın alt amaçlarıdır. Elde edilecek bulguların, sadece Kırgızistan’daki 

önbüro personellerinin kariyer planlaması ile düşüncelerini araştıracak olması araştırmayı 

özgün kılarken personelin kariyer beklentilerine yönelik oluşturacakları yönetim 

uygulamalarının belirlenmesine yapacağı katkı nedeniyle de araştırma önem arz etmektedir.  

Bu araştırma ile Otellerde önbüro çalışanlarının eğitim düzeyleri, kariyer planlama konusunda 

ne düşündükleri, otellerin uygulamaları hakkındaki yaklaşımlarının ne olduğu, kariyer 

konusundaki düşüncelerinin iş tecrübelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı, personelin hangi 

mesleki konularda kendilerini yetersiz gördükleri, şeklindeki sorulara cevap aranmıştır. 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklem  

Araştırmanın verilerinin elde edilmesinde anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 

Kırgızistan’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin önbüro çalışanları oluşturmaktadır. 

Kırgızistan’da otellerin dışında yıldızlı statüde başka konaklama işletmesi olmaması 

nedeniyle araştırmaya sadece oteller ve bu oteller arasından da 3, 4 ve 5 yıldızlı oteller 

örneklem olarak seçilmiştir. Kırgızistan’da yıldızlı otellerin tamamı başkent Bişkek’de 

toplanmıştır. 2015 yılı itibariyle faaliyette bulunan 1,2,3,4,5 yıldızlı toplam otel sayısı 45 

kadar olup bunun çoğunluğu 1 ve 2 yıldızlı olup 14 adet 4 yıldızlı, 5 adet 5 yıldızlı 15 kadarda 

3 yıldızlı otel mevcuttur. Kırgızistan resmi kayıtlarına göre ülkeye gelen yabancı ziyaretçi 

konaklamalarının %75’den fazlası Bişkek’de 3, 4 ve 5 yıldız otellerde gerçekleşmektedir. 

Dolayısıyla 3, 4 ve 5 yıldız otellerin önbürolarında çalışan personelin aynı işte daha uzun 

süreli çalıştırıldıkları, yine 4 ve 5 yıldızlı otellerin araştırmalara aşina olmaları nedeniyle 

personel üzerinde yapılacak anket uygulama taleplerine olumlu yaklaşacakları varsayımı ile 

örneklem olarak araştırmaya 3, 4 ve 5 yıldızlı oteller dahil edilmiştir. Özellikle 4 ve 5 yıldızlı 

otellerde önbüro departmanlarında çalışanların tecrübeli olması otel yönetimlerince arzu 

edilen bir durumdur ve bu tecrübe ise daha uzun süreli çalışmış olmayı gerektirmektedir. Bu 

yönü ile de 4 ve 5 yıldızlı otellerin kariyer yapma ortamı açısından çalışanlarına daha elverişli 

ortamlar sunmuş olacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda 4 ve 5 yıldızlı otellerde departman 

sayısının fazla olması bu departmanların yönetici karoları için kariyer düşünenlere daha çok 

seçenek sunmaktadır. Bişkek’te 1 ve 2 yıldızlı otellerin bu coğrafya da daha çok Guest Hause 

olarak adlandırılan 5-10 odalı küçük ölçekli şehir otelleri şeklinde olup farklılaştırılmış 

departmanları olmayan ve birkaç personelin istihdam edildiği ve yönetim kademesinin 1-2 

tane olduğu otellerdir. Çalışana yükselme olanağı sunmayan işletmelerdir. Bu nedenle 1 ve 2 
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yıldızlı oteller araştırmanın dışında tutulmuştur. Evren ile ilgili yapılan ön araştırma 4 ve 5 

yıldızlı otellerde 1 gece 2 gündüz vardiyesi şeklinde genelde önbüroda 4-6 personel istihdam 

edilirken, kurumsallaşmış bazı otellerde bu sayının 6-8 personele kadar çıkabildiği bilgisi elde 

edilmiştir.  

Ülkede meslek tanımları ile ilgili mevzuatın tamamlanmamış olması ve ülkede kayıt dışı 

istihdam da dikkate alındığında Bişkek’te faaliyet gösteren 3, 4, 5 yıldızlı otellerde önbüro 

personeli sayısının toplamda 90-100 arası olduğu tahmin edilmektedir. Anket için başvurulan 

3, 4 ve 5 yıldızlı 23 otelden 19 tanesi anket uygulama talebimize olumlu cevap vermiş ve bu 

otellerin önbüro çalışanlarından 63 kişi araştırmaya dahil olmuştur. Dolayısıyla 3, 4, 5 yıldızlı 

otellerde önbüro personeli olarak istihdam edilen tahmini toplam personel sayısına 

bakıldığında bu sayının örneklem olarak yeterli olduğu düşünülmektedir. Uygulama için 

hazırlanan anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcılarla ilgili kişisel 

bilgiler, ikinci bölümde kariyer beklentisi ile ilgili sorular ve üçüncü bölümde ise çalışan 

gözüyle otel yönetimlerinin kariyer konusundaki yaklaşımları ve algılanan sorunların tespitine 

yönelik ifadeler yer almaktadır. Bu araştırma için hazırlanan anket formunun birinci ve ikinci 

bölümünde yer alan ifadeler daha önce yapılan ve doğruluğu test edilmiş ölçek sorulardan 

seçilmiş ve uzman görüşü alınarak oluşturulmuştur. Değişken sayısının az olması nedeniyle 

faktör analizine ihtiyaç duyulmamış her bir değişken faktör olarak değerlendirilmiştir. Anket 

formunun bu bölümlerinde oluşturulan cevap seçenekleri 5’li likert ölçeğinde; ‘1-kesinlikle 

katılmıyorum’, ‘2-katılmıyorum’, ‘3-kararsızım’, ‘4-katılıyorum’, ‘5-kesinlikle katılıyorum’ 

şeklinde belirlenmiştir.   

3.3. Araştırmanın Bulguları 

Tablo 1: Cinsiyet ve Yaş Grubu İle İlgili Veriler 

Cinsiyet Kişi % 

Kadın  35 55.5 

Erkek 28 44.5 

Toplam 63 100 

Yaş Grubu Kişi % 

18-22 13 20.7 

23-27 22 34.9 

28-32 14 22.3 

33-37 9 14.2 

38 ve üzeri 6 7.9 

Toplam 63 100 
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Araştırmaya dahil olan katılımcılarla ilgili cinsiyet ve yaş grubu ile ilgili istatistiki veriler 

Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna göre araştırmaya katılanların %55.5’i kadın, %44.5’i ise erkek 

personelden oluşmaktadır. Bayanların sayısının fazla olması önbürolarda gündüz vardiyesinde 

genelde kadın personel tercih edilmesine bağlanabilir. Gece vardiyesinde ise genelde erkek 

personel tercih edildiği bilinen bir durumdur.  

Kırgızistan’da otellerin önbüro departmanında istihdam edilen personelin yaş gruplarına 

bakıldığında ağırlıklı olarak gençlerden ve orta yaş grubunda çalışanlardan oluştuğu 

görülmektedir. Buna göre 18-22 yaş grubu % 20.7, 23-27 yaş grubu %34.9,  28-32 yaş grubu 

%22.3, 33-37 yaş grubu %14.2 ve 38 yaş ve üzeri grup ise %7.9’dur. Üniversite bitirme yaşı 

olan 22-23 yaş grubu dikkate alındığında bu araştırmadan elde edilen veriler önbüroda 

çalışanların bu meslekteki iş tecrübelerinin 3 yıldan fazla olduğu sonucunu düşündürmektedir.  

 

  Tablo 2: Eğitim Durumu ve Turizm Eğitimi Alıp Almadığı 

 

Tablo 2 üzerindeki verilere göre önbüroda çalışanların yarıdan fazlası (%55.5) lisans mezunu,  

%39.6’sı lisans öğrencisi (ki araştırmanın yaz döneminde yapılmış olması nedeniyle bu 

öğrencilerin bir bölümünün stajer öğrenci olmaları da muhtemeldir) %4,9’u ise lisansüstü 

eğitime sahiptir. Kırgızistan eğitim düzeyi yüksek bir ülkedir ve 5 milyon nüfuslu ülkede 52 

üniversite olup; bunun 22 tanesi Bişkek’tedir. Bu nedenle her sektördeki çalışanlar arasında 

üniversitelilerin yaygın olarak görüldüğü bu ülkede otellerin önbürolarında da en az lisans 

mezunu kişilerin istihdam ediliyor olması normal bir durumdur. Yine Bişkek’te kendi 

öğrencilerimiz üzerindeki gözlemlerimiz asgari ücretin diğer bir ifade ile her hangi bir işte 

çalışmak için işe girenlerin eline geçen aylık ücretin 170 Dolar kadar olduğu, oysa ülkedeki 

zorunlu ihtiyaç mallarının fiyatlar genel seviyesinin yüksek ve elde edilen bu gelirle düşük bir 

yaşam standartı elde edilebildiği dolayısıyla üniversiteli gençlerin eğitimlerini parttime 

çalışmak zorunda kalarak sürdürebildikleri söylenebilir. Bu nedenle otellerde çalışanlar 

arasında öğrencilerin olması bu durumun bir yansımasıdır denilebilir.   

Bu verilerden Bişkek otellerinin önbürolarında çalışan personelin tamamının en az lisans 

mezunu oldukları ve bunun da sektör açısından olumlu bir durum olduğu sonucu çıkarılabilir. 

Ancak personele turizm eğitimi alıp almadıkları yönündeki soruya alınan cevaplardan 

çalışanların %57’.2’sinin turizm konusunda eğitimsiz oldukları görülmektedir. %14.3’ü 

Eğitim Kişi % 

Lise Mezunu 0 0 

Lisans öğrenciyim 25 39.6 

Lisans Mezunu 35 55.5 

Lisansüstü 3 4.9 

Toplam 63 100 

Turizm eğitimi alıp almadığı Kişi % 

Almadım 36 57.2 

Lise Eğitimi 9 14.3 

Lisans Eğitimi 13 20.6 

Lisanüstü Eğitim 0 0.0 

Sertifikalı Kurs 5 7.9 

Toplam 63 100 
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turizm eğitimini lisede almışken %7.9’u turizm konusundaki eğitimini sertifika veren bir kurs 

aracılığı ile almıştır. Otellerdeki hizmet kalitesi açısından son derece öneme sahip olan 

eğitimli personelin tamamının kendi alanlarında eğitimli olmaları beklenir. Oysa Bişkekteki 

otellerin önbürolarında istihdam edilen personelin sadece %20.6’sı alanında lisans mezunudur 

ki bu rakam oldukça düşüktür.  

     Tablo 3: Önbüro işinde çalışma süresi (iş tecrübesi) 

 

Tablo 3 üzerindeki verilerden Bişkek’deki otellerin önbürosunda çalışanların iş tecrübelerinin 

4-6 yıl arasında (%44.4) yoğunlaştığı görülmektedir. Ancak ilerde yönetim pozisyonlarına 

gelebilmek için bu sürenin yeterli olduğunu söylemek zordur. Yine yapılan alt analizlerde 

uluslar arası zincir otellerde ve kurumsallaşmış en az 15 yıllık 5 yıldızlı otellerde çalışma 

süreleri 10 yıla kadar artarken yıldız sayısı azaldıkça çalışma süreside azalmakta ve  bazen 1 

yıldan az dahi olabilmektedir. Turizmin gelişmekte olduğu Kırgızistan’da büyük ölçekli 

konaklama işletme sayısının azlığı turizmde kariyer yapma düşüncesinin önünde önemli bir 

engeldir ve bu durum turizm üzerine eğitim alan mezunların çalışmak için başka sektörlere ya 

da başka ülkelere gitmeye zorlayıcı bir nedendir. Ancak iyimser bir düşünce ile alanında 

eğitim görmüş kişilerin ülke dışına çıkması sektörün gelişmesi açısından şimdilik bir kayıp 

olarak düşünülse de dışarıda yetişen bu işgücünün ileriki yıllarda ülkeye dönmeleri 

durumunda sektör açısından büyük bir avantaj yaratması muhtemeldir. 

Tablo 4: Personelin Bu Meslek İçin Eksikliğini Duyduğu Alan Bilgisi 

 

Araştırmaya dahil olan önbüro çalışanlarına yöneltilen “Yaptığınız bu işinizde sizce,  en 

önemli mesleki eksikliğiniz nedir?” şeklindeki soruya vermiş oldukları cevaplar Tablo 4’de 

gösterilmiştir. Bu soruya sadece iki farklı cevap gelmiştir. Görüleceği üzere araştırmaya dahil 

olan önbüro personelinin %81’i yaptıkları işte eksikliğini hissettikleri en önemli mesleki 

bilginin yabancı dil olduğunu, katılımcıların %19’u ise eksikliğini hissettikleri en önemli 

İş Tecrübesi Kişi % 

1 yıldan az 6 9.5 

1-3 yıl 11 17.5 

4-6 yıl 28 44.4 

7-10 10 15.9 

10 yıldan fazla 8 12.7 

Toplam 63 100 

“Yaptığınız bu işinizde sizce,  en önemli mesleki eksikliğiniz nedir, 

belirtiniz. (Tek bir cevap veriniz) 

Kişi % 

1. Yabancı Dil 51 81.0 

2. Turizm alanında eğitim almamış olmak 12 19.0 

 Toplam 63 100 
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mesleki bilginin turizm konusunda eğitim almamış olmak şeklinde cevap yazmıştır. Bu fikrin 

önplana çıkma nedenleri arasında önbüro çalışanlarının büyük bir çoğunluğunun turizm 

konusunda eğitim almamış olmaları gösterilebilir. Dolayısıyla sektörde kendi alanının dışında 

çalışan personel, yabancı dili iyi biliyor olsalar da turizm konusunda eğitim almamış olmanın 

eksikliğini hissetmektedir. Nitekim turizm eğitimi alan mezunlar hem mesleki dersleri hem de 

mesleki yabancı dil derslerini almış olduklarından daha iyi bir mesleki donanıma sahip 

olmaktadırlar. Ancak önbüro işini asıl mesleklerinin dışında bir iş olarak yapanların turizm 

konusunda eğitim almamış olmanın eksikliklerini dil bilmekle tolera edebileceklerini 

düşünmeleri de mümkündür.   

Tablo 5: Önbüro Çalışanlarının Kariyer Planlaması İle İlgili Düşünceleri 

  

Tablo 5’de otel çalışanlarının kariyer planlaması ile ilgili kullanılan ifadelere ilişkin verilen 

cevapların analizlerinden elde edilen sonuçlar doğrultusunda; Otel yönetimlerinin önbüro 

personeli olarak istihdam edilen işgörenlerinin kariyer planları ile ilgili düşüncelerine önem 

vermedikleri söylenebilir. Oysa bu algının gelecek için kariyer planı yapan personel üzerinde 

önemli bir motivasyon kaybına neden olabileceği ve personelin, bu işletmede çalışanın değil 

istenilenin bir yerlere gelebileceği şeklinde bir düşünce sahip olmasına neden olabilecek bir 

durumdur. Anket formundaki kariyer planlaması ile ilgili bu ilk soruya verilen cevapların 

ortaya çıkardığı durumun aksine diğer önermelere verilen cevaplar katılımcılar üzerinde çok 

daha farklı bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Katılımcıların verdiği cevaplara göre 

‘kararsızım’(ki konuşma kültüründe susmanın ‘evet’ anlamında yorumlanabileceği varsayımı 

ile)  diyenler de dahil edildiğinde önbüro çalışanlarının %93’nün çalışmakta oldukları mevcut 

işlerinde kariyer beklentilerin olduğunu göstermektedir. Nitekim “Otelcilik sektöründe kariyer 

yapmayı düşünmüyorum” şeklindeki önermeye verilen cevapların sonuçlarına bakıldığında 

‘karasızım’ diyenleri de olumlu düşünenlere kattığımızda önbüro çalışanlarının %93 gibi 

büyük bir oranının otelcilik sektöründe kariyer yapmayı düşündükleri sonucuna 

ulaşılmaktadır.  Yine anket formunda kullanılan “Otelcilik sektörü kariyer yapmak için yeterli 

motivasyonu sağlamıyor” şeklindeki ifadeye verilen cevaplar da bu yöndeki düşünceyi 

desteklemekte ve katılımcıların otelcilik sektörünü kariyer yapabilecekleri bir iş kolu olarak 

gördüklerini göstermektedir. Elde edilen bu bulgulara göre Bişkek’teki otellerin önbürosunda 

‘1- kesinlikle katılmıyorum’, ‘2- katılmıyorum’, ‘3- kararsızım’, ‘4-katılıyorum’,’5- kesinlikle katılıyorum’                                          

Kariyer Planlaması İle İlgili İfadeler 1 2 3 4 5 Toplam 

Otel yönetimleri için çalışanların kariyer 

planlaması yapmalarının önemi yoktur.  
%13 %27 %27 %27 %6 %100 

Otellerde çalışanlara yeterince eğitici programlar 

uygulanmamaktadır %20 %33 %20 %27 _ %100 

Kariyer ile ilgili beklentim yoktur %33 %20 %40 %7 _ %100 

Otelcilik sektöründe kariyer yapmayı 

düşünmüyorum 
%20 %60 %13 %7 _ %100 

Otelcilik sektörü kariyer yapmak için yeterli 

motivasyonu sağlamıyor 
%6 %47 %27 %20 _ %100 
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çalışanların kariyer planlarının olduğu, mevcut işlerinde ileride iyi bir pozisyon alabilecekleri 

konusunda iyimser oldukları sonucu çıkarılabilir. Yine aynı tablo üzerindeki verilerden 

önbüro personelinin otel yönetim uygulamaları doğrultusunda eğitici programlar verildiği 

konusunda hemfikir oldukları görülmektedir. Yapılan alt analizlerde erkek personellerin 

kadınlara göre, turizm eğitimi almış olanların almayanlara göre, çalışma süresi yüksek 

olanların daha az olanlara göre kariyer konusundaki beklentileri daha yüksek olmuştur.   

 Tablo 6: Kariyer Planlamasına İlişkin Yönetim Algılaması 

   

Tablo 6.’daki sonuçlardan önbüro çalışanlarının büyük oranda otel yönetimlerinin kariyerle 

ilgili uygulamalarından memnun oldukları sonucu çıkmaktadır.  

Şüphesiz çalışılan ortamlarda kariyer beklentisinin olumlu yönde seyretmesi açısından 

motivasyon önemli bir etkendir. Bu tablodaki cevapların analizinden çalışanların otel 

yönetimlerinin motivasyon yükseltici uygulamalarından oldukça memnun oldukları 

görülmektedir. Katılımcılar arasında otellerde çalışan personel için kariyer planlamasının 

yapıldığı konusunda olumlu bir algılama söz konusudur ki bu durum çalışanların iş 

motivasyonu artırıcı bir etkendir. Pozisyonlara yükselmelerde otel içi çalışanlara öncelik 

verildiği algısı da yine personelin ileride sıranın kendine geleceği konusundaki beklentisi 

artıran bir uygulamadır. Tablo 6. üzerindeki veriler dikkate alındığında ‘yöneticiler çalışanları 

kariyer konusunda teşvik etmektedirler’ şeklindeki ifadeye %33 oranındaki bir kararsızlık 

dışında diğer tüm ifadelere ‘katılıyorum’ ya da  ‘kesinlikle katılıyorum’ seçenekleri tercih 

edilmiştir. Bu durumda önbüro personelinin otel yönetimlerin kariyer konusundaki 

uygulamalarından memnun olduklarını diğer bir yaklaşımla katılımcıların beklentilerinin 

karşılandığını söylemek mümkündür. Tablo 6.’daki bu verilere göre araştırmaya katılanların 

otel yönetimlerinin kariyer konusundaki uygulamalarına olumlu yaklaştıkları konusunda hem 

fikir oldukları söylenebilir. Elde edilen veriler doğrultusunda önbüro çalışanlarının kariyer 

beklentilerinin karşılanmasına yönelik atılacak adımları öncelik sırasına göre aşağıdaki 

şekliyle sıralamak mümkündür; 

- Otel yönetimleri çalışanların motivasyonlarını yükseltici uygulamalara yer vermeli 

- Otelcilik sektöründe kariyer yapılması teşvik edilmeli 

- Otelerde her çalışana ait kariyer gelişim planı hazırlanmalı 

“‘1- kesinlikle katılmıyorum’, ‘2- katılmıyorum’, ‘3- kararsızım’, ‘4-katılıyorum’,’5- kesinlikle  katılıyorum’  

      

Beklentiler 1 2 3 4 5 Toplam 

Çalışanlara ait kariyer gelişim planı hazırlanmaktadır _ _ %20 %27 %53 %100 

Kişilerin kariyer gelişimlerine yönelik eğitim 

programları hazırlanmaktadır.  
- %20 %13 %47 %20 %100 

Çalışanların motivasyonlarını yükseltici 

uygulamalara yer verilmektedir.  
- %7 - %20 %73 %100 

Yönetici pozisyonlarına yükseltmede otel içi 

çalışanlara öncelik verilmektedir. 
%7 - %13 %33 %47 %100 

Yöneticiler çalışanları kariyer konusunda teşvik 

etmektedirler. 
- %33 %13 %47 %7 %100 
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- Yönetici pozisyonlarına yükseltmede otel içi çalışanlara öncelik verilmeli 

- Kişilerin kariyer gelişimlerine yönelik eğitim programları hazırlanmalı 

  Tablo 7: Önbüro Çalışanlarının Gelecekte Olmak İstedikleri Pozisyon 

 

 Tablo 7.’de araştırma yapılan otellerin önbüro personellerinin gelecekte en çok olmak 

istedikleri pozisyonlar gösterilmiştir. Buna göre çalışanların %67’sinin gelecekteki hedefi 

otelde genel müdür olmaktır. Diğerlerinin ilk hedefleri daha alt pozisyonlardır. Kuşkusuz ki 

otellerde daha üst pozisyona gelmeye beklentisi önbüroda çalışanlarında daha yüksektir. 

Nitekim otellerde üst düzey yönetici olmanın yolunun otelin beyni olarak nitelendirilen 

önbüro personeli olmaktan geçtiği düşüncesinde haklılık payı vardır. Çünkü önbüro çalışanı 

otelin diğer tüm departmanlarında yapılan işlerin içeriğinden ve çalışan tüm personelin bilgi 

ve kabiliyetleri hakkında bilgiye sahip olmaktadır.     

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Dünyanın her yerinde müşterilerle yüz yüze olmayı gerektiren önbüro ve servis 

departmanlarında genelde fiziksel olarak daha iyi görünümlü ve yaş olarak da daha genç 

işgörenler tercih dilmektedir bu nedenle bu departmanlarda orta yaşın üzerindeki personel 

sayısı nadir olmaktadır. Haliyle otellerin daha aktif ve dinamik olmayı gerektiği düşüncesiyle 

önbüroda genelde 18-25 yaş arası gençlerin tercih edilmesi beraberinde personel devir hızını 

artırmaktadır. Bu durum ise bu departmanlarda personelin gelecek ile ilgili kariye planlamada 

önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bir otelde genel müdür sayısı 1’dir ve onun yerine bir 

başkasının geçebilmesi için, ya onun işten ayrılması, ya işten çıkarılması ya da emekli 

olmasıyla mümkündür. Eğer boşalan bu kadroya alınacak personel dışarıdan getirilmeyecekse 

işletme içindeki astlardan biri için bir şans doğmuş olmaktadır. Ancak hedefe ulaşmak uzun 

süreçli bir yoldur ve önbürodan genel müdürlüğe giden yolda bu şansı yakalamak 

arkadaşlardan daha fazla çalışmayı ve uzun yıllar aynı işte sebat göstermek gerektiğinin 

bilinmesi gerektirmektedir. Turizmde var olma trendine giren Kırgızistan’da eğitimli 

personelin kendi alanında çalışabileceği işlerin azlığı ve işkolları için mesleki yeterlilik şartı 

aranmaması bu yöndeki yasal düzenlemelerin henüz hayata geçirilmemiş olması sektörde 

eleman yetişmesinin önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Eğitim gördükleri alan dışı 

işlerde çalışmak zorunda kalan personel için bu işler kariyer geliştirme olanaklarını da 

sınırlandırmaktadır. Ancak bu araştırmanın bulguları ülkedeki otellerin önbürolarında 

istihdam edilen personelin kariyer beklentisi konusunda önemli bir sorunlarının olmadığını 

umdukları pozisyona ulaşma konusunda iyimser olduklarını göstermektedir. Oysa bu ülkede 

otellerin önbüro departmanlarında istihdam edilen personelin yarıdan fazlası için yaptıkları bu 

Olmak İstenilen Pozisyon Kişi % 

 

Genel Müdür 42 67.0 

Gen.Müd.Yrd. 8 13.0 

Önbüro Müdürü 8 13.0 

Önb.Müd.Yrd. 5   7.0 

Toplam 63 100 
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iş aslında eğitimini aldıkları mesleğin dışında bir işdir. Çoğu itibari ile turizm eğitimi almamış 

personel için önbüro bu kişilere alanlarının dışında bir işte kariyer yapma kapısı açmıştır. 

Bu araştırmadan elde edilen bulgular Bişkek’teki, otellerin önbürolarında istihdam edilen 

personelin sadece %20.6’sının lisans eğitimini turizm alanında yapmış olduğunu göstermiştir. 

Sektörde alanında eğitimli personel istihdam etme oranı açısından bu rakam oldukça 

düşüktür. Oysa Bişkek’teki yükseköğretim kurumlarının turizm bölümlerinde resmi verilere 

göre 2500 öğrenci okumaktadır ve sektörün turizm eğitimli personel ihtiyacını karşılayacak 

sayıda mezun verilmektedir. Ancak otel yönetimlerinin aldıkları personelde turizm eğitimli 

olma şartını aramaması ve bu yönde zorlayıcı bir mevzuatın olmaması turizm eğitimli 

personelin başka sektörlere geçmeye zorlamaktadır. Diğer yandan Turizm mezunlarının 

Rusça biliyor olmaları ve bunun yanına Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinden birini de 

kattıklarında daha yüksek ücret elde edebileceklerini düşündükleri diğer ülkeleri tercih 

etmektedirler. Bu nedenle ülkede otelcilik sektörü; eğitim alanı turizm üzerine olmayanlara 

kalmaktadır. Nitekim bu araştırma sonucuna göre de Bişkek’teki otellerin önbürolarında 

istihdam edilen personelin %60’a yakını turizm konusunda eğitim almamıştır (bak:Tablo 2).   

Haliyle bu durum adeta mecburiyetten dolayı bu mesleği yapmak zorundan kalan personelin 

kariyer beklentisi ile ilgili düşüncelerini etkileyecektir. Bu nedenle istihdamla ilgili yasal 

düzenlemelerin acilen yapılması uygulamya geçilmesine ihtiyaç vardır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında Bişkek otelcilik sektöründe kariyer geliştirmeye ve 

önbüro çalışanlarının beklentilerini karşılamaya yönelik olarak; Otel bünyelerinde ayrı bir 

eğitim ve kariyer geliştirme departmanı oluşturarak halihazırda verielen eğitim programları 

günün koşullarına göre yenilenmelidir. Otellerdeki kariyer gelişim planları her bir çalışana 

göre hazırlanmalı ve bu programlar personelin kariyer gelişimlerine kapı açarken aynı 

zamanda onların motivasyonlarını yükseltici uygulamalar olmalıdır. Bunun başarılması 

durumunda ise eğitilmiş ve motive olmuş personelin işletmede uzun süre tutulması ile 

karlılığın artırılması sağlanmış olacaktır. Yine işletme içi yönetici pozisyonlarına yükseltmede 

otel içi çalışanlara öncelik verilmesi, liyakat gözetilmesi personelin çalışma azmini ve işteki 

performansının artırılması açısında da önem arz etmektedir. Turizm eğitimi almış işgören 

adayları için otelcilik sektörünün kariyer yapılabilecek bir işkolu olduğu konusunda teşvik 

edilmesi onların ülke dışına kaçmalarını ya da ala dışı başka sektörlere kaymalarını 

önleyecektir. Bunların dışında özellikle otellerde stajer olarak çalışanların mezuniyet 

sonrasında da yine otelleri tercih edebilmeleri için staj süresince onlarda bu fikri oluşturacak 

uygulamalara öncelik verilmeli ve eğitim programları teşvik edici olmalıdır. Tüm bunların da 

ötesinde turizm eğitimi veren eğitim kurumlarında kariyer planlama ile ilgili dersler konularak 

öğrencilerde kariyer düşüncesi geliştirilmelidir.   
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Özet 

Bu çalışmanın amacı kadın girişimciliğine etki eden olumsuz kültürel engelleri ve girişimcilik 

ekosisteminde yer alan kültür destek sistemlerinin kendi girişimcilik serüvenlerine etkilerinin 

keşfedilmesidir. Bu çalışma, kültürün kadın girişimciliğine olan etkileri konusunda sistematik 

bir bakış açısı getirmekte ve kültürün negatif etkilerinin giderilmesi konusunda öneriler 

sunmaktadır. Araştırmanın evreni, Bandırma'da faaliyetlerini yürüten kadın girişimcilerdir. 

Çalışma grubunun belirlenmesinde derinlemesine araştırma yapabilmek ve çalışmanın amacı 

bağlamında sağlıklı veri alabilmek amacıyla amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum 

örnekleme tekniği kullanılmıştır.  Bandırma’da faaliyette bulunan Bandırma Ticaret Borsası 

Kadın Girişimciler Kurulu ve Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu’nda kayıtlı 

olan tüm kadın girişimcilere çalışmaya katılım için çağrı yapılmış ve gönüllü olarak katılım 

sağlayanlardan bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Nitel veri toplama tekniği ile veri elde 

edilen bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme 

formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen temel bulgu, kadın girişimlerinin gerek 

kuruluş ve gerekse ilerleyen yıllarında girişimciliğe etki eden negatif kültür etkilerinin olduğu 

ve bu etkiler konusunda benzer bakış açısına sahip olduklarıdır. Ancak alt temalar açısından 

negatif kültürel etkilerle ilgili görüşlerin çeşitlilik gösterdiği görülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kadın girişimciliği, Kültür, Girişimcilik ekosistemi, Girişimciliğe 

olumsuz kültürel etkiler 

 

A QUALİTATİVE STUDY ON IMPACT OF CULTURE ON WOMEN 

ENTREPRENEURSHİP IN TURKİSH ENTREPRENEURSHİP ECO-

SYSTEM 
Abstract 

This study investigates the effects of culture on women entrepreneurship and identify the 

factors which influence women entrepreneurship in a negative way. The study points out a 

systematic approach related to women entrepreneurship and suggests some proposals. The 

respondents of the study are the women entrepreneurs who run their businesses in the town of 

Bandirma, Turkey. In order to get deeper data and choose the rich cases in terms of data, 

typical sampling method of purposeful techniques is preferred. All women entrepreneurs 

registered at Bandirma Commercial Exchange Market Council of Women Entrepreneurs and 

Bandirma Board of Commerce Council of Women Entrepreneurs located in the town of 
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Bandirma in Turkey were invited to take place in the study and a study group is made up of 

the willing ones. This study in which qualitative data technique is used data are collected 

through semi-conducted interview technique was applied. A form including semi-structured 

questions/statements was developed by the researchers of the study to gather data. The final 

version of the form was set after having received the comments of several experts in the field. 

As a key consequence of the study, negative effects exist both while setting up and running a 

business and the respondents have the same point of view. However, the views vary when it 

comes to sub contents related to negative effects on women entrepreneurship.  

 

Key Words: Women entrepreneurship, Culture, Entrepreneurial ecosystem, Negative effects 

on entrepreneurship 

1. GİRİŞ 

Fransız ekonomist Richard Cantillon tarafından ilk kez XVIII. yy’da tanımlanan (Tosunoğlu, 

2003: 5) girişimcilik kavramı Fransızca “entreprendre” ve Almanca “unternehmen” 

sözcüklerinden türetilmiş ve Türkçe’ de üstlenmek anlamına gelmektedir. (Arıkan, 2002: 262) 

Girişimcilik, gelişmekte olan ekonomilerin büyümeleri için gerekli bir araç olarak 

görülmektedir. Bu olgu, bugün için gelişmiş ekonomiler de dahil olmak üzere küresel ölçekte 

kabul görmektedir. (Zoltan vd.,2001: 235, Jack-Anderson, 1999:115) Kadın girişimleri de 

ekonomilerin yükselen yıldızları  (Vossenberg, 2013), kullanılmayan ekonomik büyüme ve 

gelişim kaynağı (Minniti and Naude, 2010), önümüzdeki yol (World Economic Forum, 2012) 

ve kadınların yeni hareketi (Forbes, 2011) olarak tanımlanmaktadır. Ancak, tüm artan kadın 

girişimlerine rağmen bugün erkek girişimciliği ile kıyaslandığında sayısı oldukça yetersiz 

kalmaktadır. (Ahl, 2006: Marlow ve diğerleri.2008) Örneğin, 29 ülkede yapılan GEM 

araştırmasına göre, yeni kurulan şirketlerin sahiplerinin çoğu erkeklerden oluşmaktadır. 

Çalışma ortalaması itibariyle, erkekler kadınların 2 katı daha fazla girişimcidirler. Ancak, bu 

veri ülkelere göre farklılaşmaktadır. Örneğin, Brezilya ve İspanya’da erkekler kadınlardan 2 

kat daha fazla girişimci iken bu oran Fransa’da 12 kattır. Yine girişimcilerin en yoğun olduğu 

yaş gurubu da, 25-34 yaş grubu olarak ortaya çıkmıştır. 29 ülke arasındaki girişimcilik 

farkının %40 gibi önemli bir kısmı ortaokul sonrası eğitim göstergesine sahiptir. (TUSİAD, 

2002:50) Türkiye’de kadın girişimciliği rakamları artmakla birlikte henüz istenen seviyelere 

gelinememiştir. 2010 yılı verilerine göre işveren olarak çalışan kadınların payı 6,9 iken 

erkeğin payı ise yüzde 93.1’dir.(TUİK, 2013) 2011 yılında her 100 erkeğe karşılık 28 kadın 

girişimcilik faaliyetinde bulunmuştur. Yapılan bir araştırmada ise kadınların yüzde 39’unun 

girişimciliğe olumlu baktığı, girişimcilik konusunda yüzde 42 ile en cesur kadınların 

bulunduğu İsviçre’den sonra Türkiye’nin yüzde 41 ile ikinci sırada yerini aldığı belirtilmiştir. 
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Kadınların iş hayatına girmesinin önünün açılması hedefiyle KOSGEB’in Girişimcilik 

Desteği’nde pozitif ayrımcılık yapılmıştır. Benzer şekilde kadınların gelişimine yönelik sivil 

toplum kuruluşlarının da ülke çapında faaliyetleri bulunmaktadır. (Sönmez ve Toksoy, 2014: 

47)  

Dünyada kadın girişimciliğinin önünde soyut ve somut pek çok engelin olduğu söylenebilir. 

Minniti ve Arenius’un (2003) 37 ülkede yapmış oldukları kadın girişimciliği araştırmasında, 

demografik çevre ve aile yapısı, okur-yazarlık ve eğitimi, sosyo-ekonomik çevre, işgücü ve 

istihdam, cinsiyet ve örgütsel biçimler, sektörel istihdam ve ekonomik gelişme olarak 

belirlenmiştir. Diğer taraftan Çelik ve Özdevecioğlu’nun Türkiye–Nevşehir’de yapmış 

oldukları bir çalışmada kadın girişimcilerin genel olarak yaşadığı sorunlar, rol çatışması, 

güvensizlik, cinsel beklentiler, tecrübe yetersizliği, geleneksel baskı, başarısızlık beklentisi, 

farklı davranış ve ortak bulmada güçlük çekmek olarak belirlenmiştir. Buna göre yapılan bir 

çalışmada ülkemizde Türk Kadın girişimci profili şu şekilde ifade edilmiştir; Kadın 

girişimciler genelde evli ve çocuk sahibidirler. Üniversite mezunu olanlar en az bir yabancı 

dili iyi derecede konuşan kişilerdir. Kadınların büyük bölümünün hizmetler sektöründe 

geleneksel rollerine uygun mesleklerde yoğunlaştıkları bilinmektedir. Kadınların sanayi 

sektöründeki varlıkları erkeklere oranla çok düşüktür ve daha ziyade hafif sanayi dallarında 

göreceli olarak dar bir alanda faaliyet gösterirler. Öte yandan, bazı iş kollarında çalışan 

kadınlar İstanbul’da yoğunlaşmıştır. Halkla İlişkiler ve dekorasyon bu alanlardandır. 

Anadolu’da ki kadınların yayıldığı iş kollarının başında turizm gelmektedir. Kadınların 

yarısından fazlası kadın olmanın girişimci olarak iş yaşamlarında sorunlarını arttırmadığını 

belirtmektedir. Kadın girişimcilerin karşılaştığı klan sorunlarının başında otorite sorunu ve 

güvensizlik gelmektedir. Gerek çalışanlar, gerekse müşteriler kadın girişimcilere güvenmekte 

zorlanmaktadır. Kadın girişimciler genellikle kadın eleman istihdam etme eğilimindedirler. 

Kadın girişicilerin bir bölümünün kadın elemanla çalışmayı daha kolay diyalog kurdukları 

için veya fikir çatışmasına girmedikleri için tercih ettiği bilinmektedir.(Gökakın, Z.Ö, 2000: 

112,113) Akt.Ali Türkmen, 2007:15  

Kadın ve erkek girişimleri olarak farklılık olmakla birlikte diğer taraftan kültürlerarası da 

birçok farklılık mevcuttur. Ülkeler arasında, kadın ve erkekler arasında girişimci olma ve 

girişimciliği sürdürme, çalışma hayatına bakış ve kültürleri arasında büyük fark vardır. Birçok 

ülkede bir girişim yapıp başarıya ulaşan insanlar kıskanılır ve başarılarının tamamen tesadüf 

olduğu ileri sürülerek azımsanmaya çalışılır. Doğu’da şans denilen şeye Batı’da 
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Zamanlamayı İyi Kullanmak denir. Ortadoğu zihniyeti. Bu yaklaşım, bizim ülkemizde de 

benimsenen bir kültürün parçasıdır. Aramızdan biri yetenekleri, zekası, zamanlaması ve 

aklıyla çok başarılı olup topluluktan sıyrılıp bambaşka düzeye çıkarsa mutlaka dersi verilip 

indirilmelidir. Tamamen şanslı olduğu için başarmıştır. (Öngör, 2014) Ülkemizde kadın 

olmanın yanı sıra kadın girişimci olma ve girişimi sürdürmede de çeşitli engeller olduğu 

birçok araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. En büyük engellerden biri de toplumsal kültür 

içerisinde yer alan inanışlar ve kadınlar üzerinde doğurmuş olduğu baskılardır. 

2.LİTERATÜR TARAMASI 

Kadınların bir iş yeri kurma ve yönetme aşamalarında, erkeklere kıyasla, sadece kadın 

olmalarından kaynaklanan daha fazla sayıda ve daha zorlu engellerle karşılaştıkları kabul 

edilmeseydi, kadın girişimciliğini ayrıca tanımlama ve bu konuda çalışma gereği de 

doğmazdı. (Özar, 2005:13) Yukarıda da örnekleri verildiği gibi bazı toplumlarda kadın 

girişimciliği çok daha yüksek seviyelerdeyken bazılarında geçmişe oranla iyi seviyelerde olsa 

da hala istenen seviyelerde olmadığı görülmektedir. Niçin bazı toplumlarda kadın 

girişimciliğinde yüksek başarı görülürken diğerlerinde aynı başarı görülmemektedir? Kadın 

girişimciliği ile toplumsal kültür arasında bir ilişki var mıdır? Varsa toplumun kadın üzerinde 

oluşturduğu kültürel eğilimler ve baskılar kadın girişimciliğini nasıl etkilemektedir? Kültürün 

çok derin bir konu olması nedeniyle Hofstede’nin örgüt kültürü ile ilgili yaptığı çalışmalarda 

ortaya koymuş olduğu kültür boyutları ve daha sonra Bond ve Minkow’un ortaya koyduğu 

boyutlar ve girişimcilik ekosistemi içerisinde yer alan kültür boyutunun alt temaları bu 

çalışmanın içerisinde yer alan kültür boyutları olmuştur.  

Diğer taraftan yakın zamanda girişimcilik ekosisteminin varlığı üzerine ilk tartışmalar 

Amerika Birleşik Devletleri’nden gelmiştir. ABD, girişimciliği, ekonomide fırsatlar yaratan 

ve gelişmekte olan piyasalarda istihdam yaratmaya yardımcı olan sosyo-ekonomik bir araç 

olarak tanımlamaktadır. Girişimcilik ekosisteminin oluşturulması ekonomik kalkınma için 

gerekli bir koşul olarak görülmektedir. Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinde ulusal ve 

yerel düzeyde oluşturulacak her türlü kurumsal yapılanma ve oluşturulacak politikalar 

ekonomik kalkınmanın sağlanmasında önemli rol oynayacaktır. (Ankara Kalkınma Ajansı, 

2014) Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasında ilk adım girişimcilik konusuna 

kalkınma planlarında yer verilmesiyle başlamıştır. Bir devlet politikası olarak girişimcilik 

konusuna ilk olarak Sekizinci Kalkınma Planı’nda değinilmiş ancak girişimcilik 

ekosisteminin geliştirilmesinde nasıl bir yol izleneceği veya izlenmesi gerektiği konusunda bir 
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yönteme veya stratejiye yer verilmemiştir. Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinin nasıl 

olacağı ilk defa 2014-2018 yıllarını kapsayan ve uygulamaya henüz geçmiş olan Onuncu 

Kalkınma Planı’nda yer verilmiştir. Girişimcilik Ekosistemi sekiz ana başlıktan oluşur. 

Bunlar, pazarlar, insan kaynakları, finans, destek sitemleri ve danışmanlar, hükümet-

politikalar ve düzenlemeler, eğitim, katalizör olarak üniversiteler, kültürel destek. Buna göre, 

girişimciliğin ekosistemi içerisinde yer alan kültürel destek alt başlıkları; Risk toleransı, 

başarı toleransı, başarı hikayeleri/rol modeller, araştırma kültürü, girişimciliğin pozitif 

imajı ve yeniliği kutlama.(World Economic Forum, 2014:17) Bu çalışmada amaç kadın 

girişimciliğine etki eden negatif kültürel engelleri ve girişimcilik ekosisteminde yer alan 

kültür destek sistemlerinin kendi girişimcilik serüvenlerine etkilerinin keşfedilmesi olacaktır. 

Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan ayıran değerlerin, inançların, davranışların, gelenek ve 

göreneklerin, tutum ve tavırların bütünüdür. (Güney ve Nurmakhamatuly, 2007:68)  

Hofstede’ye göre kültür, bir insan grubunu bir diğerinden ayıran aklın kolektif 

programlanmasıdır. İçinde insanın olduğu sistemlerin; insanı insan yapan en önemli 

faktörlerden biri olduğu kabul edilen kültürden soyutlanarak düşünülmeleri mümkün değildir. 

Çünkü insanlar içinde yetiştikleri kültürlerin birer yansımasıdırlar ve sahip oldukları 

kültürleri, oluşturdukları sistemlere de taşırlar. İnsanların kültürel yansımalarının bileşimiyle 

sisteme ait kültürler meydana gelir. Kültürler ise sistemlerin tanıtıcı kimliği vazifesini 

görürler. İnsanların, grupların, örgütlerin, toplumların ve devletlerin; geçmişlerinin bilinmesi 

bugünlerinin tanınması ve yarınlarının öngörülmesi sahip oldukları kültür hakkındaki bilgi 

sahibi olmayı gerektirir. (Demirel ve Tikici, 2004:53) Kültür, insanların davranışlarına ve 

kişiliklerine doğrudan etki eden bir sistemdir. Üyelerin davranışlarının toplamı olarak ifade 

edilebilecek grup davranışları, grubun sahip olduğu kültüre göre şekillenir. Bu şekillenmede 

üyelerin kişilikleri de önemli ölçüde etkili olur. Ancak asıl önem arz eden, grubun sahip 

olduğu kültürel kimliktir. Davranışlar ise bu kimliğe göre oluşurlar ve zaman içinde kişiliği 

yönlendirmeye başlarlar. (Çağlar, 2001: 1-17)  

Hofstede 1980 yılında 40 ülkedeki IBM çalışanlarının tutum ve davranışlarını ölçtüğü 

çalışması, kültürel farklılıkları ölçmeyi amaçlamıştır. Hofstede, araştırmasında kültürel 

farklılıkları 4 boyutta ele almıştır. Örgüt kültürü alanında temel bir araştırma olan 

Hofstede’nin çalışmasındaki 4 boyut şunlardır. Belirsizlikten Kaçınma, Güç Mesafesi, 

Bireycilik-Toplulukçuluk ve Eril Kültür-Dişil Kültür. Ancak daha sonra IBM çalışanlarına 

uygulanan anketin bir benzeri Geert Hofstede ve Bond tarafından Çinli öğrencilere 

uygulanmış ve sonuçta Asya kökenli toplumların özelliklerini yansıtan beşinci bir boyut 
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ortaya çıkmıştır. Geert Hofstede bu boyutu ‘zaman oryantasyonu/uyumu’ olarak 

isimlendirmiştir. (Hofstede, 2005: 31) 

a) Belirsizlikten Kaçınma: Belirsizlikten kaçınma boyutu; toplumların bilginin yetersiz 

olduğu, açık olmadığı veya hiç olmadığı, değişimin hızının ve boyutunun 

öngörülemediği durumlardan duydukları tedirginlik düzeyi ile ilgilidir. Bir toplumun 

üyelerinin belirsizlikten kaçınma eğilimi yüksek ise, yaşamlarını garantiye almak için 

biçimsel ve yazılı kuralları arttırma, farklı düşüncelere karşı çıkma ve kesin doğruları 

arama faaliyetlerini gerçekleştirmeleri kaçınılmazdır. Belirsizlikten kaçınmanın 

kültürlere göre öne çıkardığı değerler incelendiğinde; düşük belirsizlikten kaçınmada, 

duyguların gizlendiği, kuralların esnek olduğu, titizliğin öğrenildiği ve törensel 

davranışların azaldığı görülmektedir. Buna karşılık yüksek belirsizlikten kaçınmada; 

duyguların gizlenmediği, kuralların katı olduğu, titizliğin insanın doğasında 

bulunduğu ve törensel davranışların arttığı izlenmektedir.  (Hofstede, 1984:25) 

b) Güç Mesafesi: Bazı toplumlarda ve kültürlerde gücü az olan insanlar, gücün eşit 

olmayan bir biçimde dağılımını kabullenmişlerdir. Başka bir deyişle toplumdaki 

bireylerin arasındaki güç mesafesi fazladır.(Sargut, 2001: 182) Geniş güç mesafesine 

sahip toplumlarda, örgüt içerisinde gücün dağılımı dengesizlikler, eşitsizlikler 

oluşturabilmektedir. Bu tür kültürlerde, statü, pozisyon, unvan gibi unsurlara önem 

verilir ve saygı duyulur. Dar güç mesafesine sahip olan kültürlerde ise, tersine 

örgütlerde önemli kararlar verileceği sırada çalışanların katılımı beklenir, fikirleri 

alınır, gücün dağılımında eşitsizlikler daha az görülmektedir. Dar güç aralığı yaşanan 

toplumlara örnek olarak Avusturya, İsrail, Danimarka, Yeni Zelanda ve İrlanda, geniş 

güç aralığının bulunduğu toplumlara ise Malezya, Panama, Guatemala, Filipinler ve 

Venezuela örnek gösterilmektedir. Türkiye Hofstede’nin çalışmasında geniş güç 

mesafeli toplumlar içerisinde yer almıştır. 

c) Bireycilik-Toplulukçuluk: Bireyci toplumlarda, ben düşüncesi hakim olmaktadır. 

Ben düşüncesinin ön planda olduğu bu toplumlarda kişiler kararlarda kendi 

istediklerinin olmasını isterler. Bireysel başarının önemli olduğu bu toplumlara en 

güzel örnek Amerika, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi Anglo-Sakson ülkeleridir. 

Toplulukçuluğa önem verilen ülkelerde ise, insanlar kendilerini, örgüte, aileye, 

işletmeye bağlı hissetmekte ve örgütün bir parçası gibi davranmaktadırlar. Böylece 

topluluğun çıkarları bireyin çıkarlarından önde olmaktadır. Bu tür toplumlara da, 

Guatemala, Ekvator, Panama, Venezuela gibi ülkeler örnek gösterilmektedir. Türkiye 
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ise Hofstede’nin araştırmasında yüksek toplulukçuluk kısmında yer almıştır. 

d) Eril Kültür-Dişil Kültür: Erkeksi kültürler, hayatın daha çok güç, zenginlik ve statü 

gibi bağımsızlık ve başarı yönüne vurgu yapmaktadırlar. Oysa kadınsı kültürler daha 

çok hayatın kalitesine, değer bağımlılığına, ilişkilere ve diğer insanların zenginliğine 

vurgu yapmaktadır. Erkeksi kültürlerin egemen olduğu toplumlarda birey özellikle 

erkekler girişken, cesaretli ve maddi başarı yönelimli erkeksi kültürlerde girişkenlik 

takdir edilir, dikkate alınır ve insanlar amaçların gerçekleştirilmesine engel olacak her 

türlü riski ortadan kaldırmak için mümkün olan her şeyi yapmaya çalışırlar. Erkeksi 

kültürlerde bağımsızlık karşılıklı bağımlılıktan daha çok tercih edilir. Bu kültürde 

insanlar kendi amaçlarını başkalarının yardımı olmaksızın bağımsız olarak 

gerçekleştirmeye çalışırlar. Ancak, insanlar kendi yapabileceklerinin dışında bazı 

problemleri çözmek için farklı bir takım yolların da olduğunun farkındadırlar. Erkeksi 

yaklaşımın egemen olduğu kültürde, insanların kendi işlerini bağımsız olarak 

gerçekleştirmek istemelerinden dolayı başkalarına güvenmek bir başarısızlık olarak 

algılanabilir. Kurumsal destek ya da kurumlara güvenmek bu kültür için daha çok 

tercih edilen bir yaklaşımdır. (Park, Borde ve Choi, 2002:85) Akt: (Altay, 2004:305) 

e) Zaman Oryantasyonu Uyumu/Uzun veya Kısa Erimli Odaklılık: Michael Bond ve 

arkadaşları tarafından 5.boyut olarak eklenmiştir. Michael Minkow tarafından da 

araştırma ülke sayısı artırılarak yenilenmiştir. Kısa Erimli Odaklılık, geçmiş ve 

şimdiye ilişkin, özellikle geleneğe saygı, ün’ün korunması ve toplumsal 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi erdemlerin teşvik edilmesidir. Uzun erimli 

odak, sebat, azimle çalışma, tutumluluk, utanç ve ilişkilere saygı gibi dinamik, 

geleceğe dönük bir anlayış işaret eden değerlerden oluşur. Kısa erimli odak 

konusunda, Brezilya, Hong Kong, Tayvan, Japonya ve Güney Kore gibi kültürler en 

başta gelenler kısa erimli odağa sahip kültürlerdir. Almanya ve Hollanda ve İsveç gibi 

bazı batılı ülkeler ortalarda yer alır. Bu konuda sonlarda yer alan ülkeler arasında Batı 

Afrika, Kanada ve Pakistan bulunur. 

f) Hoşgörü-Baskı: Hoşgörü hayattan zevk almak ve eğlenmekle alakalı doğal ve temel 

insan dürtülerinin göreceli tatminlerine izin veren bir toplum demektir. Baskı ise sıkı 

toplumsal normlar yoluyla ihtiyaçların tatminini bastıran ve onları düzenleyen bir 

toplum demektir. 

Girişimcilikle toplumsal kültür arasında yakın bir ilişki olduğunu ileri süren Morrison, 

kültürün girişimciliğe dönük tutumları önemli ölçüde belirlediğini ileri sürer. Morrison’a 
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göre, kültür, girişimciliği başlatan, harekete geçiren etkilere, güdülere bünyesinde yer 

vermektedir. Örneğin, demokratik kültürlerde kişisel başarısızlık ve yapılan hataların çok 

büyütülmemesi ve bunlara yüksek tolerans gösterilmesi, kişileri yenilikleri denemeye, 

teşebbüse geçmeye teşvik eder. Bu toplumlarda, yeni şeyler yapma, değişiklik ve teşebbüse 

geçmenin olumlu karşılanması doğal olarak girişimci eğilimlerin pekişmesine yardımcı eder. 

Bu bakımdan özellikle Kuzey Amerika ve Avustralya gibi daha eşitlikçi ve demokratik 

toplumların girişimci kişiliğin ortaya çıkmasına uygun alanlar açmak suretiyle girişimci 

kültürü besledikleri dikkati çeker. (Morrison, 2000: 62-66) girişimci değerlere bünyesinde yer 

açmayan, onları perdeleyen/körelten kültürler de aksine, anti girişimci eğilimlerin 

kökleşmesine neden olur. (Aytaç ve İlhan,2007:  )    

Ülgener (1983) Batılı girişimci ile Türk girişimcisini tavır ve davranış olarak karşılaştırmaya 

tabi tutarak farklılığı ortaya koymaya çalışmaktadır. Türk girişimcisi, Batılı girişimciye göre 

daha kararsız ve kaprisli, ani ve daha çabuk kar peşinde koşan, ayrıca plasman olarak da 

sermaye piyasası ile yeni denmeyecek ilgi ve ilişiğinin yanında mal varlığının çok önemli bir 

bölümünü de gayri menkul, bazen de altına yönelterek kendisine çıkış yolu arayan bir 

girişimci tipi olarak belirtilir. Türk girişimcinin bu özelliklerinin Türk toplumunun “ zaman 

oryantasyonu” kültürel özelliği bakımından kısa dönem odaklı bir toplum olmasından 

kaynaklanabileceği söylenebilir. Bütün bu değerlendirmeler, her toplumu kendi sosyo-kültürel 

çerçevesi bağlamında ele alarak çözümlemeye tabi tutmanın daha geçerli olduğu gerçeğini 

ortaya çıkarmaktadır. Buna göre, Türk girişimci tipinin tarihsel gelişim süreci içinde batılı 

girişimci tipinden oldukça farklı bir profili bulunmaktadır. Bu toplumlarda insan-kültür-

toplum etkileşimi kurumsal anlamda farklı toplumsal ilişkileri geliştirdiğinden dolayı 

girişimci insan tipolojilerinin de bu etkileşimdeki benzerliklerden daha çok farklılıkları güçlü 

bir vurgu ile öne çıkmaktadır. (Aktaran: Şimşek, 2008: 130) 

Reynolds’a göre girişimci kültür, toplumsal kültürün bir yan/alt parçasıdır ve hakim 

sosyo/kültürel unsurlardan büyük ölçüde etkilenmektedir. Reynolds’a göre, toplumdaki 

gelenekler, anlayışlar, ön kabuller vs. girişimciliği başlatmada büyük rol oynar. Özellikle, 

yeni bir işe başlamayla ilgili ritüeller, semboller ve kahramanlıklar ve bunların çokça dile 

getirilmesi, başarılı girişimciler hakkında medyaya yansıyan hikayeler vs. girişimcilik 

üzerinde pozitif bir etki yapmaktadır. Ayrıca, işyerinde otonomi ve bağımsızlık üzerine 

odaklanan değerler de girişimci eylem kalıplarının oluşmasını doğrudan etkilemektedir. 

Reynolds, on ülke örneğinde, girişimsel aktivite düzeyi ve bağımsızlığa dönük sosyal değerler 
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arasında pozitif amprik bir ilişki bulmuştur. Yine, şirket kurma ile girişimciliğe olumlu anlam 

atfetme arasında da pozitif bir korelasyonun varlığına işaret etmektedir. (Aytaç ve İlhan,2007: 

117) 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEM VE ARAÇLARI 

Araştırma nitel desende oluşturulmuş ve yürütülmüştür. Kültürün kadın girişimciliğine olan 

etkilerinin araştırıldığı bu çalışmada Balıkesir Bandırma Ticaret Borsası Kadın Girişimciler 

Kurulu ve Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu’na kayıtlı kadın girişimcilere kendileriyle 

yapılmak istenen nitel araştırma konusunda çağrı yapılmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul 

edenlere araştırma yeri ve saati konusunda randevu verilmiştir. Araştırmanın sağlıklı 

yürütülmesi amacıyla araştırmacıların görüşme yapmaya uygun olarak belirledikleri bir 

görüşme odasında araştırma yürütülmüştür. Görüşme odasındaki çalışma ortamı, 

araştırmacıların ve çalışma grubunun dikkati dağıtacak tüm negatif etkenlerden arındırılmıştır. 

Çalışmaya 11 kadın girişimci gönüllü olarak katılmıştır. Karşılaştırmalı sonuçlar elde etmek 

amacıyla, düzenlenen yarı yapılandırılmış görüşme formu, araştırma soruları ve kadın 

girişimciliği alanındaki bilgiler doğrultusunda geliştirilmiştir. Araştırmacılar önceden sormayı 

planladıkları soruları içeren görüşme protokolü hazırlamıştır. Buna karşın araştırmacılar 

görüşmenin akışına bağlı olarak değişik yan ya da alt sorularla görüşmenin akışını 

etkiledikleri gibi kişinin yanıtlarını açmasını ve ayrıntı vermesini de talep etmişlerdir.   

Araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme sorularının hazırlanmasında; soruların 

kolaylıkla anlaşılması ve çok boyutlu olmaması, yanıtlayıcıyı yönlendirici olmaması gibi 

ilkelere dikkat edilmiştir. (Altunay vd, 2014:65)  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 
 KG1 KG2 KG3 KG4 KG5 KG6 KG7 KG8 KG9 KG10 KG11 

Yaş 38 48 41 45 38 37 35 39 50 37 40 

Girişim 

Alanı 

Eğitim  Eğitim Kişisel 

Bakım 

Eğitim Tarım Aile 

Danş. 

Tarım Gıda Müh-

Mak. 

Tarım Sigorta 

Eğitim 

Düzeyi 

Lisans Yüksek 

Lisans 

Lise Lisans Lisans Lisans Lisans Lisans Lisans Lisans Yüksek 

Lisans 

Çalışma 

Yılı 

5 20 18 16 10 2 3 12 20 9 13 

Medeni 

Durumu 

Evli Evli Boşanmış Boşanmış Evli Bekar Evli Evli Evli Evli Evli 

Çocuk 

Sayısı 

2 3 2 1 1 - - 2 2 1 1 

 

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan kadın girişimcilerin yaşlarının 35-50 yaşları 

arasında olduğu, daha çok hizmet sektöründe girişimlerinin bulunduğu, bir kadın girişimci lise 

mezunu, 8 kadın girişimci lisans, 2 kadın girişimci yüksek lisans mezunu olarak yüksek 
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eğitim seviyesine sahip oldukları görülmektedir. Diğer taraftan çalışma yılları 2 ila 20 yıl 

arasında değişkenlik göstermektedir. Katılımcıların 2 si boşanmış, 1 i bekar, 8 i evlidir, 11 

katılımcıdan 9’u çocuk sahibidir. 

3.1. Araştırmanın Analizi 

Araştırma verilerinin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. 

Betimsel analizde, elde edilen veriler, daha önceden belirlenen başlıklar altında (örneğin 

temalar) özetlenir ve yorumlanır. Veriler araştırma sorularına göre sınıflandırılabileceği gibi, 

veri toplama aşamalarında (gözlem ya da mülakat) elde edilen ön bilgiler ışığında da 

düzenlenebilir. Bu analiz türünde, daha önce de belirtildiği üzere veri kaynaklarından bazı 

alıntılar, çalışmanın güvenilirliği ve sıhhati açısından yararlı olabilir. Bu şekilde ayrıca çarpıcı 

görüşlerin yansıtılması da sağlanmış olacaktır. (Altunışık ve diğerleri, 2010:322) 

Formlardan elde edilen veriler öncelikle ofis programına aktarılarak birkaç kez okunmuş ve 

buna yönelik kodlamalar oluşturulmuştur. Ardından kodlar bir araya getirilerek, araştırma 

bulgularının ana hatlarını oluşturacak temalar (kategoriler) ortaya çıkarılarak betimsel ve 

içerik analizleri yapılmıştır. (Altunay vd, 2014:67) 

İçerik Analizi, dokümanların, mülakat dökümlerinin ya da kayıtlarının karakterize edilmesi ve 

karşılaştırılması için kullanılan bir tekniktir. Amacı, katılımcıların görüşlerinin içeriklerini 

sistematik olarak tanımlamaktır. Böylece, içerik analizi, araştırmacıyı toplanan verilere aşina 

etmekte ve ayrıca verilerin daha ileri analizler için kullanılmasını kolaylaştırmaktadır. 

(Altunışık ve diğerleri, 2010:322) Güvenirliğin belirlenmesi amacıyla genellikle kodlayıcılar 

arası tutarlılık hesaplanmaktadır. Görüşme dökümlerinin yazılması işlemleri tamamlandıktan 

sonra, görüşme soruları temel alınarak görüşme kodlama anahtarı yazılmıştır. Görüşme 

kodlama anahtarının güvenirliğini belirlemek amacıyla iki adet katılımcı görüşme dökümü 

formu yansız atama yoluyla seçilerek çoğaltılmış ve görüşme kodlama anahtarı ile birlikte 

araştırmacılar tarafından bağımsız olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme, görüşmecilerin 

görüşüne uygun bulunan seçeneğin ilgili görüşme kodlama anahtarına işaretlenmesi biçiminde 

yapılmıştır. Görüşme kodlama anahtarına işaretlemelerin tutarlılığını belirlemek amacıyla her 

sorunun yanıtı tek tek incelenerek karşılaştırılmış ve bu aşamadan sonra görüşme kodlama 

anahtarlarına son biçimleri verilmiştir. Araştırmacılar, birbirlerinden bağımsız olarak her 

katılımcıya ait görüşme dökümü formunu okuyarak ilgili görüşme kodlama anahtarındaki her 

sorunun yanıtını içeren uygun seçeneği işaretlemişlerdir. Bu işlemden sonra araştırmacıların 

değerlendirilmesi katılımcı gruba ait ilgili soruya verilen yanıt seçeneği kontrol edilerek, 
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“Görüş Birliği” ve “Görüş Ayrılığı” biçiminde işaretlemeler yapılmıştır. Araştırmacılar ilgili 

sorunun aynı yanıt seçeneğini işaretlemişlerse görüş birliği, işaretlememişlerse, görüş ayrılığı 

olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada içerik analizinde güvenirliğin belirlenmesi amacıyla 

uyuşum yüzdesi formülü kullanılmıştır. Uyuşum yüzdesi, Güvenirlik= Görüş Birliği/ Görüş 

Birliği + Görüş Ayrılığı) x 100 (Altunay vd, 2014:67) Çalışmada bu formül kullanılarak 

kodlamalardaki uyuşum yüzdesi; birinci soru için 0,88, ikinci soru için 0,92, üçüncü soru için 

0,82, dördüncü soru için 0,90, beşinci soru için 0,78, altıncı soru için 0,76 yedinci soru için 

0,94 sekizinci soru için 0,90 ve toplamda tüm sorular için genel uyuşum düzeyi ise 0,86 

olarak hesaplanmıştır. Oranların %70’in üzerinde olması, araştırmacıların kodlama 

güvenirlikleri için yeterli olduğu düşünülmektedir. Verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan 

tema ve alt temalar aşağıda görülmektedir.   

1.Cinsiyet Eşitsizliğine İlişkin Görüşler 

1.1.Güç Baskısının Dağılımına İlişkin Görüşler 

1.2.Eğitim/Ekonomi/Siyaset/Sosyal Yaşamda eşit hakların dağılımına ilişkin görüşler 

1.3.Toplumundaki cinsiyet eşitliği ile ilgili algılamalar, normlar, inançlar sistemi avantaj ve 

dezavantajlar üzerine görüşler 

1.4.Toplumun cinsiyet eşitliği ile ilgili son durumuna ilişkin görüşler 

1.5.Yeni bir işe başlamada kadın ve erkeğin eşit şartlar elde edip etmediğine ilişkin görüşler 

1.6.Cinsiyet Eşitsizliğinin yetenekleri etkilemesi ile ilgili görüşler 

2.Belirsizlikle İlgili Görüşler 

2.1.İnsanların Belirsizliğe karşı çıkıp çıkmamaları ile ilgili görüşler 

2.2.Belirsizliğin girişimcilik aktivitelerine etki etmesine ilişkin görüşler 

3.Toplumun kadın girişimciliğine olan desteğiyle ilgili görüşler 

4.Yeni fırsatları yakalama ve risk almaya ilişkin görüşler 

4.1.Risk toleransına ilişkin görüşler 

4.2.Girişimciliğin başarısına olan tolerans ile ilgili görüşler  

5.Geleceğe uyum sağlamaya ilişkin görüşler 

6.Akademisyenler ve işletmeler arasında bilgi paylaşımına ilişkin görüşler 

7.Yeniliğin başarısını kutlama tecrübesi ilişkin görüşler 

8.Başarı hikayeleri ve rol modellerine ilişkin görüşler 

 

Yukarıda da görüldüğü gibi araştırmada elde edilen verilere göre alt temaların oluşturulması 

sürecinde araştırmacılar ayrı ayrı tüm dökümleri okumuşlar ve yine birbirinden bağımsız 

olarak alt temaları oluşturmuşlardır. Daha sonra bir araya gelen araştırmacılar, yukarıda da üst 

ve alt ana tema başlıkları verilen temalar belirleme konusunda uzlaşmaya varmışlardır. 

3.2. Bulgular 

Katılımcıların görüşleri, gizlilik esasına dayanılarak, isimleri verilmeden kodlanarak 

aktarılmıştır. Buna göre kod olarak kadın girişimcileri temsilen “Kadın Girişimci”-“KG” 

olarak kodlanmış ve her katılımcıya kodunun yanında, KG1, KG2, KG3, KG4….KG11 şeklinde 

numara verilmiştir. Araştırmanın bu bölümünde ana tema ve alt tema görüşmelerine ait 
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bulgulara yer verilmiştir. 

3.2.1.Cinsiyet Eşitsizliğine İlişkin Görüşler  

Bu temaya ilişkin görüşler altı alt tema ile açıklanmaya çalışılmıştır. İlk alt tema; Güç 

Baskısının Dağılımına İlişkin Görüşler adı altında toplanmıştır. Görüşme formundaki soru; 

Toplumda, girişimcilik aktivitelerinizde güç baskısının dağılımında bir eşitsizlik hissediyor 

musunuz?  Bazı katılımcıların görüşleri “Yani eşitsizlik var, her zaman için kadın garanti işler yapmaya erkekse 

birazcık daha risk faktörü gerektiren girişimcilik işlerini yapmaya daha yatkın olarak gözüküyor. Yani kadının yeni bir 

girişimcilik alanında yer almasından çok garanti olsun, işi belli olsun, saati belli olsun diye bakılır. O yüzden toplumda böyle 

bir baskı kesinlikle var.”(KG1), “Kesinlikle hissediyorum. En azından ilk zamanlarda daha çok vardı, şu anda biraz daha 

kırıldı ama var. Hiç unutmuyorum, bir kredi almak için bile eşinizin imzasına gerek vardı. Kredi almak için başvurdum. 

Eşinizin imzasına gerek var dediler. Ben de . "Eşimin imzasına ne gerek var ben varım." Eşimin imzası olacaksa olmasın." 

demiştim. Ama şimdi, son zamanlarda karar verme mekanizmalarında artık bu durum kırıldı. Şimdi istediğin zaman 

gidebilirsiniz. Eğer bankadaki memur da bir kadınsa ne eş sorar ne bir şey. Sizin finansal verilerinize bakar verecekse verir, 

vermeyecekse vermez. Kararını ona göre değerlendirir. Biz yirminci yılındayız ve girişimimin ilk yıllarında eşitsizlik çok 

daha fazlaydı. Şu anda da  Var var, erkek hâkimiyeti var ama daha kırılmış olmasından mutluyum ben en azından. Onu 

gözlemleyebiliyorum.”(KG2) “Erkek egemen bir toplumda yaşadığımız için benim karşılaştığım sorunların haricinde 

gördüklerim de var. Ben aile büyüklerimden hiç bir zaman sen kız evladısın geri planda dur onu görmedim ama ülke gidişine 

baktığımızda, yani erkek evlatla kız evlat arasında yetiştirme tarzında bile bir ayrım olduğu gözler önünde. Yani benim öyle 

hani birebir, bir güç baskısı eşimden aile büyüklerinden hiç görmedim. Genellikle toplumun yansıttığı yani en başta miras 

olaylarında da dengesizlikler var. Bir ev alınıyorsa erkek evlat üzerine yapılabiliyor ya da bir araba ama bir kızın üzerine 

yapılamıyor maalesef çünkü neden? Kız evlenip başkasına gidecek sanki o onun evladı değilmiş gibi bir algı ama erkek onun 

soyadını devam ettiriyor mantığı halbuki kim bilebilir ki sonradan olabilecekleri? (KG5)”Var özellikle bizim sektörde var 

ben bir girişimci olarak gelen çiftçi amcalara yardımcı olmak istiyorum ama onlar illaki babam ve amcamla görüşmek ve 

konuşmak istiyorlar. Buyrun ben yardımcı olayım diyorum şaşırıyorlar ve kimisi ben sonra uğrarım diyor. Ne yazık ki 

eşitsizlik var.”(KG7) “Bayan olduğunuz için hep soru işaretisiniz. Hani bu bayan yapabilir mi ? Yapamazsanız ee işte kadın 

tabi ki yapamayacak. Bu mesela çok baskın. Sürekli, şuan bile bir işim yanlış olsun ya da erteleyeyim ya işte kadın. Bu 

kesinlikle birinci planda, yani gelen çoğunlukla bir de dikkat edin artık çalışma hayatında her yerde erkekler var. Bizim 

zamanımızda hani daha idealist kişiler daha şartları zorlayıcı yapımız vardı bizim, hani böyle ama böylede olabilir diyorduk. 

Şimdi o yapıda yavaş yavaş kapanıyor. Her yerde erkek egemenliği var. O erkek egemenliğinin içinde kendinizi önyargısız 

kabul ettirmeniz zaten imkânsız. Adam evdeki karısına nasıl muamele ediyorsa ki o da aşağılayıcı bir muamele, günümüzde 

görüyorsunuz. Kadına uygulanan şiddeti, taciz olaylarını size de o pencereden bakıyor. Şimdi kendinizi kabul ettirmek eskiye 

göre daha zor. O baskı sürekli var.”(KG9) şeklinde ifade etmişlerdir. Çalışma grubundaki tüm kadın 

girişimciler ifadelerinde cinsiyet eşitsizliğinin olduğu ile ilgili görüşlerini ifade etmişlerdir. 

İkinci alt tema; Eğitim/Ekonomi/Siyaset/Sosyal Yaşamda eşit hakların dağılımına ilişkin 

görüşler. Görüşme formundaki soru; Toplumda eşit hakların dağılımı açısından kadın ve 

erkek arasında nasıl bir oranlama vardır? Lütfen eğitim, ekonomi, siyaset, sosyal yaşama dair 

görüşlerinizi belirtiniz. “Kadının, erkekten çok daha fazla çaba sarf etmesi gerekir. Aynı düzeydeki iki insan kadın ve 

erkek olarak aynı şartlarda bırakıldığında erkeği daha üstün kabul ediyorlar. Kadının üstün olabilmesi için kendini 

ispatlaması kanıtlaması gerekir ve ben bunu yapabiliri mi koyması gerekir çünkü kadının ev içerisinde ki rolleri de var. 

Onları da devam ettirerekten ben iş hayatında olabiliri mi ispatlaması gerekir ve bir erkeğe göre biraz daha çaba göstermesi 

gerekir. Türk toplumumuzda.”Siyasette,yani kağıt üzerindeki haklarımız eşit olabilir. Yani aynı göreve kadın da gelebilir 

erkek de gelebilir ve bu kağıt üzerindedir ama değer bazlı bunu yaşadığımızı zannetmiyorum o yüzden de bunu yaşamada 

sorun çektiğimiz için de biz partilerde var olan maddelerden biri işte yüzde şu kadarı bayan olması gerekir. O yüzde şu 

kadarı oluşması gerekir kısmını doldurmak adına bayanların yerini orada bulunduruyorlar hani bayan oraya gelsin bunu 

hak etsin cinsiyeti arka plana bırakalım aynı işi yapsınlar şeklinde değil siyasette maalesef olmamız gereken yerde 

erişemedik buna iki türlü bakmak gerekir. Birincisi erkekler müsaade etmiyorlar. İkincisi biz bunu ne kadar istiyoruz bir 

bayan olarak ne kadar istiyoruz eğer gerçekten istiyorsak bunu yapabiliriz. Yani yapmış ülkeler de var parlamentodaki 

bulundurma yüzdemizden tutun yerel olarak bir belediye içerisindeki bayan sayısına kadar her şeyde bulunabiliriz çünkü bir 

bayan annedir kadındır üretkendir sever sevgiyi oluşturur dolayısıyla bunların oluşabilmesi için sadece sert kurallar değil 

sevgiye şefkate ilgiye de ihtiyacımız var. Bunlar bakış açısıyla olabilecek şeylerdir bir de demokratik bir ülkedeysek eğer her 

renkten bakışı oraya koymamız gerekiyorsa kadının getireceği bakış açısını da mutlaka ele almamız gerekiyor diye 

düşünüyorum.(KG1) “Bence genelde yok eğitimde var, eşit haklar var. Akıllı kızlar akıllı kadınlar bunu değerlendiriyorlar. 

Eğitimde fırsat eşitliği var. Ekonomide de artık var diyebilirim. Ama siyasette olmadığını düşünüyorum.  Siyasette erkek 

egemenliği daha fazla. Erkek egemenliğinin fazla olmasına da biz kadınların bence siyasete sarılmasıyla çözebiliriz.”KG2 

Ekonomide, kendini kurtaran şanslı kadınlar var ülkede ama bir çoğumuzda şanssızız diyebilirim. Bir konuda ekonomik 

özgürlüğünü eline alamadığı için babaya bağlı eşe bağlı yaşantı. Siyasette, bence her kadın siyasete girmeye cesaret 

edemiyor neyle karşılaşacağını bilmiyor çünkü erkeklerde bir şey var tavır ve tarzda hürüm şeyi var yani öyle bir nasıl desem 

ki içlerine mi işlemiş artık ben bir kadına nasıl olsa davranabilirim istediğim şekilde kızgınsam bağırırım üzgünsem yüzüne 

bakmam örnek verebilirim.”KG5 şeklinde ifade etmişlerdir. Çalışma grubundaki tüm kadın 
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girişimciler eşit hakların dağılımı açısından kadın ve erkek arasında farklılıklar olduğundan 

ancak eğitim, ekonomi ve sosyal yaşama göre siyasette eşitsizliğin çok daha fazla olduğunu 

ifade etmişlerdir.Üçüncü alt tema; Toplumda cinsiyet eşitliği ile ilgili algılamalar, normlar, 

inançlar sistemi avantaj ve dezavantajlar üzerine görüşlerinizi belirtiniz. Cinsiyet eşitliği yok yok. 

Ben zaten takmam ama bize siz kadın başınıza yapamazsınız falan, olmadı öyle bir şey. Daha çok aslında insanlar neye 

bakıyor burada biliyor musun? "Hadi bakalım yap da görelim." Yap bakayım göreyim yani. Eğer başarılı olursan tamam. 

Zaten yapacaktı o. Yapamayınca, "Ben dedim zaten yapamayacaktı." diye. O yüzden yap bakayım da göreyim var. Yani öyle 

bir şey...KG2 Dezavantaj çok fazla sağlıyor. Yani işte “Kadınsın sen onu yapmazsın, kadınsın sen bunu yapamazsın.” Bu tarz 

toplumsal baskılar var. Herkesin içerisinde var yani işte ne bileyim girişimcisiniz bir müşterinizle yemeğe gidiyorsunuz 

sonuçta gitmek zorundasınız bir iş bağlamak zorundasınız karşınızdaki insanın bile yaklaşımı farklı oluyor maalesef. Ters 

yönde etkilediğini düşünüyorum ben. Olumsuz yönde etkiliyor.KG10 Kadınla ilgili yani ülkede inanç sistemine gireceğim. 

Şimdi inançtan dolayı genelde mesela bir kadının kahkaha atması ile ilgili. Ben de bu toplum içinde büyüdüm dinle ilgili bir 

sürü şeyler öğrendim özel ilgi alanım okurum her zaman dini merak ederim kahkaha atmayla ilgili küçükken de duymuştum 

belli tarikatların belli işte öyle söylemleri var, o zaman  hani bilinçsizce dinlediğimiz şeyler işte bu kalıplar küçüklüğümüzden 

itibaren yerleşerek gittiğinde sorgulama yapmadan, aslında günümüzde doğrudur veya değildir fark etmiyor ama ülkemin en 

etkin politikacıları çıkıp tüm kamuoyuna ve şeyden işte basın yoluyla, televizyon kanalıyla, herkesin eriştiği televizyon 

kanalıyla kadınlar kahkaha atarsa  diye başlayıp onları baskılayan şeyler var. Söylediğim şeyin bu benim için çok kötü bir 

örnek veya işte Diyanet İşleri kalkıp doğumla ilgili, kürtaj ile ilgili, dine dayanarak doğumu araştırmadım ama atıyorum 10 

yıl önce kürtaj günahtır deyip, 10 yıl sonra kürtaj günah değildir tamamen üreme ve ekonomi politikalarına yönelik fetvalar 

veriliyor gibi bunların olumsuz örnekler olduğunu düşünüyorum.Birebir din ile ilgili  küçüklüğümden itibaren yaşadığım 

sınırlamalar çok fazla var.Yani spesifik örnekler. KG11 şeklinde ifade etmişlerdir. Çalışma grubundaki 

kadın girişimciler genel olarak algılamalar, normlar ve inançlar sisteminin kendilerine dönük 

dezavantajları olduğunu fakat kendi içsel motivasyonları ile bu baskıların üstesinden 

geldiklerini ifade etmişlerdir.  Dördüncü alt tema; Toplumun cinsiyet eşitliği ile ilgili son 

durumuna ilişkin görüşler. Cinsiyet eşitsizliği ile mücadelede eskiyle kıyaslandığında daha iyi bir konumdayız. 

Eğitime katılma oranı ve iş hayatı ile ilgili bilinçlenme sayesinde daha iyi konumdayız. KG1 Maalesef ülkemizde eşitsizlik 

var. Yani şu an giderek bu eşitsizliğin arttığını düşünüyorum. KG11 şeklinde ifade etmişlerdir. Beşinci alt 

tema; Yeni bir işe başlamada kadın ve erkeğin eşit şartlar elde edip etmediğine ilişkin 

görüşler. Erkek için şartların daha kolay olduğunu düşünüyorum. Erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Oyunun 

kurallarını erkekler belirliyor. İş yapma noktasında kadınının bir gün evlenip çocuk yapıp işlerden uzaklaşması düşüncesi 

erkek egemen toplumda bayanın yöneticiliği konusunda problem gözüyle bakılıyor. Cinsel farkta etkiliyor yani çok fazla 

etkiliyor daha fazla ön plana çıkartıyor erkeği bu durum. O yüzden her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır ben de 

onu şöyle geliştiriyorum ve her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Her başarısız kadının önünde de köstek olan bir 

erkek vardır. KG1 Eşit haklara sahip değiller. Kadınlar kaynaklara erişimde geridedir yani, her zaman böyle. Tam bir eşitlik 

olmaz hiçbir zaman erkek daima ön plandadır. Devlet teşvikler konusunda farklısınız diyor ama o teşvikler konusunda da 

türlü sıkıntıların olduğunu biliyorum.KG5 Kadın ve erkek eşit şartlara sahip değil. Hatta şöyle başvuru yapıyorsun işte aynı 

seviyedesin bir kadın bir erkek olarak işe başvuruyorsun ama erkeğin tercih edilme olasılığı daha yüksek kadına daha çok 

şey soruyorlar evli misin çocuğun var mı çocuk düşünüyor musun? Kaç yıl yapmayı düşünmüyorsun gibi?KG8 Eğitime 

erişimde mevcut. Onda bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Yönetimsel anlamda erkekler daha önde. Cinsiyet ayrımcılığı var 

tabi. Kadın mesela bekârsa evlenirim derdi var. Evliyse çocuk doğurur potansiyel değeri düşer. Eskiden daha zordu, mesela 

kadın benim ilk evlendiğim sene kocasının izini olmadan dışarı çıkamıyordu. Kocasının izini olmadan çalışma hayatına 

başlayamıyordu. Ben büro açacağım mesela kocamın imzasını istediler. Tut ki adam imza atmadı açamıyorsun. Kocaya 

tabiydin, evlendiğin günden itibaren. Pasaport alamıyorduk kocanın izini olmadan. Şimdi kadının bir takım şeylere ulaşması 

daha kolay. Ama o kapasitede kadın yetişmiyor. Biz o zaman daha özgür daha idealist şartları değiştiren kapasiteye sahiptik. 

Kendimize güvenimiz vardı, kadın kimliğinin dışında bir şey olmak kendini ispat etmek gibi bir idealimiz vardı. Ama şimdi 

her şey var, kadın erkeğin gölgesinde kalmayı tercih ediyor. Çok çalışmak gerekiyor.KG9 Yani toplumumuzda eşit değil tabii 

ki çünkü bir kere beklenti zaten hani biçilmiş zorlar kadında çalışma yönünde değil veya işte bir girişimci olması yönünde 

değil,  daha çok ev hayatındaki işleri ve çocuklarla ilgili işleri yapması yönünde beklenti.KG11 şeklinde ifade 

etmişlerdir. Genel olarak bir işe başlamada kadın ve erkek girişimcilerin kesinlikle eşit şartlar 

da olmadıklarını ifade etmişlerdir. Altıncı alt tema; Cinsiyet eşitsizliğinin yetenekleri 

etkilemesi ile ilgili görüşler.  Toplum erkeği biraz daha fazla ön plana koyduğu için erkek biraz daha dışa 

dışavurumcu kendini ifade etmede daha özgür olduğu için erkek yeteneklerini daha iyi ortaya koyar. Biz kadınlar biraz daha 

basık kalabiliyoruz yani her ne kadar baskın bir karakter de olsam öncelikle yeteneklerimi ortaya koyarken bir erkeğe göre 

daha çekingen davranabiliyorum önce topluma güvenini kazandıktan sonra daha rahat çalışabiliyorum.KG1 Kadın olmam 

artık beni motive ediyor. Engeller var ama ben onları takmıyorum zaten, böyle insanlar girişimci oluyor. Biz burada 

hangimiz böyle bir şeyi taksak beraber olabiliriz? Olmaz yani öyle bir şey. Öyle mesela, başka ne engelimiz olur... Bizde 

böyle şey kafalarla karşılaştık. Hani bazı yöneticilerin örümcek kafaları engelleriyle karşılaştık. O demoralize etti 

eskiden..KG2 Kendim evlenip boşandığım için erkeklerle telefon görüşmesi yapmam gerektiğinde öfff şimdi eşi ne der acaba 

saate bakıyorum önemli bir durum var ama boşver diyorum kendi kendime geç oldu şimdi rahatsızlık vermeyeyim ancak bir 

erkek olsa çok daha rahat olacaktır bu konuda. KG4 Pasif kalıyorsunuz. Çok olumsuz etkiliyor. KG5 Erkeğin erkekle olan o 
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iş yapma şekli kadına karşı aynı değil bence farklıklar var. Girişimciliği olumsuz etkiliyor. KG6 Yeteneklerimi şöyle etkiliyor 

daha çok azmetme çabasına girerek hırslandırıyor. Zaman zaman da şevk kırılması da oluyor. Daha çok engellerle yüz yüze 

kalıyoruz dediğim gibi şey nasıl diyeyim sen bu işi yapamazsın gibi olabiliyor işte  bayanlara göre daha sanki basit işler 

yaparmış gibi işte çocuğun olması bir engel olarak sunulabiliyor.KG7 Bir kere eşitsizlik bilgiye erişmede, istediklerini 

yapmada bunun da en büyük şeyi tecrübedir. Deneyim ile ilgili yani bunları deneyimleyemediğiniz sürece ufkunuz açılmıyor. 

Kapı kapıyı açar derim ben hep o sirkülasyonun zaten en başıdır zincir kırılıyor diyelim. KG11 

3.2.2.Belirsizlikle İlgili Görüşler  

Bu temaya ilişkin görüşler üç alt tema ile açıklanmaya çalışılmıştır. İlk alt tema; İnsanların 

belirsizliğe karşı çıkıp çıkmamaları ile ilgili görüşler. Görüşme formundaki soru; 

Toplumunuzda insanlar genel olarak belirsizliğe karşı çıkarlar mı? Bazı katılımcıların 

görüşleri. Belirsizliğe karşı çıkmanın çok az olduğunu düşünüyorum çünkü belirsizliğe karşı mücadele edebilmek adına 

insanların kendine ait fikirleri olması gerekir. Bu da sorumluluk almayı gerektiriyor toplumda sorumluluk almaktan ziyade 

birinin emri altına hazır bir işletme altına girmenin daha kolay olduğunu görüyorum. O yüzden belirsizliğe başkaldırının çok 

da fazla olduğunu düşünmüyorum. Herkes girişimci olmak herkes bir yer açıp da işletmek istiyor ülkemizde ama bunu devam 

ettirebilmek problemlerle karşılaştığımızda çözüm yolları bulabilmek herkes bunu başaramadığı için de Türkiye'deki bu 

girişimcilik faaliyeti çok uzun soluklu olmuyor maalesef yani baktığımızda dünyada ilk sıralardayız belki girişimci olmayı 

istemek adına ama devam ettirebilmesi için işte bu belirsizlik durumlarında çıkış yollarıyla ilgilenmemiz gerekiyor. KG1 

Toplumumuzda kesinlikle belirsizliğe karşı çıkma yok böyle bir bana necilik var.KG2 şeklinde ifade 

etmişlerdir. KG6 ve KG11 olanı kabulleniriz, KG3 ve KG10 evet karşı çıkarlar cevabını 

vermişlerdir. Diğer kadın girişimciler belirsizliğe karşı çıkmanın olmadığını savunmuşlarıdır. 

İkinci alt tema; Belirsizliğin girişimcilik aktivitelerine etki etmesine ilişkin görüşler. Görüşme 

formundaki soru; toplumunuzdaki belirsizlik, girişimcilik aktivitelerinizi örneğin, finansal 

kaynaklara ulaşma, teknolojik ilerleme, yeni pazarlara giriş, yenilik ve diğer başarılarında sizi 

nasıl etkiler? Beni olumsuz etkilemez çünkü o belirsizlik ortamında ben önüme bakarım aslında. Şöyle de düşünüyorum, 

herkes belirsizlik içinde ne yapacağını bilemezken kararlı olmak her zaman iyidir. Fırsat yaratabilirseniz olabilir. O bakış 

açısı da önemli bence. Nasıl ki top düştüğü zaman en yüksek yere zıplıyor, onu fırsata çevirebilmeyi görürseniz bu fırsattır. 

Teknoloji. Teknoloji bence daha önemli. KG2 Her konuda etkiliyor. Girişimcilik zaten etkilenir. Bir şey alırken kırk kere 

düşünüyor insan ekonomik olarak yenilik ile ilgili kararlarımızı olumsuz olarak etkiliyor.KG7 Fazla etkilemiyor çünkü bizim 

çalışma alanımız belli toplum belirsiz olsa bile bizim iş hayatımızda belirsizlik yok çünkü teknoloji ilerledikçe sizin iş yapma 

kapasiteniz artıyor.KG9 Belirsizlik özellikle finansal belirsizlik çok büyük bir etki. Hani pazar bir şekilde olabilir o pazarla 

ilgili olarak da bakış açısı çok önemli insanlarda . Mesela öyle bir hikaye vardır anlatılan mutlaka ki duymuşsunuzdur. İki 

tane ayakkabıcı Afrika’ya gitmiş. Bir tanesi diyor ki şirketine “Burada biz ayakkabı satamayız kimsenin ayağında ayakkabı 

yok”diyor . Öteki kişi de şirketindeki yetkiliye diyor ki “Burası bizim için müthiş bir pazar kimsede ayakkabı yok biz burada 

bunları satabiliriz”.O yüzden pazar konusunda belirsizlik olabilir ama maddi belirsizlik en büyük sıkıntı. Finansal yönden 

belirsizlik bence yaşanabilecek en büyük problem. Girişimcilik bu belirsizliği olumlu olumsuz nasıl etkiler ,mesela atıyorum 

bir iş yapıyorsunuzdur onun yanında farklı bir iş kolu açmak istersiniz ama işte dolardaki bu sıkıntılar, finansal banka 

kredilerinin faizlerinin yüksek olması , insanların alım güçlerinin azalması sizin o işletmenizi genişletmenize imkan tanımaz. 

Yani kısıtlı kalırsınız. Belki hatta küçülmeye gidersiniz. Birçok şirketin bu kuş gribi krizinden sonra yaptığı gibi.KG10 

şeklinde ifade etmişlerdir. KG2, KG3, KG6, KG9 belirsizliğin olumlu etkilerinin olduğunu, 

KG1,KG4,KG5,KG7,KG8,KG10,KG11 de belirsizliğin olumsuz etkilerinin olduğunu ifade etmişlerdir.  

3.3.3.Toplumun kadın girişimciliğine olan desteğiyle ilgili görüşler 

Görüşme formundaki soru; Toplumunuzda bir kadın girişimi sahibi olarak ne şekilde 

desteklendiğinizi ve teşvik edildiğinizi düşünüyorsunuz?  Bazı katılımcıların görüşleri. 
Toplumda tabi yeni bir şey yapmaya çalışırken bunu kabul etmesi kolay olmuyor yani yenilik direncimiz her zaman için var. 

Yeni bir iş oluşturmak her zaman için zor.KG1 Etkilerler. Toplumu iyi dinlemek lazım.KG2 Her türlü insan var bence 

insanların bakış açısı birbirlerinden farklı kınayanda var alkışlayanda, eleştirende var her türlü insan var yani bunları çok 

gözümüzü kapamak mümkün olmuyor. Toplum girişimcilik aktivitelerinizden asla soyutlanamaz önemli olan motive edip 

etmediği aslında bu noktayı sorgulamak lazım. KG6 Çalışma grubundaki kadın girişimciler genel olarak 

toplumda girişimciliğe dönük teşvikin az olduğunu ancak eş, akraba ve yakın sosyal çevre 

içindeki bazı insanlardan teşvik gördüklerini ifade etmişlerdir. 
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3.3.4.Yeni fırsatları yakalama ve risk almaya ilişkin görüşler 

Bu temaya ilişkin görüşler iki alt tema ile açıklanmaya çalışılmıştır. İlk alt tema; Yeni 

fırsatları yakalama ve risk alma, görüşme formundaki soru; Yeni fırsatları yakalama ve risk 

alma açısından kendinizi nasıl değerlendirirdiniz? a) Oldukça riske karşı çıkan bir kimseyim ve hayatımda 

riski sevmem. b) Yeni fırsatları ve beraberinde getireceği ödülleri seviyorum.c)Yeni fırsatları getirecek ölçülü risk almayı 

seviyorum.Risk alıcıyım ve yeni fırsatları önceden önlem alarak kucaklıyorum.  Bazı katılımcıların görüşleri. KG1, 

KG2,KG8,KG9,KG10 Yeni fırsatları getirecek ölçülü risk almayı sevdiklerini ifade 

etmişlerdir.KG3,KG4,KG5,KG6,KG7,KG11 Risk alıcıyım ve yeni fırsatları önceden önlem alarak kucaklıyorum, şeklinde 

ifade etmişlerdir. Diğer bir soru da, size göre girişimciliği elde etmede ve sürdürmede Türk kültürü içerisinde risk toleransı 

yüksek midir? Başlangıçta risk alıyoruz fakat biz Türklerin girişimi sürdürmede problemi var hemen riski göğüslemekten 

vazgeçiyoruz. Yani sürdürülebilirlikte problem var. Çok fazla kurulan ve sonra bir bir kapanan işletme var. Hemen bir 

mesela mantıcı dükkanı açarlar. 8. ayında kapatırlar. Neden? E işte olmadı Neden? Çünkü çok büyük umutlar, hemen köşeyi 

dönme şunla bunla başlıyorlar. İnsanlar biraz duygularıyla gerçekleri ayıramıyorlar. Çok hayalperestiz. Ama gerçekler öyle 

değil. Yavaş yavaş. Buna tahammül edemiyoruz. Bu olmadığı için bence. Aceleci insanlar yüzünden.KG2Düşük bence çok 

fazla risk almamız istenmiyor. Çok açılma bak iyi olmaz şöyle böyle gibi örnekler oluyor.KG7Çok fazla risk almıyoruz diye 

düşünüyorum. Fazla risk sevmiyoruz. Ölçülü risk alıyoruz.KG8Özellikle kadınlar için risk toleransı düşük. Çünkü her zaman 

toplumsal baskı var üzerimizde. Başarısızlık korkusu. Ya başarısız olursak korkusu bu da risk almayı 

engelliyor.KG10Kadınlar ile erkekleri kıyaslarsak erkekler daha fazla risk alır kadınlar ise ölçülü çünkü toplumun bize karşı 

risk toleransı daha düşük.KG11. İkinci alt tema; Yeni fırsatları yakalama ve risk alma, görüşme 

formundaki soru; Acaba Türk kültüründe girişimciliğin başarısızlığında yüksek mi düşük mü 

tolerans vardır? Çok düşük bir Tolerans var yani şunu kabul edemiyoruz ben mesela bir kaç tane başarısız arkadaşımla 

konuştuğumda ki bunlar Bandırma'da önemli insanlardır hep şunu söylemişimdir bir işletme başarısızlıkla sonuçlanabilir 

ama sen bu işi yapmak istiyorsan farklı bir girişimcilik görüp devam ettirebilirsin yani bundan bir ders alabilirsin. 

Başarısızlığa tahammülümüz yok bu da insanlar üzerinde çok fazla baskı unsuru.KG1 Düşük. Hemen vazgeçiyor insanlar. 

Demoralize oluyor.zaten yaptın yapamadın işte bırak falan öyle. Yeni bir şans vermiyorlar. Evet çünkü şey, o tarafta zaten bu 

bir hata yapmış. Daha dikkatli daha fazla gözü açık. Bir daha hata yapmaz diye bakıyorlar. Bizde yok. Aceleciyiz ya biz, 

ondan.KG2 çünkü başarısızlıklardan zevk alabilen bir toplumuz bence.KG5 Düşük tolerans var başarısızlığı kabul etmiyor. 

Biraz öncede dedim başarılı olunca her şey yolunda olduğunda okey ama başarısız olduğunda sen bu işi yapamadın 

başaramadın edemedin gibi hani bu çok tolere etmiyor bence bu işte hani bunu yapamadın ama başka bir iş çok iyi yaparsın 

noktasın değil yani sen artık bu defteri kapat artık sen bu girişimcilik hikâyen bitti diye düşünülüyor bence yani bu başka bir 

iş alakalı bence düşünebilmeli diye düşünüyorum.KG6 Düşük tolerans vardır.Benim bir tecrübem yok ama tabi şey oluyor bir 

örnek de yok elimde ama duyduklarım var şunları başaramadı sunu yapamazdı böyle konuşmalar oluyor.Her şeye burnunu 

sokma gibi ben dikkat ediyorum yapmamaya ama ne yazık ki var böyle bir şey.KG7 Düşük tolerans var. Özellikle bayanlara 

“biz zaten sana demiştik evinde otursaydın.ne işin var. Zaten ne kadar kazanıyorsun ki?” bir de şey ölçümü de var mesela 

işte bir bayan çalışıyor asgari ücretle çalışıyor olabilir çalışabilir her zaman için eşi der ki “ya sen işte asgari ücretle 

çalışıyorsun zaten biz çocuğu kreşe gönderiyoruz şu kadar para veriyoruz sen şu kadar alıyorsun e bu kadar para için mi 

çalışıyorsun sen ? Otur sen evde çocuklara bak boş ver çalışmayı. Zaten o parayı biz bir şekilde tasarruf ederiz” diyor. 

Erkekler bencil. Maalesef ki bencil yani ne kadar şey yapsa da eve geldiği zaman her şey hazır olsun ,her şey bana olsun, 

benim istediğim olsun. Para kazanmak demek bir yandan da ailede söz sahibi olmak demek de. Yani işte annelerimizden az 

çok biliyoruz benim annem de çalışmazdı. Böyle bir şey isterken utana sıkıla isterdi hani böyle bir para istemek. Ben şimdi 

düşünüyorum ben evlendiğimden beri çalışıyorum çalışmasam eşimden para istemek bana çok zor geliyor. Baba zaten verir o 

algı var ama eşten almak çok zor. Bildiğiniz gibi çalışmaya başlıyorsanız çok zor. O yüzden çok fazla düşük tolerans var. 

Kadın başarısız olduğunda daha çok yerme var “zaten o yapamazdı.”  Erkekler için bu aynı değil. “olsun bir daha tekrar 

deneriz.” Bir de şey vardır mesela kadın başarısız olduğu zaman işte “biz sana söylemiştik” aynı erkek başarısız olduğu 

zaman “olsun oğlum sen boş ver kumarda dışarıda yiyerek harcamadın sonuçta bir iş kurmak istedin . başarılı olamadın 

olsun tekrar denersin “  KG10 Aslında başarılıyken aşağıya çeken bir toplum varKG1 Çalışma grubundaki tüm 

kadın girişimciler girişimciliğin başarısızlığında düşük tolerans uygulandığından 

bahsetmişlerdir. 

3.3.5.Geleceğe Uyum Sağlamaya İlişkin Görüşler 

Görüşme formundaki soru; Geleceğe uyum sağlama açısından içinde bulunduğunuz 

toplumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? İçinde bulunduğunuz toplum proaktif (önceden tedbir 

alan), gelecek için plan yapma, yatırım yapma ve birikim yapma için vatandaşlarını teşvik 

eder mi?En yüksek oranda uyum sağlama 1 en düşük uyum sağlama 5)  Bazı katılımcıların 

ifadeleri Üç buçukla dört arasında gelip giderim çünkü az önce bahsettiğimiz bir şey vardı belirsizlikler de düşünüp çıkış 

stratejisi aramıyoruz ve bunu gitgide böyle yapıyoruz hazırcıyız dayatmacıyız hani bu böyle olacak ama tamam kabul 

edebiliyoruz çok rahat bir şekilde sorgulamıyoruz. Eleştiri yok böyle olunca da sadece bir adım ötesini görebilirsiniz ama 

beş adım ötesini görebilmeniz birazcık daha zor olacaktır yani yapılan bir işin arka planını ve uzun vadesini düşünme de 
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sıkıntılarımız var. Yani eğer düşünmede böyle devam edersek geleceği yönetme noktasında.KG1 Yani bence hayır günlük 

olayı nasıl götürebilirim diye bakılıyor yada yapılan planlamalarda zaten belirli bir çıkarın yansımaları yani bugün hangi 

siyasi parti olursa olsun kendi geleceği ile ilgili insanlara yön verme şekil verme şeklinde gidiyorlar salt evrensel değerleri 

maalesef buna göre geleceğe plan yapabilmiş değiller maalesef-5 KG4 Hayır. Biz çok plansız bir toplumuz. 3 , 

ortalarda.KG10 Çalışma grubundaki kadın girişimciler genel olarak genel olarak geleceğe, orta ve 

düşük seviyelerde uyum sağladığımızı ifade etmişlerdir. 

3.3.6.Akademisyenler ve İşletmeler Arasında Bilgi Paylaşımına İlişkin Görüşler 

Görüşme formundaki soru; Türk araştırma kültüründe akademisyenler ve işletmeler arasında 

bilgilerin paylaşımını teşvik eden bir kültür var mıdır? Bazı katılımcıların görüşleri.  Ayy keşke o 

çok daha fazla olsa. Var biraz ama yeteri kadar olduğunu düşünmüyorum. Paylaşım bence yerel yönetimlerle kişilerin 

kafasına, yapısına göre oluyor. Akademisyenler bence çalışmaya her zaman hazırlar. Ama yerel yöneticiler ya da işte 

yöneticiler işte girişimciler, işletme sahipleri buna ne kadar açık? Yani paylaşmak lazım. Birleştirmek lazım. Hepsinin artısı 

eksisi var. Bence birleşse çok daha iyi olur. Daha fazla birleşse keşke. KG2 Genel anlamda yok ben asla ben kurucuların 

kendilerini geliştirmek adına akademisyenlerden bilgi aldığına inanmıyorum. Akademisyenler hani bunlarda ne desinler ki 

ben gideyim sana seminer vereyim diyecek hali yok işte bu şekilde bir araştırma konusu olabiliriz en fazla bunların 

kuruculardan gelmesi gerekiyor en fazla anlamda zaten ihtiyaç hissetmiyorlar çünkü egoları yüksek insan oluyorlar biz 

yaparız diyorlar biliriz diyorlar ama son yıllarda hani kurumsal olan şirketler tabi ki bunu çok önemsiyor ama Türkiye’nin 

bu konuda çok düşünmesi lazım aslında o hızlı dönüşüm parayla doğru orantılı olabiliyor para varsa eğer kökeni para.KG4 

Yok hayır. Bilgi paylaşımı çok zayıf akademisyenlerin mutlaka bir şeyi var ama işte bazen aynı dili konuşamıyorsunuz bazı 

insanlarla. Yani kaç defa gitseniz de aynı ortak payda da buluşamıyorsunuz ama ben akademisyenlerin bu konuda sıkıntılı 

olduklarını düşünmüyorum. Gideceksiniz. Yani birazcık girişimci olmak demek yüzsüz olmak demek yani kapıdan kovsalar 

bacadan gireceksiniz. Eğer işiniz varsa sizin o insanla bir kere gideceksiniz, iki kere gideceksiniz mutlaka ki size bir şekilde 

bir bağ kurulacak sonuçta hani teorik olan pratikte farklı oluyor.KG10 olarak görüşlerini ifade etmişlerdir. 

Çalışma grubundaki kadın girişimciler genel olarak akademisyenler ile işletmeler arasında 

bilgi paylaşımı olmadığını ancak burada akademisyenlerin bilgi vermeye dönük iletişim 

kurmak isteyen bir yapıda olduklarını ancak işletmelerin akademisyenler ile bağ kurmak 

konusunda yetersiz kaldıklarını ifade etmişlerdir. 

3.3.7.Yeniliğin Başarısını Kutlama Tecrübesine İlişkin Görüşler 

Görüşme formundaki soru;  İşletmenizde yenilik destekli bir kültür var mı? İşletmenizde 

belirli bir yeniliğin başarısını kutlama tecrübesine sahip misiniz? Bazı katılımcıların görüşleri. 
Evet. Biz hep kendimizi aşmaya çalışırız. Tabi ki. Kutlarız tabi. Yemek, eğleniriz. Hoşumuza gider. KG2 evet çok fazla var. 

“yenilen olma. Yenilen.” Bizim sloganımız o.KG10 Benim işletmemde yok ama olan işletmeler görüyorum. Benim işletmem 

de şöyle yenilik  çok fazla direnç var.Şimdi yenilik yapmak isteyen insanlar da var.Kurumumuzda tepeden aşağıya baktığın 

da  en tepedekinin yenilik yapma isteği ama arada böyle tepede  direnç noktaları olduğunu 

görüyorum.Gözlemliyorum.Yeniliğe karşı çıkan gruplar bir şekilde işte şeyden korkup , ne derler pozisyonunu 

kaybetmekten,o gücü kaybetmekten korkup veya hala yine ilişki  yönetimine dayalı pozisyonlarını  korumaya çalışıp yetkin 

olmayan kişilerle zaten genelde de onlardan çıkıyor bu dirençler.Kendi kurumumuz da bunu çok iyi gözlemliyorum.KG11. 

KG1, KG6, KG7, KG11 işletmelerinde yenilik destekli bir kültür olmadığını ifade etmişlerdir. 

KG2,KG3,KG4,KG5,KG8,KG10 ise işletmelerinde yenilik destekli kültürlere sahip olduklarını ifade 

etmişlerdir. 

3.3.8.Başarı Hikayeleri ve Rol Modellerine İlişkin Görüşler  

Görüşme formundaki soru; Kültürünüzde bireylerin girişimciliğe başlangıç yapmada bir 

motive edici kuvvet olarak başarı hikayeleri ve rol modellere bakılır mı? Bir rol modele sahip 

oldunuz mu?  Bazı katılımcıların görüşleri. Şimdi ben hep başarıyı sevmişimdir hep böyle belli bir alanda kim 

başarılıysa onun yakınında olmak isterim her zaman için. Şey Güler Sabancı dediniz ya daha kızım küçüktü ve ben ofis 

açmadan önce böyle bir derginin kapağında işte Güler Sabancı artık yönetim kurulu başkanı şunları şunları yapıyor falan. 
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Ben dergiyi koydum kızıma her gün Güler teyzeye günaydın de falan derdim o geldi aklıma severim onu. Yani başarı 

noktasındaki dergileri Harvard Business'i özellikle çok severim orda kimler neler yapmış onları severim. Ve şöyle bir şey 

vardır eğer biri bir alanda bir şey yapmışsa yapılabilir devam noktasında Türkiye de ki işlerde genelde Amerika da yapılıp 

bir 20 30 sene sonra Türkiye ye gelen işler oluyor hani ingilizce dinlemek benim daha hoşuma gidiyor daha çok 

motivasyonumu arttırıyor yani bu işin yapılabilirliğini oradan daha çok görüyorum. Kolay bir hayat yaşamadık ve bunu 

elimden geldiğince öğrencilerimle de herkese de anlatmaya çalışıyorum. Şey noktasında çünkü her zaman içsel motivasyonun 

daha faydalı olduğuna inanıyorum. Dışsal motivasyon dış kaynak kesilince ortadan kalkabiliyor. İçsel motivasyonu yüksek 

olan bi insan daha başarılı olur diye düşünüyorum. Çünkü paran pulun vardır baba parası anne parası vardır ama yarın 

olmayabilir. Yani tabi Güler Sabancı benim için inanılmaz bir bayan duruşuyla çok beğendiğim bir kadın. Ev ve insan 

ilişkilerinde tabii ki annem. Hatta anne olunca anlarsın laflarını anlamaya başladığımı işte belli yerlerde annemde böyleydi 

galiba dediğimi hani insan ilişkilerinde her zaman onu hissetmişimdir.KG1 Evet. Çok önemli bence. Ben önemserim başarıyı. 

Bence çok önemli. Rol model de çok önemli. Eee rol modelim niye olmasın. Şeyi çok severim Ümit Boyner'i. Ondan sonra, şu 

anda mesela TÜSİAD'ın başkanı var Cansen. Bayılıyorum. Ben bu, şey Sabancı, Güler Sabancı. Yani bence her zaman 

okunup dinlenmesi lazım. Şey çok önemliydi "Hayallerinden çok ideallerim var." Koç'un kızı Sema Arsel yazmıştı. Çok 

önemli bir yazardı, eserdi bence. Okunması lazım. Çok güzel bir kitaptı. Bunlar önemli şeyler. Başarı hikayeleri. Bence 

Koç'un bir başarı hikayesi var. İnsanlara parasını verip evlerin üstündeki kiremitleri satın alıp Büyük Millet Meclisinin 

çatısını yapması. Herkesin aklına neden gelmemiş? Bir tek onun aklına gelmiş. Bunlar bence ders alınacak şeyler değil mi? 

Yani tırnaklarıyla kazımış gerçekten. Yani olsun. Yani girişimci sonuçta. Rahmi Koç daha fazla bahşiş verirmiş yemekte. 

Vehbi Koç daha az verirmiş. Garsonlar da demişler, özür dilemişler bunu duyduğu için demiş ki, "Ben anlatayım size bunun 

nedenini onun babası Vehbi Koç. Benim babam bakkaldı." demiş. Yani o tabi daha çok verir. Onun babası Vehbi Koç'tu 

benim babam bakkaldı demiş. Öyle değil mi, tabi. Yetiştirme tarzı. Adam hazır bulmamış. O bir takım şeyleri hazır bulduğu 

için biraz daha kolay. Öyle değil mi ama harcarken de. Ben çok irdelerim böyle çok sorumsuzca alışveriş yapan 

hemcinslerime bakarım. Şimdi bu çantaya, ayakkabıya gereğinden fazla paraları ödedikleri zaman düşünürüm. Acaba 10 lira 

kazandı mı hayatında? 10 lira kazansa onu verirken bir kere değil birkaç kere düşünür diye hep düşünürüm. Ben düşünürüm 

çünkü. Ama düşünmeyen, bu kadar para harcayanların parayı kazanmadıklarını ya da kolay kazandıklarını hazır 

bulduklarını düşünüyorum. Çocukları da öyle düşünüyorum. Ona vermemiz gerekiyor. Bir bütçe hesaplarını yapmaları lazım 

bence. Her dakika, keşke hepimizin her dakika her istediği olsa da ona yetecek gücümüz olsa. Ama olmuyor. Ne yapıyoruz? 

İhtiyaçlarımızı sıraya koyuyoruz. En önemlisi, olacaklar olmayacaklar. Ama işte onu da küçük yaşta vermemiz lazım bence. 

Bizim velilerden diyorlar ki "Ağlamasın diye, üzülmesin diye aldık hocam." E ağlasın, bırak ağlasın. Ben de çok ağlıyorum 

arabamı değiştireyim diye. Ama olduğu zaman var olmadığı zaman var. Evet, evet birazcık da duygusal açıdan gelişsinler. 

KG2 Ara ara okumuşluğum vardır ama kimseyi rol model almadım. Ama rol model olduğumu düşünüyorum. Hiçbir yazıdan 

alıp hiçbir şey yapmışlığım yoktur. Hiç kimseyi rol almıyor bu artistlik gibi algılanmasın öyle hissediyor. Çünkü ama bizzat 

rol model olduğumu biliyorum. Mesela bazı öğrencilerim var on yıl sonra karşılaşıyoruz idolümdeki hocam bende sizin 

gibiyim hocam sizi takip ediyorum hocam dedikleri anlıyorum rol model olduğumu bu daha hoşuma gidiyor yani. Hiç 

tanımadığım bir insanın başarı hikâyesini dinleyip rol model alacağıma yasayarak başkalarının rol model olmak da çok 

mutluluk veriyor bana.KG4 ifade etmişlerdir. KG4 haricinde bütün kadın girişimciler rol modele sahip 

olduklarını ve başarı hikayelerini takip ettiklerini ifade etmişlerdir.  

4. SONUÇLAR 

Nitel araştırmalar sonucunda elde edilen bulguların sadece keşifsel olduğu ve sadece 

problemlerin tanımlanmasında veya ileriki çalışmalarda test edilecek hipotezlerin 
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oluşturulmasında kullanılması gerektiği unutulmamalıdır. (Gegez, A.E 2007:51) Dolayısıyla 

bu çalışmanın ortaya koyduğu sonuçların keşifsel olduğu unutulmamalıdır. Her aşaması 

titizlikle yürütülen bu nitel çalışma, farklı bilim adamlarının kültür ile ilgili ortaya koydukları 

sonuçlar ve girişimcilik ekosisteminde yer alan kültür alt temaları dikkate alınarak alan 

uzmanları tarafından gözden geçirilmiştir.  

Cinsiyet eşitsizliği, belirsizliğe karşı çıkma, toplumun kadın girişimciliğine olan desteği, yeni 

fırsatları yakalama ve risk alma, geleceğe uyum sağlama, akademisyenler ve işletmeler 

arasındaki paylaşım, yeniliğin başarısını kutlama, başarı hikayeleri ve rol modellere ilişkin 

sorular yöneltilmiştir ve yönetilen sorular ile de kültürün kadın girişimciliğine olan 

etkilerinin/problemlerin keşfedilerek ilerideki çalışmalar için test edilecek hipotezlerin 

geliştirilmesine yardımcı olması amaçlanmıştır.  

En gelişmiş ülkelerde dahi kadının karşı karşıya bulunduğu ayrımcılık olgusunun, bu alandaki 

çarpık uygulamaların üstesinden gelinememiş olduğu gibi, gelişme yolundaki birçok ülkede 

kadının yerinin evi olduğuna inanılmaktadır. (Kocacık, Gökkaya, 2005: 206) Bu çalışmada 

kadın girişimciler cinsiyet eşitsizliği ile ilgili kadın girişimciliğini engelleyen negatif 

faktörlerin devam etmekte olduğunu, toplumda türlü dolaylı baskılar ile eşitsizliğin sürdüğünü 

ifade etmişlerdir. Kadının ev dışı bir işletme kurarak, onu faaliyete geçirmesi, bu yolla 

üretime katkıda bulunması birçok kültürde bugün de olağan bir davranış biçimi olarak 

nitelendirilmemektedir. Toplumun erkek bireyleri bir tarafa, bu tür girişimler kendi 

hemcinsleri tarafından dahi onay görmemekte ve yadsınmaktadır.(Soysal,2010:99) Bu 

çalışmada da kadın girişimciler toplumun kadın girişimciliğine desteğinin sınırlı olduğunu 

ifade etmişlerdir. Belirsizliğe karşı çıkmama ve var olanı kabullenme, belirsizlikle baş 

edememe durumunda, belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu kültürler, farklı düşünce ve 

davranışlara karşı çıkıp, değişmez doğruların peşine düşeceklerdir. Hofstede’in araştırmaları 

sonucunda da Türkiye, belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu ülkeler arasında yer almıştır. 

Daha sonra, Türk toplumuna yönelik yapılan diğer araştırmalarda da (Wasti, 1995, Erdem, 

1996), toplumda belirsizlikten kaçınma düzeyinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 

keşfedici araştırmada da çalışma grubundaki kadın girişimcilerin ifadelerinden de belirsizliğe 

karşı çıkamama ve belirsizlikle baş edememe eğiliminin Türk toplumunda yüksek olduğunu 

ifade etmişlerdir. Morrison (2000), açık toplumlarda, başarısızlığın büyütülmediğine ve 

hataya tolerans anlamındaki anlayışın, bireyleri yenilikleri denemeye teşvik ettiğine, 

dolayısıyla girişimciliğin toplumca desteklendiğine dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, yeni 

fırsatları yakalama ve risk alma konusunda kadın girişimciler kendilerini ölçülü ve proaktif 
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olarak tanımlarken Türk toplumunda risk alma toleransı ve başarısızlığa olan toleransın düşük 

olduğunu ifade etmişlerdir. Yeni girişimlerin ortaya çıkması ve var olanların da 

sürdürülebilirliği açısından akademik dünya ile işletme dünyasının bilgi paylaşımına dönük 

bağları olmadığı girişimciliğe engel problemler arasında yer almaktadır. Çalışma grubundaki 

kadın girişimcilerin yarısı işletmelerindeki yeniliği kutladıklarını yarısı da kutlamadıklarını 

ifade etmişlerdir. Geçmişte girişimci kadınların olması, mevcut ve gelecekte kadınların 

girişimcilik faaliyetlerine yönelmelerine önemli bir destek sağlayacaktır. Rol modeli olarak 

algılanan bu durum, bir kişi için onları kendisine rol modeli olarak alan kişiler açısından 

önemli olacaktır. (OECD, 2004) Kadın girişimcilerden biri haricinde herkes bir rol modele 

sahip olduklarını ve başarı hikayelerini takip ettiklerini ifade etmişlerdir. Kültür içerisinde rol 

modellerin artması ve başarı hikayelerinden etkilenme kadın girişimciliğinin artışı yönünde 

etki yapacaktır. Bu çalışmada kadın girişimciler Türk kültürü içinde cinsiyet eşitsizliğinin 

devam ettiğini hala eşit hakların dağılımı açısından göreceli farklılıkların olduğunu, 

algılamalar, normlar ve inançlar sisteminin kendilerini negatif etkilediğini, bir işe başlamada 

eşit haklara sahip olamadıklarını bu yüzden bu durumdan yeteneklerinin de etkilendiğini, 

toplumda yüksek bir belirsizlik eğiliminin olduğunu, risk toleransının ve başarısızlığa olan 

toleransın düşük olduğunu, toplumda bilgi paylaşımı geleneğinin olmadığını ifade etmişlerdir. 

Diğer taraftan rol modelleri olduğunu ve başarı hikayelerini takip ettiklerini ifade etmişlerdir. 

Sonuç olarak, gelişmiş ülkelerin kadın girişimi verileri ile kıyaslandığında Türkiye’de kadın 

girişimlerinin sayısı çok daha azdır. Ekonomik kalkınmada domino etkisi yaratacak kadın 

girişimlerinin sayısının arttırılması önemlidir. Bu nedenle birçok açıdan sosyolojik bir olgu 

olan kültürün negatif etkilerinin azaltılmasında, ailelere, çevreye, okullara ve daha da fazla 

hükümet ve politika belirleyicilere görev düşmektedir. Cinsiyet ayrımı olmaksızın toplumda 

girişimcilik fikirlerinin filizlenmesi bir gelenek haline gelmelidir. Kız çocukları aileleri ve 

okulları tarafından cesaretlendirilmeli ve anaokulu eğitimi ile birlikte girişimci adaylar olarak 

yetiştirilmeleri sağlanmalıdır. Özellikle hükümet ve politika belirleyiciler bu açıdan eğitim 

sisteminde girişimciliğin sürdürülebilir olmasını sağlamalıdırlar. Girişimcilik dersleri tüm 

öğrencilere ilkokuldan itibaren zorunlu olarak okutulmalı ve öğrencilerin bizzat kendi 

geliştirdikleri küçük çaplı projeler eğitim sisteminde destek bulmalıdır. Sürdürülebilirliğin 

sağlanması açısından tüm ekosistem alanı içerisindeki; pazarlar, insan kaynakları, finans, 

destek sistemleri ve danışmanlar, hükümetin düzenleyici eylemleri ve politikaları, eğitim, 

katalizör olarak üniversiteler ve kültürel destek elemanlarının girişimcilik ekosisteminde 
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zinciri bozmadan düzenlenmeleri ve sürdürülebilir olmaları hayati önem taşımaktadır. 

Özellikle politika yapıcılar toplumda ki cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi ile mücadelede rol 

model olduklarının bilincinde olmaları ve yaptıkları açıklamaların sonuçları konusunda 

düşünmek durumundadırlar. Diğer taraftan son dönem kadın girişimciliğine dönük pozitif 

ayrımcılık projelerinin (KOSGEB projeleri) hayata geçirilmesi önemli adımlar olmakla 

birlikte henüz yeterli düzeyde, geniş kitlelere uygulama alanı bulmamaktadır üstelik kadın 

girişimcilerin ifadelerine göre bu sistemde devlet tarafından taahhüt edilen finansal 

kaynakların kendilerine ödenmesinde sıkıntılar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

5. TARTIŞMA 

Bir toplumdaki gelenek, görenek ve ahlaki değerler kültürü etkiler. Girişimcinin davranış 

biçimini, yaşadığı çevre ve almış olduğu eğitim şekillendirir. Bir toplumdaki girişimcilik 

aktiviteleri, o kültürdeki değer yargılarından, meydana gelen olaylardan ve süregelen 

değişimlerden hemen etkilenmektedir. Bu yüzden toplumun en dinamik kesimi girişimcilerin, 

girişimcilik aktivitelerini sağlıklı olarak yürütebilmeleri ve ayakta durabilmeleri için ait 

oldukları toplumdaki olayları çok yakından takip etmeleri gerekmektedir.  

Bu nitel araştırma keşfedici bir nitelik taşımakla birlikte kültürün kadın girişimciliğine olan 

etkileri keşfedici bir araştırma ile ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Kültür içerisinde kadın 

girişimciliğini, cinsiyet eşitsizliği, güç baskısının dağılımı, ekonomi, siyaset, eğitim ve sosyal 

yaşamda görülen eşitsizlikler, algılamalar, normlar ve inançlar sistemi, işe başlamada görülen 

eşitsizlikler ve eşitsizliğin yetenekleri etkilemesi ile birlikte belirsizliğe yüksek bir eğilimin 

olduğu, toplumun-yakın çevre haricinde genel olarak girişimciliğe destek vermemesi, yeni 

fırsatları yakalama yönünden proaktif olmak istemeleri, başarı ve risk toleransının düşük 

olması, geleceğe uyum sağlama konusunda uyumun düşük olması, akademisyenler ve 

işletmeler arasında paylaşımın olmaması sadece bazı işletmelerde yeniliğin kutlanması kaygı 

verici, kadın girişimcilerin biri haricinde diğerlerinin rol modellerinin olduğu ve başarı 

hikayelerinin olması bir hayli ilgi çekicidir. 

Bu araştırma ile keşfedilen problemlerin nicel çalışmalar için hipotez geliştirmede etkili 

olacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan kültür konusunun çok derin bir konu olduğu 

ortadadır. Konunun çok detaylı olduğu düşünüldüğünde tüm kültür bileşenleri ile ilgili 

ayrıntılı çalışmalar yapılması sorunun derin tespitleri açısından kolaylık sağlayacak ve 

sistemin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu yapılan nitel çalışmadan sonra tüm kültür 

etkilerinin nicel olarak ölçülmeye çalışılması keşfedici nitel araştırmanın devamı niteliğinde 
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araştırmalar olacaktır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda bu boşluğun ortadan kalkacağı 

düşünülmektedir. 
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Özet 

İktisadi kalkınma, II. Dünya savaşı sonrasında gelişmekte olan ülkeler için çözülmesi 

öncelikli bir problem olarak ortaya çıkmıştır. İktisadi kalkınma, hasıla düzeyindeki yükselişin 

yanında ekonomideki yapısal dönüşümleri de içermektedir. 1950’li yıllarda kalkınmaya 

yönelik yaklaşımlar gelir düzeyindeki artışı kalkınmanın temeli olarak savunmuşlardır. 

Sonraki süreçte ise, gelirin adil dağılımı ve yoksulluk düzeyinin azaltılması da kalkınmanın 

hedefleri arasına girmiştir. Ancak 1980’li yılların başında ortaya çıkan Neoliberal süreçle 

birlikte, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaya yönelik hedeflerinin önemini kaybettiğine tanık 

olunmuştur. Gelirin adil dağılımı ve yoksulluğun azaltılması gibi hedefler yerini yeniden 

iktisadi büyüme ve gelir artışı gibi hedeflere bırakmıştır. Bununla birlikte, kalkınma 

iktisadında da bir dönüşüm yaşanmış ve iktisadi kalkınmanın temel hedefleri arasına “insani 

gelişme” girmiştir. İnsani gelişme, iktisadi kalkınmadan farklı olarak kalkınmanın merkezine 

insanı almaktadır. Çalışmada, Türkiye ve Kırgızistan örneğinden hareketle, bu ülkelerdeki 

insani gelişmenin boyutları ortaya konulmakta ve bu ekonomilerin insani gelişme 

performansları, İnsani Gelişme Endeksinin ana bileşenleri çerçevesinde karşılaştırmalı olarak 

analiz edilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: İktisadi Kalkınma, İnsani Gelişme, İnsani Gelişme Endeksi 

 

THE DIMENSIONS OF HUMAN DEVELOPMENT IN TURKEY AND 

KIRGHIZISTAN ECONOMIES: A COMPERATIVE ANALYSIS WITH 

IN THE SCOPE OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX 

Abstract 

Economic development has arisen as a primary problem for the developing countries after 

World War II. Economic development contains not only structural transformation in the 

economy but also increasing production level. In the 1950s, the approaches about 

development defended the increasing income level as the fundamental of development. After 

that, fairly distribution of income and decreasing poverty level were also included among the 

aims of development. But, conjuction with the neoliberal era that arose at the beginning of 
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1980s, it was witnessed that the developing countries’s aims about development have lost 

their importance. The aims such as fairly distribution of income and decreasing poverty have 

yielded again the aims as economic growth and increasing of income. At the same time, a 

transformation has also occured in the development economics and “human development” has 

gone with the basic aims of economic development. Human development puts the people on 

the center of development differently from economic development. In the paper, with 

referance to Turkey and Kirghizistan, it is presented the dimensions of the human 

development in this countries and it is comperatively analised the human development 

perforamance in this countries with in the scope of the main componenet of Human 

Development Index 

 

Keywords: Economic Development, Human Development, Human Development Index 

1. GİRİŞ 

Gelişmekte olan ülkelerin ana ekonomik hedeflerinden biri olan kalkınma, ülkelerin bir yıldan 

diğer yıla reel üretim artışının yanında yapısal dönüşümlerini de ifade eden ve bu anlamda 

nicel ve nitel boyutları olan bir kavramdır. Yeldan (2011: 68-69)’a göre kalkınma, kendi 

kendini besleyebilen sürdürülebilir büyümenin yanında ekonominin yapısal olarak gelişmesini 

de kapsamaktadır. Bu yapısal gelişmeler, üretim kalıplarında, teknolojide, sosyal, politik ve 

kurumsal yapıda ve insani koşullarda kendini göstermelidir. Kalkınma ekonomisinin 

boyutlarında süreç içerisinde önemli değişimler meydana gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında kalkınma gelir düzeyinin arttırılmasına odaklanmışken, 1970’li yıllarda gelirin adil 

dağılımı ve 1980’li yıllarda ise yoksulluğun azaltılması hedefleri ön plandadır. Kalkınmanın 

son evresi ise insani gelişmenin önem kazandığı evre olmuştur.  

1980’li yıllarla birlikte bilgi ve teknoloji yoğunluklu üretim çerçevesinde beşeri sermaye 

faktörü olarak insan ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında, 

gelişmekte olan ülkelerde hızlı büyüme olgusuna rağmen yoksulluğun artması da etkili 

olmuştur (Günsoy, 2001: 217-218).  

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından geliştirilen İnsani Gelişme 

paradigması, kalkınmanın özgürlükleri ve yapabilirlikleri genişletmek suretiyle insan 

seçeneklerinin nasıl genişletilebileceği konusuna odaklanmıştır (Costantini and Monni, 2008, 

867). Bu kapsamda 1990 yılından itibaren her yıl İnsani Gelişme Raporları yayınlanmakta ve 

ülkeler “İnsani Gelişme Endeksi” çerçevesinde en yüksek insani gelişmeden en düşük insani 

gelişme düzeyine doğru sıralanabilmektedir.  

Türkiye ve Kırgızistan ekonomilerini İnsani Gelişme Endeksi çerçevesinde analiz etmeyi 

amaçlayan çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünü izleyen ikinci bölüm, insani 

gelişme ve insani gelişme endeksi kavramlarının açıklanmasına ayrılmıştır. Üçüncü bölümde, 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 289-303. 

 

 

291 

 

Türkiye ve Kırgızistan’ın insani gelişme endeksindeki konumu hakkında bilgi verilmiş, 

dördüncü bölümde ise, iki ülkenin insani gelişme endeks puanları alt endeksler bazında analiz 

edilmiştir. Son bölüm ise, genel değerlendirme ve sonuca ayrılmıştır.    

2. İNSANİ GELİŞME VE İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ: KAVRAMSAL VE 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kalkınma ekonomisi alanında 1980’li yıllarla birlikte yaşanan dönüşüm yeni bir kavramı 

literatüre kazandırmış ve ilk kalkınma teorilerinin “meta” eksenli yaklaşımı, sonraki süreçte 

yerini “insan” faktörünü temel alan insani gelişme yaklaşımına bırakmıştır. 1998 yılı Nobel 

Ekonomi Ödülü sahibi Amartya Sen tarafından geliştirilen “yapabilirlik2 (capabilities)” 

yaklaşımını temel alan insani gelişme kısaca; “insan seçeneklerinin genişletilmesi” olarak 

tanımlanmaktadır (Ranis, Stewart and Ramirez, 2000: 197). 

İnsani gelişme kavramı temel kalkınma düşüncesinde olduğu gibi gelir artışını kalkınma 

açısından bir ön koşul kabul etse de, tek başına maddi gelir düzeyindeki artışın yeterli 

olmadığını savunmaktadır (Gürses, 2009: 340; Srinivasan, 1994, 238). İnsani gelişme 

kavramına göre azgelişmişlik, kişi başına düşen gelir düzeyinin düşüklüğünden ziyade temel 

yapabilirlik eksikliği olarak görülmektedir (Anand and Ravallion, 1993: 134). Gelir artışı yeni 

fırsatlar anlamına gelmekte, ancak gelir artışından toplumdaki bireylerin eşit ölçüde 

yararlanamamaları ortaya çıkan yeni fırsatlardan da herkesin eşit ölçüde yararlanamaması 

anlamına gelmektedir.  

İnsani gelişme ekonomik büyüme için de önemlidir. Ranis vd.(2000: 197)’ye göre, insani 

gelişme neticesinde emek gücünün kalitesindeki iyileşmeler ekonomik büyümeyi de olumlu 

yönde etkilemektedir. Bunun yanında, eğitim ve sağlıktaki ilerlemeler sayesinde hızlı nüfus 

artışı kontrol altına alınmakta, bebek ölüm oranları azalmakta, çevre konusundaki duyarlılık 

artmakta, yoksulluk azalmakta, ülkeler sivil toplum, demokrasi ve sosyal istikrar çerçevesinde 

daha sağlıklı bir yapıya kavuşmaktadırlar (Streeten, 1994: 232-233). Aynı zamanda daha 

sağlıklı bir yaşam, daha iyi bir eğitim ve daha yüksek hayat standardı bireylere seçim yapma 

özgürlüğünü de sağlamaktadır (Fleurbaey, 2009; Escosura, 2015, 221). Bu şekilde insani 

gelişme kavramı, gelir artışının yanında daha sağlıklı bir yaşamı ve daha iyi bir eğitimi 

                                                 
2 Oldukça geniş bir kavram olan yapabilirlik (capabilities) kavramı en basit şekilde, bireyin ne olmak ve ne 

yapmak istediğine yönelik değerleri ve seçimleri ifade etmektedir. İşlevsellik (functioning) kavramı yapabilirlik 

kavramıyla yakından ilgilidir ve bu kavram kapsam olarak, iyi beslenme, hastalıklar yüzünden hayatını 

kaybetmeme, okuryazar olma, özsaygı vb. durumları da içerisine almaktadır. İşlevselliklerin farklı şekilde 

gruplandırılıp ağırlıklandırılması ile çeşitli yapabilirlik setleri oluşturulabilmektedir (Detaylı bilgi için bkz. 

Kirmanoğlu, 2005). 
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refahın ve gelişmişliğin temeli kabul etmektedir. İnsani gelişme konusu aynı zamanda 

girişimcilik konusuyla da ilişkili bir kavram olarak, refah düzeyi açısından gelişmiş ve iyi bir 

eğitimli nüfusa sahip ülkelerin girişimci sayısı ve nitelikleri açısından da dünyada ön sıralarda 

yer aldıkları görülmektedir.  

Ülkelerin insani gelişme düzeylerinin belirlenmesinde İnsani Gelişme Endeksi (Human 

Development Index-HDI) kullanılmaktadır. 1990 yılından itibaren Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayınlanan İnsani Gelişme Raporlarında (Human 

Development Reports), insani gelişme endeksi hesaplamalarına ve ülkeler arasındaki 

karşılaştırmalara yer verilmektedir.  

İnsani gelişme endeksi 0 ile 1 arasında değerler alan ve kalkınmanın üç kriterine bağlı olarak 

ülkelerin sosyoekonomik gelişme düzeylerini ölçmek amacıyla kullanılan bir endekstir 

(Todaro and Smith, 2012: 48) Endeksin hesaplanmasında kullanılan kalkınmanın üç 

kriterinden ilki, doğumda yaşam beklentisiyle ölçülen yıl olarak “yaşam süresi”, ikincisi, yıl 

olarak ortalama ve beklenen okullaşma süresi ile ölçülen “bilgi” ve üçüncüsü ise, satın alma 

gücü paritesine göre hesaplanan kişi başına düşen reel gayri safi milli hasıla yardımıyla 

ölçülen “refah düzeyi”dir.  Her üç bileşene ilişkin endeks değerleri aşağıdaki denklem 

yardımıyla ayrı ayrı hesaplanmaktadır.  

                              Cari değer-Minimum Değer 

Iyaşam, eğitim, gelir =  

                         Maksimum Değer-Minimum Değer 

 

(1) 

 

Hesaplamada cari değer ülkelerin ilgili yılda sahip olduğu değerler olup, 2011 yılı ve 

sonrasındaki İnsani Gelişme Raporlarında doğumda yaşam beklentisi, ortalama okullaşma 

oranı, beklenen okullaşma oranı ve kişi başına gelir düzeyine ait minimum değerler sırasıyla 

20, 0, 0 ve 100 iken, maksimum değerler ise sırasıyla 83,4, 13,1, 18,0 ve 107.721’dir (UNDP, 

2011: 168).  

Yaşam, eğitim ve gelir endeksleri ayrı ayrı hesaplandıktan sonra ilgili yıla ait İnsani Gelişme 

Endeks değerleri aşağıdaki denklem yardımıyla geometrik ortalamaları alınarak 

hesaplanabilmektedir.3  

                                                 
3 Belirtilen hesaplama, 2010 yılından itibaren İnsani Gelişme Raporlarında İnsani gelişme endeksi 

hesaplamalarında kullanılan yeni yöntemdir. 2010 yılından önceki raporlarda eğitim endeksi hesaplamalarında 

“yetişkin okuryazarlık oranı” ve “brüt okullaşma oranı” verileri kullanılırken, gelir endeksi hesaplamasında da 

“satın alma gücü paritesi döviz kuruna göre hesaplanan kişi başına düşen reel gayrisafi yurtiçi hasıla” verisi 

kullanılmaktadır. Ayrıca, insani gelişme endeksi 2010 yılına kadar üç endeks değerinin aritmetik ortalamalarına 

göre hesaplanmıştır (Bkz. UNDP 2007/2008 Human Development Report).  
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HDI = (Iyaşam)1/3
  x  (Ieğitim)1/3 x (Igelir)

1/3 

 

 

(2) 

Hesaplama sonucunda endeks değeri 0-0,549 arasında olan ülkeler düşük insani gelişme, 

0,550-0,699 arasında olan ülkeler orta insani gelişme, 0,700-0,799 arasında olan ülkeler 

yüksek insani gelişme ve 0,800-1,000 arasında olan ülkeler ise çok yüksek insani gelişme 

kategorisinde yer almaktadırlar (UNDP, 2015: 204). 2009 yılından önce ise İnsani Gelişme 

Raporlarında düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç kategoriye yer verilmiştir.  

İnsani gelişme endeksi literatürde belirli yönlerden eleştirilmektedir. Eleştirilerin yoğunlaştığı 

en önemli konular, endeks hesaplamalarında ülkede yaşayan bireyler arasındaki zengin ve 

fakir, kentte yaşayan ve kırsal kesimde yaşayanlar ile bunların yanında farklı etnik ve dini 

kökenli gruplar arasındaki ayrımın göz ardı edilmesidir. Aynı zamanda, insani gelişme 

endeksi, özgürlük ve insan hakları konularını da göz ardı etmektedir. Streeten, (1994: 236), 

özgürlüklerin kısıtlanmış olduğu Çin’de insani gelişme konusundaki gelişmelere dikkat 

çekerek, iyi yönetilen bir hapishanede de yaşam beklentisi ve okuma yazma oranının yüksek 

olabileceğini belirtmiştir.   

Literatürdeki eleştirilere rağmen, insani gelişme endeksinin gelişmeyi sadece gelir artışı 

çerçevesinde değerlendirmemesi ve gelir artışının yanında eğitim ve sağlık faktörlerine de yer 

vermesi nedeniyle kişi başına düşen gelirin karşılaştırılmasına dayanan gelişme kavramına 

göre üstünlüğü bulunmaktadır. 

3. TÜRKİYE VE KIRGIZİSTAN’IN İNSANİ GELİŞME ENDEKSİNDEKİ KONUMU 

Dünya ekonomisinde gelişmekte olan ülkeler kategorisinde olan Türkiye ve Kırgızistan, 

İnsani Gelişme Endeksi sıralamasında da çoğunlukla gelişmiş ülkelerin yer aldığı çok yüksek 

insani gelişme kategorisinde kendilerine yer bulamamaktadırlar.  

  



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 289-303. 

 

 

294 

 

Tablo 1: Bazı Ülkelere İlişkin İnsani Gelişme Endeksi Değerleri (1990-2014) 

Kategori Ülkeler 
İnsani Gelişme Endeksi Değerleri (HDI Index) 

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 

Çok 

Yüksek 

İnsani 

Gelişme 

Norveç  0.849 0.917 0.940 0.941 0.942 0.942 0.943 (1) 

Avustralya 0.865 0.898 0.927 0.930 0.932 0.933 0.934 (2) 

İsviçre 0.831 0.888 0.924 0.925 0.927 0.928 0.929 (3) 

Danimarka 0.799 0.862 0.908 0.920 0.921 0.923 0.923 (4) 

Hollanda 0.829 0.877 0.909 0.919 0.920 0.920 0.921 (5) 

Almanya 0.801 0.855 0.906 0.911 0.915 0.915 0.916 (6) 

İrlanda 0.770 0.861 0.908 0.909 0.910 0.912 0.915 (7) 

Amerika 

Birleşik 

Devletleri 

0.859 0.883 0.909 0.911 0.912 0.913 0.914 (8) 

Kanada  0.849 0.867 0.903 0.909 0.910 0.912 0.913 (9) 

Yeni Zelanda 0.820 0.874 0.905 0.907 0.909 0.911 
0.913 

(10) 

Yüksek 

İnsani 

Gelişme 

Türkiye  0.576 0.653 0.738 0.751 0.756 0.759 
0.761 

(72) 

Orta 

İnsani 

Gelişme 

Kırgızistan - 0.593 0.634 0.639 0.645 0.652 
0.655 

(120) 

Kaynak: UNDP, HDI 2015 Statistical Annex Tables, www.undp.org, (Erişim: 24.02.2016). 

Tablo 1, 2014 yılı İnsani Gelişme Endeksi Sıralamasında ilk on sırada yer alan ülkelerle 

birlikte Türkiye ve Kırgızistan’ın 1990-2014 döneminde belirli yıllara ait endeks değerlerine 

yer vermiştir. İnsani Gelişme Endeksi değerleri incelendiğinde insani gelişmenin yüksek 

olduğu ülkeler, aynı zamanda ekonomik olarak ta gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadırlar. 

Bu durum ekonomik gelişmenin insani gelişmeyi de beraberinde getirdiği şeklinde 

yorumlanabilmektedir. (Doğan ve Tatlı, 2014: 106). Türkiye ve Kırgızistan ise, sırasıyla 

yüksek insani gelişme ve orta insani gelişme kategorilerinde kendilerine yer 

bulabilmektedirler.  

 

http://www.undp.org/
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Tablo 2: Türkiye ve Kırgızistan’ın İnsani Gelişme Endeksi Sıralamasındaki Yeri              

(1990-2014) 

Yıl 

Türkiye Kırgızistan İGE 

Endeksindeki 

Toplam Ülke 

Sayısı İGE Sırası Kategori İGE Sırası  Kategori 

1990 58 
Orta İnsani 

Gelişme 
- - 130 

1993 84 
Orta İnsani 

Gelişme 
99 

Orta İnsani 

Gelişme 
174 

1996 69 
Orta İnsani 

Gelişme 
109 

Orta İnsani 

Gelişme 
174 

1999 82 
Orta İnsani 

Gelişme 
92 

Orta İnsani 

Gelişme 
162 

2002 88 
Orta İnsani 

Gelişme 
110 

Orta İnsani 

Gelişme 
177 

2005 84 
Orta İnsani 

Gelişme 
116 

Orta İnsani 

Gelişme 
177 

2008 83 
Orta İnsani 

Gelişme 
109 

Orta İnsani 

Gelişme 
169 

2012 90 
Yüksek İnsani 

Gelişme 
125 

Orta İnsani 

Gelişme 
186 

2013 69 
Yüksek İnsani 

Gelişme 
125 

Orta İnsani 

Gelişme 
187 

2014 72 
Yüksek İnsani 

Gelişme 
120 

Orta İnsani 

Gelişme 
188 

Kaynak: UNDP, Human Development Report 1990, 1996, 1998, 2001, 2004, 2010, 2013, 2014, 2015. 

Tablo 2 ise, 1990-2014 döneminde belirli yıllara ilişkin olarak Türkiye ve Kırgızistan’ın 

İnsani Gelişme Endeksi sıralamalarını göstermektedir. Tablo 2’de de görüldüğü gibi, Türkiye 

tüm yıllarda Kırgızistan’ın üzerinde yer almaktadır. İki ülke 2009 yılına kadar orta insani 

gelişme kategorisinde yer alırken, 2009 yılı İnsani Gelişme Raporunda çok yüksek insani 

gelişme kategorisinin de ilave edilmesiyle birlikte Türkiye, yüksek insani gelişme 

kategorisine dahil olmuştur.   

Tablo incelendiğinde, iki ülkenin de orta sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bunun en önemli 

nedenleri ise, Türkiye ve Kırgızistan’ın kişi başına düşen gelir düzeyi, eğitim düzeyi ve sağlık 

imkanları açısından gelişmekte olan ülkelerin gerisinde olmasıdır. 
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4. TÜRKİYE VE KIRGIZİSTAN EKONOMİLERİNİN İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ 

ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

 

Türkiye ve Kırgızistan ekonomileri, insani gelişme endeksi sıralamasında orta sıralarda yer 

aldığı daha önce de ifade edilmiştir. İki ülkenin orta sıralarda yer almalarının en önemli 

sebebi, gelişmiş ülkelere kıyasla her iki ülkenin gelir, eğitim ve sağlık kriterleri açısından 

dezavantajlı durumda olmalarıdır. Türkiye’nin Kırgızistan ekonomisinden ayrıldığı ve 

Türkiye’yi insani gelişme sıralamasında daha üst sıraya taşıyan faktörler ise refah, sağlık ve 

eğitim göstergeleri açısından incelenebilir.   

4.1. Refah Göstergeleri Açısından Karşılaştırmalı Analiz 

İnsani gelişme endeksi hesaplamasında gelir göstergesi olarak, satın alma gücü paritesine göre 

hesaplanan kişi başına düşen reel gayri safi milli hasıla düzeyi kullanılmaktadır. Bu veriler 

2011 yılı temel yıl alınmak suretiyle Tablo 3’te düzenlenmiştir.  

 Tablo 3: Türkiye ve Kırgızistan’ın Kişi Başına Düşen GSMH Düzeyleri                                       

 (SGP $ / 1990-2014) 

Yıllar Türkiye  Kırgızistan 

1990 10494 - 

1993 11394 2222 

1996 11998 1726 

1999 12170 1854 

2002 12400 2037 

2005 14960 2256 

2008 16267 2652 

2012 17868 2766 

2013 18357 2975 

2014 18650 3044 

    Kaynak: World Bank, 2016 

Tablo 3’teki veriler incelendiğinde, Türkiye’de yaşayan bireylerin ortalama olarak 

Kırgızistan’da yaşayan bireylere oranla yaklaşık 6 kat daha fazla gelire sahip oldukları göze 
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çarpmaktadır. Bu veriler, İnsani Gelişme Endeksi sıralamasında Türkiye ve Kırgızistan 

arasında ortaya çıkan farklılaşmayı da büyük ölçüde açıklamaktadır. Ancak insani gelişme 

kavramı incelenirken bahsedildiği gibi, insani gelişme endeks hesaplamalarında gelir tek 

belirleyici kalem olmamaktadır.  

  Tablo 4: Türkiye ve Kırgızistan’da Gelir Dağılımı Adaletsizliği 

Dönem 
GINI Katsayısı 

Türkiye Kırgızistan 

2005-2013 0,400 0,334 

2000-2010 0,412 0,335 

           Kaynak: UNDP, Human Development Report 2010, 2015. 

Türkiye, kişi başına düşen GSMH bakımından Kırgızistan’dan daha iyi konumda olmasına 

rağmen,  benzer bir yorum gelir dağılımı için yapılamamaktadır. Tablo 4, her iki ülke için 

gelir dağılımı adaletsizliğini ifade eden GINI katsayısını 2000-2010 ve 2005-2013 dönemleri 

itibariyle göstermektedir. Tablodaki verilere bağlı olarak, her iki alt dönemde de gelirin 

Türkiye’de Kırgızistan’a göre daha adaletsiz dağıldığı görülmekte ve bu durum, Türkiye 

ekonomisi açısından yüksek gelirin daha adaletsiz dağıldığı şeklinde yorumlanabilmektedir.      

  Tablo 5: Türkiye ve Kırgızistan’da İşsizlik Oranları 

Dönem 
İşsizlik Oranı 

Türkiye Kırgızistan 

2008-2013 9,7 8,3 

1996-2006 8,6 8,5 

           Kaynak: UNDP, Human Development Report 2007/2008, 2015. 

Bir diğer refah göstergesi de, Tablo 5’te yer alan işsizlik oranlarıdır. Gelir düzeyi yüksek olsa 

da bir ülkede gelir dağılımının adil olmaması ve işsizlik oranlarının yüksek olması, 

sosyoekonomik sorunları da beraberinde getirebilme potansiyeli taşımaktadır. Gelir 

dağılımında olduğu gibi, işsizlik oranlarında da Kırgızistan ekonomisi Türkiye’ye göre daha 

iyi bir konumdadır. Fakat, her iki ülkede de işsizlik ciddi bir problemdir.  
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4.2. Sağlık Göstergeleri Açısından Karşılaştırmalı Analiz 

İnsani gelişmenin alt kriterlerinden biri olan yıl olarak doğumda yaşam beklentisi, önemli bir 

sağlık göstergesidir. Tablo 6’da doğumda yaşam beklentisi ile ilgili bilgi verilmekle birlikte, 

doğumda yaşam beklentisine etki eden diğer sağlık faktörlerine de yer verilmiştir. Bu sağlık 

faktörleri, her 1000 canlı doğum için bebek ölüm oranı, her 1000 çocuk için çocuk ölüm 

oranı, her 100000 canlı doğum için anne ölüm oranı ve toplam sağlık harcamalarının GSYH 

içerisindeki payıdır.  

Tablo 6: Türkiye ve Kırgızistan’da Sağlık Göstergeleri (1990-2014) 

Yılla

r 

Doğumda 

Yaşam 

Beklentisi (Yıl) 

Bebek Ölüm               

Oranı (Her 

1000 Canlı 

Doğum İçin) 

Çocuk Ölüm                           

Oranı (Her 

1000 Çocuk 

İçin) 

Anne Ölüm                                 

Oranı (Her 

100000 Canlı 

Doğum İçin) 

Toplam Sağlık 

Harcaması / 

GSYH (%) 

Türkiye  
Kırgızist

an 
Türkiye  

Kırgızis

tan 
Türkiye  

Kırgızis

tan 
Türkiye  

Kırgızis

tan 
Türkiye  

Kırgızis

tan 

1990 64 68 55.8 54.1 74.5 65 97 80 - - 

1993 66 67 48 53.3 62.4 64.1 89 82 - - 

1996 68 67 40.8 49.5 51.8 58.9 84 85 3.90 5.69 

1999 69 67 34.2 43.5 42.4 51.1 81 72 4.77 5.34 

2002 71 68 28.3 38.2 34.4 44.4 74 81 5.36 5.43 

2005 72 68 23.2 34.2 27.7 39.3 57 85 5.45 5.82 

2008 74 68 18.9 30.1 22.2 34.4 32 89 6.07 6.07 

2012 75 70 14.2 22.9 16.5 25.7 19 81 5.39 6.97 

2013 75 70 13.2 21.4 15.4 24 18 79 5.59 6.67 

2014 - - 12.3 20.1 14.3 22.6 17 77 - - 

Kaynak: World Bank, 2016 
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Türkiye 1990’lı yılların ortalarına kadar doğumda yaşam beklentisi açısından Kırgızistan’dan 

daha kötü durumdadır. Bu durumun ortaya çıkmasında toplam sağlık harcamalarının GSYH 

içerisindeki payının düşük olmasıyla birlikte, bebek, çocuk ve anne ölüm oranlarının yüksek 

olmasının da payı yüksektir. 25 yıllık süreçte her iki ülke de GSYH içerisinde sağlık 

harcamalarının payını arttırmasına rağmen, doğumda beklenen yaşam düzeyi Kırgızistan’da 

sadece 2 yıl artabilmiştir.  

Türkiye’nin neredeyse tüm dönemlerde toplam sağlık harcamalarının GSYH içerisindeki payı 

Kırgızistan’a göre düşük olmasına rağmen, GSYH düzeyinin yüksek olması miktar olarak 

sağlığa daha yüksek bir payın ayrılmasına neden olmaktadır. Bu şekilde sağlığa yapılan 

yatırımlar, Türkiye’nin 1990’ların başındaki konumunu değiştirmiş ve doğumda yaşam 

beklentisinin 11 yıl artmasına yol açmıştır. 2014 yılına gelindiğinde Türkiye, bebek, çocuk ve 

anne ölüm oranlarında da Kırgızistan’a göre daha iyi konumdadır. Bu oranlar Türkiye’de 

sırasıyla, 12,3, 14,3 ve 17 iken Kırgızistan’da 20,1, 22,6 ve 77’dir. Kırgızistan’da anne ölüm 

oranı 1990’ların başındaki konumunu neredeyse korumaktadır.  

4.3. Eğitim Göstergeleri Açısından Karşılaştırmalı Analiz 

İnsani gelişme endeksi hesaplamalarında kullanılan son kriter eğitim kriteridir. Bir ülkede, 

insani gelişmenin yüksek olması ve insan seçeneklerinin nicel ve nitel olarak artmasında gelir 

kadar öneme haiz olan diğer bir unsur da eğitim düzeyinin yüksek olmasıdır. Eğitim 

düzeyinin hem yıl olarak hem de kalite bazında yüksek olduğu ekonomiler, kalkınmanın 

önemli bir unsuru olan beşeri sermayeye de büyük ölçüde sahip olan ekonomilerdir. Aynı 

zamanda bu ekonomiler girişimci sayısı ve kalitesi anlamında da dünyada ön planda yer 

almaktadırlar.  

Tablo 7: Türkiye ve Kırgızistan’da Eğitim Harcamalarının GSMH İçerisindeki Payı              

(% / 1990-2013) 

Ülkeler 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2012 2013 

Türkiye  2.6 3.2 2.3 2.4 2.5 2.7 2.6 2.6 2.6 

Kırgızistan 6.9 3.7 4.8 3.7 4.4 4.8 5.3 7.0 7.0 

    Kaynak: World Bank, 2016 

Bir ülkede eğitim düzeyinin niteliğini belirleyen en önemli faktörlerden biri, eğitim 

harcamalarına milli gelirden ayrılan paydır. Tablo 7, her iki ülkede milli gelirin eğitim 
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harcamalarına ayrılan payı gösterilmiştir. Kırgızistan, Türkiye’ye göre eğitime milli gelirden 

daha yüksek pay ayırmaktadır. 

 Tablo 8: Türkiye ve Kırgızistan’da Beklenen ve Ortalama Okullaşma Düzeyi                     

 (1990-2013) 

Dönem 

Beklenen Okullaşma 

Düzeyi (Yıl) 

Ortalama Okullaşma Düzeyi                              

(Yıl) 

Türkiye Kırgızistan Türkiye Kırgızistan 

2010 12.9 12.6 6.5 9.3 

2012 14.4 12.5 7.6 9.3 

2014 14.5 12.5 7.6 10.6 

   Kaynak: UNDP, Human Development Report 2013, 2014, 2015. 

Tablo 8, bir anlamda Tablo 7’nin yansıması kabul edilebilir. Ortalama okullaşma düzeyi 

çerçevesinde incelendiğinde, Türkiye’de ortalama okullaşma düzeyi Kırgızistan’ın oldukça 

altındadır. Tabloda beklenen okullaşma oranı, okula başlama yaşındaki bir çocuğun öğrenim 

hayatındaki toplam yıl sayısını ifade etmektedir. Ortalama okullaşma oranı ise, 25 yaş ve 

üzeri kişilerin hayatı boyunca aldıkları eğitim yıllarının ortalamasını göstermektedir (UNDP, 

2015: 211). Buna göre, Kırgızistan’da yaşayan ortalama bir birey, Türkiye’de yaşamakta olan 

ortalama bir bireye göre yaklaşık 3 yıl daha fazla eğitim almaktadır.  

 

 Tablo 9: Türkiye ve Kırgızistan’da Yetişkin (15+) Nüfusta Okuryazarlık Oranı                     

 (2005-2013) 

Dönem 

Yetişkin (15+) Nüfusta 

Okuryazarlık Oranı (%) 

Türkiye Kırgızistan 

2005-2013 94.9 99.2 

Kaynak: UNDP, HDI 2015 Statistical Annex Tables, www.undp.org, (Erişim: 24.02.2016). 

Tablo 8’deki ortalama okullaşma oranı verileri ise, Tablo 9’da yetişkin nüfusta okuryazarlık 

üzerinde belirleyici bir konumdadır. 2005-2013 yılları arasında yetişkin nüfusta okuryazarlık 

oranı Türkiye’de ortalama % 94,9 iken, Kırgızistan’da % 99,2’dir. Bu veriler, insani 

http://www.undp.org/
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gelişmişlik düzeyi açısından Türkiye’nin gelir boyutunun güçlü, ancak bilgi boyutunun zayıf 

olduğunu göstermektedir (Gürses, 2009: 339. 

5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

İnsani gelişme endeksi, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde yalnızca geliri baz 

almamakta, gelirin yanında eğitim ve sağlık kriterlerine de yer vermektedir. Amartya Sen 

tarafından geliştirilen “yapabilirlik” yaklaşımını temel alan insani gelişme kavramı 

kalkınmayı, insan seçeneklerinin genişletilmesi olarak kabul etmektedir. 1990 yılından 

itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yayınlanan İnsani Gelişme 

Raporları, ülkeleri insani gelişme endeks değerlerine göre sıralamaya tabi tutarak bu alanda 

ülkelerin birbirleriyle karşılaştırılabilmelerine imkan tanımaktadır.  

Tarihsel süreç incelendiğinde insani gelişme düzeyinin yüksek olduğu ülkeler, aynı zamanda 

iktisadi olarak ta kalkınmış ülkelerdir. Ancak, kalkınma yalnızca gayri safi yurtiçi hasıla 

büyüklüğüyle ölçülmediğinden, gayri safi yurtiçi hasıla büyüklüğü açısından dünyada üst 

sıralarda bulunan bazı ülkeler insani gelişme de aynı başarıyı gösterememektedirler.  

Türkiye ve Kırgızistan ekonomilerinin insani gelişme endeksi çerçevesinde karşılaştırıldığı 

çalışmada, endeks puanı açısından en üst sıralarda olan ülkelerin iktisadi olarak ta gelişmiş 

ülkeler olduğu görülmüştür. Türkiye ve Kırgızistan’ın insani gelişme endeksi sıralamasında 

orta sıralarda yer almalarının en önemli nedeni, her iki ülkenin de gelir, eğitim ve sağlık 

kriterleri açısından iktisadi olarak kalkınmış olan ülkelerin oldukça gerisinde olmalarıdır. Bu 

aynı zamanda iki ülkenin girişimci sayısı ve girişimci yetiştirme becerisine de yansımaktadır. 

İki ülkenin orta sıralarda yer almasına neden olan başlıca kriter ise gelir kriteridir.  

Türkiye ve Kırgızistan ekonomileri karşılaştırıldığında ise, Türkiye’de yaşayan bireylerin 

Kırgızistan’da yaşayan bir bireye göre 6 kat daha fazla gelire sahip olduğu görülse de, 

Kırgızistan’da gelir dağılımının Türkiye’ye oranla daha adil olduğu ve işsizlik oranlarının 

daha düşük olduğu da göze çarpmaktadır. Sağlık kriteri açısından 1990’lı yılların önemli bir 

bölümünde Kırgızistan, doğumda yaşam beklentisi, bebek, çocuk ve anne ölüm oranları 

açısından Türkiye’ye göre üstün bir konumdadır. 1990’lı yıllarında sonundan itibaren 

Türkiye’de GSYH içerisinde sağlığa ayrılan pay artmış ve sağlık alanında ciddi yatırımlar 

yapılarak sağlık kriterleri açısından da Türkiye son dönemde Kırgızistan’ın önüne geçmiştir. 

İki ülke eğitim boyutuyla karşılaştırıldığında ise, bu alanda Kırgızistan’ın üstünlüğü devam 

etmektedir. Türkiye’de Kırgızistan’a oranla GSYH içerisinde eğitime ayrılan pay düşüktür. 
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Bu durumun yansıması olarak, ortalama okullaşma düzeyi ve yetişkin nüfusta okuryazarlık 

oranı açısından Kırgızistan Türkiye’ye göre daha iyi bir konumdadır.  

Gelir, eğitim ve sağlık kriterleri açısından iki ülkenin verileri analiz edilmiş ve iki ülkenin 

hem iktisadi olarak kalkınmış ülkelerle hem de birbirleri arasında var olan farklılıklar ortaya 

konulmuştur. Gelir, eğitim ve sağlık kriterleri temel alınarak hesaplanan 2014 yılı insani 

gelişme endeks değerlerine göre Türkiye 72 sırada olup, yüksek insani gelişme kategorisinde 

yer alırken Kırgızistan ise, 120 sırada ve orta insani gelişme kategorisindedir. Her iki ülkenin 

bundan sonraki süreçte kalkınmayı “birey” temelinde ele almadıkça mevcut konumlarını 

sürdürecekleri tahmin edilmektedir. Çünkü insani gelişme raporlarının ortaya koymuş olduğu 

en önemli sonuç, günümüzde kalkınmayı “insan-birey” ekseninde ele almayan ülkelerin 

iktisadi olarak kalkınmış ülkeler sınıfına dahil olamayacağıdır. 
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Özet 

Konaklama işletmeleri açık ve yoğun insan ilişkilerinin yaşandığı, örgütlerde biçimsel ve 

biçimsel olmayan iş ve işlemlerin birlikte uygulandığı bir örgüt yapısına sahiptirler. 

İşletmelerin iş ve işlemlerinin lider, yöneticiler ve iş görenlerin birlikte takım çalışmalarına 

dayalı gerçekleştirildiği bir sistem anlayışına sahiptirler. Bu nedenle liderlik uygulamaları, 

kararlara katılma, ekonomik ve sosyal eşitlik, eşit hukuki haklar, eşit ve açık iletişim, pozitif 

ayrımcılık, kariyer fırsatı eşitliği, vb. uygulamalarda adil olmak iş görenlerde adalet algısının 

oluşmasında önemli rol oynamaktadır. 

Bu araştırma otel işletmelerinde hizmetkâr liderlik uygulamalarının örgütsel adalet algısına 

etkisini belirlemek amaçlamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, hizmetkâr liderlik 

uygulamalarının boyutlarının otel işletmelerinde de geçerli olduğu belirlenmiştir. Araştırma 

çerçevesinde yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre hizmetkar liderlik boyutları ile 

örgütsel adalet boyutları arasında pozitif yönlü bir ilişki belirlenmiştir.  Bu boyutlar arasında 

sevgi boyutu ile etkileşim boyutları arasındaki ilişkinin en yüksek düzeyde ilişkiye sahip 

olduğu görülmüştür. Analizler sonucunda hizmetkârlık boyutları ile örgütsel adalet boyutları 

arasındaki ilişkide yaşa göre anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Yapılan varyans 

analizi sonuçlarına göre eğitim durumuna göre işlem adaleti boyutunda anlamlı bir farklılık 

tespit edilmiştir. Güçlendirme boyutunda gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık 

belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Hizmetkâr Liderlik, Otel, Örgütsel Adalet.  

 

A STUDY IN FIVE-STAR HOTEL MANAGEMENTS ON THE EFFECTS 

OF SERVANT LEADERSHIP ON THE PERCEPTION OF 

ORGANIZATIONAL JUSTICE 
Abstract 

Accommodation businesses possess an organizational structure in which open and intense 

human relationships are experienced and formal and informal business and operations are 

carried out together in organizations. They have an understanding of the system in which 

business and operations are carried out with the teamwork of leader, managers and 

employees. Therefore, being fair in the practices such as leadership practices, participating in 

decisions, economic and social equality, equal legal rights, equal and open communication, 
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affirmative action and equal career opportunities plays an important role in the formation of 

perception of justice in employees.  

This study aims to identify the impact of servant leadership practices in the hotel businesses 

on organizational justice perception. According to the survey results, it is determined that the 

dimensions of servant leadership practices are also valid for hotel businesses. According to 

the results of the correlation analysis that is conducted within the framework of the study, a 

positive relationship between the dimensions of servant leadership and organizational justice 

is determined. The relationship between the dimensions of love and interaction is found to 

have the highest level of relationship among these dimensions. As a result of the analyses, it is 

determined that there is a significant difference in the relationship between the dimensions of 

servitude and organizational justice according to age. According to the analysis of variance 

results a significant difference is identified procedural justice dimension according to 

education level. Also a significant difference is determined in strengthening dimension with 

respect to income. 

 

Keywords: Leadership, Servant Leadership, Hotels, Organizational Justice. 

 

1.GİRİŞ 

Hizmetkar liderlik kavramı, iş görenler ile duygudaşlık kurabilen, iş görenleri dinleyen, onları 

duygusal olarak anlayan (Greenleaf, 1977:21), iş görenlere karşı adil olan, kariyer fırsatları 

sunan ve destekleyen, iş görenlerle ve diğer insanlarla güvene dayalı ilişkiler kurabilen,  iş 

görenlere değer veren, onlara saygı gösteren (Buchen, 1998:126), vizyon sahibi, otoriter 

olmayan (Laub, 1999:25), yetkilerini paylaşan (Russel, 2001:48-56), iş görenlerde psikolojik 

denge oluşturmaya çalışarak yönlendiren, iş görenleri bütüncül yaklaşımla isteklendirici ve 

katılımcı yönetim anlayışını benimseyen (Spears, 2004:7) liderlik anlayışını ifade etmektedir. 

Hizmetkâr liderler, eğitim ve kariyer fırsatları ile iş görenlerin gelişimlerini güçlendirirken, 

örgüte bağlılığın artmasına ve performansın yükselmesine de neden olurlar (Dinçer ve 

Bitirim, 2007:61-72). Hizmetkâr lider, sevgi, saygı, takımdaşlık ve adalet duygularını iş 

görenlere aşılar. En başta da davranışlarını doğruluk, dürüstlük, adalet ve güven üzerine inşa 

eder (Cerit, 2008:547-570; Podsakoff vd., 2000:513-563). 

İşgörenlerden yüksek verimlilik elde edebilmek için, onların motivasyonunu artırmaya 

yönelik çalışmalar neticesinde örgütsel adalet çalışmaları Adams’ın Eşitlik Teorisi ile ortaya 

çıkmıştır (Luthans, 1981:197). Eşitlik teorisine göre, iş görenler kendi çalışmaları sonucu elde 

ettikleri kazanımlarla, başka örgütlerde çalışan iş görenlerin kazanımlarını karşılaştırır. 

Karşılaştırma sonucuna göre işletmesine, yöneticilerine ve işine karşı tutumlar geliştirir. 

İşgörenler, örgütte uygulanan ekonomik (maaş ve ücretler, vb.) ve sosyal kuralların 

uygulanmasını karşılaştırmada ölçü olarak kabul ederler. Örgütteki kurallar, bu kuralların 
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uygulanış biçimi ve bireyler arasındaki etkileşim de adalet algılamasının odağında 

bulunmaktadır (Barling ve Michelle, 1993:651).  Örgütlerde adaleti sağlayan dağıtım adaleti, 

işlem adaleti ve etkileşim adaleti olmak üzere üç önemli faktör bulunmaktadır. Dağıtım 

adaleti, oransal payları (gelir, prim, terfi ve sosyal haklar, vb.) belirli standartlarda belirli 

fonksiyonel kurallara ve hükümlere göre tanımlanan iş görenlere kaynakların 

paylaştırılmasıdır (Cohen, 1987:20; Özdevecioğlu, 2003:79). İşlem adaleti, kazanımların 

belirlenmesinde kullanılan metotlar (katılmalı yönetim, değer verme, saygı,  vb.) ve süreçlerle 

ilgili adalet algılamasıdır (Folger ve Cropanzano, 1991:134).  İşlem adaleti, dağıtım 

kararlarının nasıl alındığı ve uygulandığı ile ilgili algılardır. Örgütlerde iş görenler, 

yöneticilerinin kendileri ile diğer iş görenler arasında adil bir iletişim kurmasını bekler. 

Algılanan kişilerarası etkileşim adaletsizliği çalışanların yöneticilerine karşı tepki vermesine 

neden olur (Cropanzano vd., 2002:324; Masterson vd., 2000:738).   

Bu çalışmada, hizmetkar liderlik özelliklerinin uygulanması ile konaklama işletmeleri iş 

görenlerinde örgütsel adalet algısı arasındaki ilişki ve hizmetkar liderlik uygulamalarının 

örgütsel adalet algısına etkilerinin ne yönde olduğu ampirik bir araştırma ile incelenecektir. 

Araştırma sonuçları istatistiksel metotlar ile analiz edilecek ve yorumlanacaktır.  

2.HİZMETKÂR LİDERLİK 

Liderlik,  ilk insanın yaratılışından beri var olan ve farklı disiplinler tarafından ele alınmış, 

yüzlerce yıl ne olduğu ve sonuçları üzerine pek çok araştırma yapılmış ve bilim insanları 

tarafından farklı liderlik tanımlamaları yapılmış bir kavramdır (Ürü Sanı vd, 2013:64). 

Stodgill (1974:7)’e göre liderlik süreci, “organize olmuş bir grubun ortak hedeflerine 

ulaşabilmesi için grup üyelerini bu ortak hedeflere ulaşma konusunda sevgi ve barış 

yöntemleriyle etkileme ve grup üyelerinin faaliyetlerini koordine etme” olarak 

tanımlamaktadır. Bir başka tanımlamada da liderlik, bireyler tarafından gerçekleştirilen ve 

diğer bireylerin ortaklaşa oluşturulan vizyonu gerçekleştirmek için bir araya gelmesini,  

belirlenmiş hedefleri istekli ve coşkulu olarak benimsemesini ve bu hedeflerin gerçekleşmesi 

için güçlenerek bütün varlıkları ile katkıda bulunmasını sağlayan sinerjik bir süreç olarak ele 

alınmaktadır (Kesken ve Ayyıldız, 2008:729). Bireylerin bilgi, beceri, yetenek düzeyleri 

yönetimi anlama ve algılama tarzı, başarıyı bir gereksinim olarak görme eğilimi, lideri artık 

“düşünce oluşturan kişi”, izleyeni de “işi yapan kişi” olmaktan çıkarmıştır (Tengilimoğlu, 

2005:2; Eraslan, 2004:2; Bayrak, 1997:356) .  
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Değişen ve dönüşen liderlik anlayışının sonucunda “hizmetkâr liderlik” anlayışı ortaya 

çıkmıştır. Hizmetkâr liderlik anlayışı; kendisine hizmet edilmesini bekleyen ve kendi 

çıkarlarını elde etmeye çalışan liderlik anlayışının yerine, ekip üyelerine hizmet eden ve bunu 

yaşam biçimi haline getiren, onlara yol gösteren, adalet dağıtan ve rol modeli olan liderliği 

öngörmektedir (Bakan ve Doğan, 2012:3; Ürü, Atan, Çalışkan ve Yozgat, 2011:291). 

Hizmetkâr liderlik, ekip üyelerine hizmet etmeyi, bireysel ve örgütsel ihtiyaçlarını 

karşılamayı, bireysel ve örgütsel adaleti başarmayı, ekip üyelerinin gelişmelerini ve başarıya 

ulaşacak ortamı sağlamayı gerektiren bir liderlik anlayışıdır (Kahveci ve Aypay, 2012:20; 

Russell ve Stone, 2002:146). 

Hizmetkâr liderlik felsefesi; gerek liderlerin gerekse de astların rollerini oynayabilmeleri ve 

ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için astların önerileri ve görüşleriyle karar alma sürecine 

katılmalarını sağlamaya yönelik liderlerin desteklerini kapsamaktadır (Demirci,2014:179; 

Savage-Austin ve Honeycutt, 2011:49; Vargas ve Hanlon, 2007:47; Liden vd.,2008:162). 

2.1. Hizmetkâr Liderliğin Boyutları 

Bütün liderlik uygulamaları işletmenin başarısı için önceden belirlenmiş örgütsel amaçları 

başarmaya odaklansa da hizmetkar liderlik, genel ast-üst hiyerarşik yapılanmayı ikinci planda 

tutan, işbirliğine önem veren, güvenirlik, örgütsel adalet, duygudaşlık, sürekli iyileştirme, 

dinleme, farkındalık oluşturma, ekip çalışanlarına inisiyatif ve sorumluluk verme, kariyer 

fırsatı sağlama, örgütsel birliktelik inşa etme ve gücü etik bir şekilde kullanmanın liderliğe 

kattığı artı değer ile diğer liderlik tarzlarından farklılaşmaktadır (Dinçer ve Bitirim, 2007:68; 

Konan vd., 2015;139; Russel ve Stone, 2002:147).  Dennis ve Bocernea (2005:602), 

hizmetkâr liderlik boyutlarını sevgi, alçakgönüllülük, vizyon, güçlendirme ve güvenilirlik 

olarak açıklamıştır.  

Bu açıklamalar ışığında hizmetkarlık liderlik yaklaşımının boyutları; vizyon, örgütsel adalet 

(sevgi, saygı, takdir ve eşitlik), iletişim, hizmet odaklılık, ikna edici olmak, empati yeteneği, 

teşvik ve koçluk olmak üzere sınıflandırılabilir.  

3. ÖRGÜTSEL ADALET 

Örgütsel adalet; kazanımların dağıtımı, dağıtım kararlarının verilmesinde kullanılan 

prosedürler ve bireyler arası ilişkileri yöneten sosyal norm ve kurallar olarak tanımlanabilir 

(Folger ve Cropanzano, 1998:13). Örgütsel adalet yaklaşımına göre, iş görenler işyerlerinde 

kendilerine adil davranılıp davranılmadığına,  örgüte yaptıkları katkılar (çaba, zaman, bilişsel 
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kaynaklar vb.) ile karşılığında elde ettikleri kazanımları (ücret, terfi, gelişme için tanınan 

olanaklar vb.) diğer iş görenlerin katkı-kazanım oranına göre değerlendirerek karar 

vermektedirler (Cropanzano vd., 2001:173). 

İşgörenler, örgütlerinde kendileri ile diğer iş görenleri karşılaştırır. Örgütteki kurallar, bu 

kuralların uygulanış biçimi, liderlerin iş görenlere karşı tutum ve davranışları ve iş görenler 

arasındaki etkileşim de adalet algısını oluşturan etkenlerdendir (Barling and Michelle, 

1993:651). 

Örgütsel adalet, örgüt içerisindeki uygulama ve işlemlerin adil ve ahlaki olarak 

standartlaştırılmasını ve teşvik edilmesini içerir. Bir işletmede örgütsel adalet liderler 

tarafından adil ve ahlaki uygulamalarla gerçekleştirildiğinde, iş görenleri örgütte adil, ahlâki 

ve rasyonel liderlik uygulamaları olduğuna ikna edebilirler (İşcan ve Sayın, 2010:195). 

Black ve Porter’a (2000) göre örgüt içerisinde maliyet ve yararların eşit olarak paylaşıldığı, 

kuralların iş görenlere tarafsız şekilde uygulandığı, eşitsizlik ve ayrımcılık yüzünden zarar 

görenlerin zararlarının karşılandığı bir örgütte adalet algısı yüksektir. İşgörenler, liderlerinden 

özellikle eşit işte çalıştıkları iş görenler arasında ekonomik ve sosyal beklentiler yönünden 

eşit davranışlar beklemektedirler. Bunlar, eşit işe eşit ücret, iş görenlere karşı açık sözlü ve 

saygılı olmak, yanlış ve yalan söylemlerden kaçınmak, eşit takdir edilme, eşit sosyal haklar ve 

eşit fırsatlar sunulması gibi uygulamalardır. İşgörenler, liderlerinden bu liderlik 

uygulamalarını ararlar ve beklerler. Bunları bulduklarında ise o örgütte, örgütsel adaletin 

varlığını kabul edeceklerdir.   

4.HİZMETKÂR LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI 

Hizmetkâr Liderlik anlayışının en önemli boyutlarından birisi de, klasik liderlik teorilerinde 

temel olan hiyerarşik ast - üst ilişkisi yerine, adalet ve eşitlik kavramlarına dayalı bir ilişki 

olmasıdır (McDowall, and Fletcher, 2004:8-29). Yani, amir ile çalışan işbirliği, paylaşımcı 

karar verme ve adil uygulama etkili yönetimin en temel unsurları olarak ortaya çıkmaktadır 

(Akyüz ve Eren,2013:193). Hizmetkâr liderler, takım üyelerinin geleceğe güvenle bakmaları 

ve geleceğe ait başarımları için vizyon oluşturur, takipçilerinin güvenini ve itimadını kazanır, 

örgütsel adaleti sağlar ve takım üyeleri arasında pozitif bir etkiye sahip olurlar (Farling vd., 

1999:49-72; Fındıkçı,2009:373). 

Tyler ve Caine (1981:642-655) yöneticilerin, örgütsel adalet konusuna gerekli ilgiyi 

göstermedikleri zaman izleyicilerin yöneticinin gücünü reddedeceklerini ve bu durumda 

liderlik için uygun bir ortamın oluşamayacağını belirtmiştir. Niehoff ve Moorman’a 
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(1996:942) göre liderin vizyon anlayışı örgütün politikalarını yönlendireceğinden iş 

görenlerin adalet algılarının oluşumuna katkı yapar. Örgütsel adalet takım üyelerinin süreçler 

üzerindeki kontrolü benimsemelerine  ve uzun dönemde takım dayanışmasının oluşmasına 

katkı yapar (Pillai vd., 1999:766). Takım üyeleri, takımın ihtiyaçları için kendi 

beklentilerinden fedakârlık yapabilir ve bu durum örgütsel kültürün değerleri ile uyum 

gösterir (Bass, 1997:136). 

Leventhal (1980:42-48) örgütsel (işlemsel) adaletin belirleyicileri üzerinde durmuştur. 

Örgütsel adaletin değerlendirilmesinde kullanılabilecek doğruluk, temsil etme, önyargıları 

engelleme, tutarlılık, etik ve düzeltme olmak üzere altı kural belirlemiştir. 

Hizmetkâr liderliğin özelliklerinden bir olan güven örgütsel adaletin oluşmasında bir değişken 

olarak görülebilir. Örgütsel adalet işgöreni takım üyeliği davranışını sergilemeye yönlendirir 

ve kendi yöneticisine ve örgüte olan güvenini artırır (Arslantaş ve Pekdemir,2007:270; 

Konovsky ve Pugh,1994:658). İşcan ve Sayın (2010:210) tarafından yapılan bir araştırmaya 

göre örgütsel adalet ile örgütsel güven arasında pozitif bir ilişki söz konusudur.  

5. 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Araştırma Antalya Bölgesindeki 5 yıldızlı otel işletmelerinde hizmetkâr liderliğin örgütsel 

adalet algısı üzerine etkisinin belirlenmesi amacına yöneliktir. Araştırma ile söz konusu otel 

işletmelerinde hizmetkâr liderliğin özellikleri gösterilmesi durumunda, çalışanların örgütsel 

adalet algılarını ne şekilde etkilediğinin belirlenmesi hedeflenmiştir.  

5.1. Yöntem 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket formunun 

hazırlanmasında sevgi, güçlendirme, vizyon, fedakarlık, güven ve alçak gönüllülükten oluşan 

hizmetkar liderlik boyutları Dennis ve Bocernea (2005)’dan alınmış, dağıtım adaleti, işlem 

adaleti ve etkileşim adaleti boyutlarından oluşan örgütsel adalet ölçeği ise Niehoff, B.P. ve 

Moorman, R.H. (1993)’dan alınmıştır. Ankette olumsuzdan olumluya doğru sıralanan 5’li 

likert tipi ölçek kullanılmıştır (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 

4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum). Araştırmada elde edilen veriler istatistiksel analiz 

programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Öncelikle,  demografik soruların frekans dağılımları 

ele alınmış ve verilerin güvenilirliği (Cronbach alpha) test edilmiştir. Oluşturulan hipotezler 

Anova, T- test ve F testleri ile değerlendirilmiştir. Ayrıca faktörler arasındaki ilişkileri 

belirlemeye yönelik korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır.  
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5.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Antalya ilinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinden 

oluşmaktadır. Örneklem olarak, anket formunu doldurmama, araştırmaya işletme 

yöneticilerinin izin vermemesi ve zaman kısıtı gibi nedenlerden dolayı kolayda örneklem 

seçilerek araştırma yapılmıştır. Dağıtılan 300 anket formundan 157 adedi geri dönmüş ve bu 

anket formlarından 7’si araştırmada kullanılamayacak durumda olduğu için analizden 

çıkarılmıştır. Anket formu geri dönüş oranı 150/300= % 50’dir.  

5.3. Araştırmanın Hipotezleri 

H1: Hizmetkâr liderlik boyutları ile örgütsel adalet boyutları arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

H2: Katılımcıların hizmetkâr liderlik algılamaları demografik özelliklerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir.  

H3: Katılımcıların örgütsel adalet algılamaları demografik özelliklerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir.  

5.4. Bulgular ve Analiz 

Araştırmada öncelikle katılımcıların demografik özelliklerine bakılmıştır. Katılımcıların yaşa 

göre sınıflandırmasına bakıldığında %84’ünün 18-25 yaş, %12’sinin 26-33 yaş, %2,7’sinin 

34-41 yaş ve %1,3’ünün 42-49 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Katılımcıların cinsiyete 

göre dağılımında ise %66,7’sinin erkek, %33,3’ünün kadınlardan oluştuğu görülmüştür.  

Katılımcıların eğitim durumuna göre dağılımı ise; %88’i lisans düzeyinde, %8’i lise ve dengi 

okul düzeyinde, %4’ü önlisans düzeyindedir. Gelir durumuna göre katılımcılar 

sınıflandırıldığında, %60’ının 1-1000 TL., %30’unun 1001-2000 TL., %10’unun 2001-3000 

TL. geliri olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların işletmede çalıştıkları bölümlere göre dağılımı; %50 yiyecek içecek, %18,7 ön 

büro, %13,3 kat hizmetleri, %2,7 mutfak, %2,7 muhasebe, %2 satış pazarlama, % 2 satın 

alma, %6 teknik servis, %1,3 insan kaynakları ve %1,3 fitness&SPA’dadır. Katılımcıların 

işletmedeki çalışma yılına göre sınıflandırıldığında %86,7’si 1-3 yıl, %9,3’ü 4-6 yıl, %2,7’si 

7-9 yıl ve %1,3’ü 10 yıl ve üzerinde olduğu görülmektedir. 

Araştırma sorularının tamamı güvenilirlik analizine tabi tutulmuş olup Tablo 1’de görüldüğü 

üzere % 96,9 olarak belirlenmiş ve güvenilir olduğu görülmüştür.   
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Tablo2: Güvenilirlik Analizi 

Cronbach's Alpha İfadelere Göre Standartlaştırılmış Cronbach's Alpha İfade Sayısı 

,969 ,969 47 

Araştırmada kullanılan ölçek boyutlarına ait ortalamalar Tablo2’de görüldüğü üzere, güven 

boyutu 3,82 ile en yüksek ortalamaya sahip iken, 2,55 ile fedakârlık boyutu en düşük 

ortalamaya sahiptir. Güvenilirlik analizi 0 ve 1 arasında değerler almaktadır (Ural ve Kılıç, 

2006:286). 

Tablo 1: Faktör Ortalamaları  

FAKTÖRLER SAYI ORTALAMA 

Sevgi 150 3,2507 

Güçlendirme 150 3,4653 

Vizyon 150 2,7400 

Fedakârlık 150 2,5467 

Güven 150 3,8227 

Alçak Gönüllülük 150 2,9507 

Dağıtım 150 2,7107 

İşlem 150 2,8944 

Etkileşim 150 3,1578 

Yapılan korelasyon analizi sonucuna göre hizmetkar liderlik boyutları ile örgütsel adalet 

boyutları arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Çalışmada 

değerlendirilen 6 hizmetkâr liderlik boyutu ile 3 örgütsel adalet boyutu arasındaki ilişki 

düzeyi ve derecesi tablo 3’de görülmektedir. 

Tablo 3: Korelasyon Analizi 

 

S
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İş
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E
tk
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im
 

Sevgi Pearson Korelâsyon 1         

Anlamlılık          

Sayı 150         

Güçlendirme Pearson Korelâsyon ,659** 1        

Anlamlılık ,000         

Sayı 150 150        

Vizyon Pearson Korelâsyon ,589** ,522** 1       

Anlamlılık ,000 ,000        

Sayı 150 150 150       

Fedakârlık Pearson Korelâsyon ,539** ,454** ,623** 1      

Anlamlılık ,000 ,000 ,000       

Sayı 150 150 150 150      

Güven Pearson Korelâsyon ,585** ,600** ,507** ,459** 1     

Anlamlılık ,000 ,000 ,000 ,000      

Sayı 150 150 150 150 150     

A.Gönüllülük Pearson Korelâsyon ,599** ,463** ,584** ,627** ,551** 1    

Anlamlılık ,000 ,000 ,000 ,000 ,000     

Sayı 150 150 150 150 150 150    

Dağıtım Pearson Korelâsyon ,495** ,450** ,466** ,480** ,316** ,480** 1   

Anlamlılık ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000    

Sayı 150 150 150 150 150 150 150   

İşlem Pearson Korelâsyon ,540** ,418** ,544** ,596** ,512** ,605** ,688** 1  
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Anlamlılık ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

Sayı 150 150 150 150 150 150 150 150  

Etkileşim Pearson Korelâsyon ,688** ,571** ,587** ,619** ,587** ,620** ,642** ,824** 1 

Anlamlılık ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

Sayı 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

** p> 0,01    

 

Tablo 3’de görüldüğü üzere tüm faktörler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  Ancak, 

araştırmanın sorunsalı olan hizmetkâr liderlik boyutları ile örgütsel adalet boyutları arasındaki 

ilişkiye bakıldığında en yüksek düzeyde ilişkinin 0,69 (yüksek düzey ilişki) ile sevgi boyutu 

ile etkileşim adaleti boyutu arasında olduğu görülmektedir.  

Korelasyon analizi ile aralarında ilişki olan boyutlar regresyon analizi ile test edilmiş ve sevgi 

boyutunun dağıtım adaleti üzerine etkisinin %24 (Düzeltilmiş R2) (sig.0,000<0,05), sevgi 

boyutunun işlem adaleti üzerine etkisinin %28,7 (Düzeltilmiş R2) (sig.0,000<0,05), sevgi 

boyutunun etkileşim adaleti üzerine etkisinin %47 (Düzeltilmiş R2) (sig.0,000<0,05) olduğu 

görülmüştür. 

H2 ve H3 hipotezlerine göre demografik özelliklerin tümüne göre analiz yapılmış ve yalnızca 

anlamlı farklılık gösteren analizlere yer verilmiştir. Demografik özelliklerden yaş dağılımına 

göre değişimini belirlemeye yönelik yapılan varyans analizi sonuçları tablo 4’de 

görülmektedir.  

Tablo 4’de görüldüğü üzere sevgi,  güçlendirme, vizyon, fedakarlık ve alçak gönüllülük 

boyutlarında (H2 alt hipotezleri kabul), dağıtım adaleti, işlem adaleti ve etkileşim adaleti 

boyutlarında (H3 alt hipotezleri kabul) yaşa göre anlamlı bir farklılık görülmektedir (p<0,05). 
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Tablo 4: Yaşa Göre Varyans Analizi Sonuçları  

 
 

Kareler Toplamı df Ortalama Kare F Anlamlılık 

H
iz

m
et

k
ar

 L
id

er
li

k
 B

o
y
u
tl

ar
ı 

Sevgi 

Gruplar Arası 10,547 3 3,516 3,582 ,015 

Grup İçi 143,307 146 ,982 
  

Toplam 153,855 149 
   

Güçlendirme 

Gruplar Arası 10,268 3 3,423 3,657 ,014 

Grup İçi 136,652 146 ,936 
  

Toplam 146,920 149 
   

Vizyon 

Gruplar Arası 24,299 3 8,100 10,751 ,000 

Grup İçi 110,001 146 ,753 
  

Toplam 134,300 149 
   

Fedakârlık 

Gruplar Arası 17,139 3 5,713 3,897 ,010 

Grup İçi 214,034 146 1,466 
  

Toplam 231,173 149 
   

Güven 

Gruplar Arası 4,281 3 1,427 1,535 ,208 

Grup İçi 135,762 146 ,930 
  

Toplam 140,043 149 
   

Alçak 

Gönüllülük 

Gruplar Arası 17,244 3 5,748 5,249 ,002 

Grup İçi 159,871 146 1,095 
  

Toplam 177,115 149 
   

Ö
rg

ü
ts

el
 A

d
al

et
 B

o
y
u

tl
ar

ı 

Dağıtım 

Gruplar Arası 10,303 3 3,434 2,583 ,056 

Grup İçi 194,140 146 1,330 
  

Toplam 204,443 149 
   

İşlem 

Gruplar Arası 13,227 3 4,409 4,264 ,006 

Grup İçi 150,962 146 1,034 
  

Toplam 164,190 149 
   

Etkileşim 

Gruplar Arası 10,867 3 3,622 3,470 ,018 

Grup İçi 152,399 146 1,044 
  

Toplam 163,266 149 
   

Farklılığın hangi gruplar arasında hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için 

varyansların eşit olmaması durumunda Tamhane, Tukey gibi testler yapılmaktadır 

(Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004;192). Anlamlı farklılığın çok önemli olmadığı durumlarda LSD 

testi yapılmaktadır (Ruxton ve Beauchamp, 2008; 692). Test sonuçlarına göre yaş durumuna 

göre; sevgi boyutunda 18-25 yaş grubu (ifade ortalaması 3,34) ile 26-33 yaş grubu (ifade 

ortalaması 2,53)  (sig.0,008<0,05) arasında, güçlendirme boyutunda 18-25 yaş grubu (ifade 

ortalaması 3,55) ile 26-33 yaş grubu (ifade ortalaması 2,78)  (sig.0,009<0,05) arasında, alçak 

gönüllülük boyutunda 18-25 yaş grubu (ifade ortalaması 3,08) ile 26-33 yaş grubu (ifade 

ortalaması 2,11)  (sig.0,002<0,05) arasında, vizyon boyutunda 18-25 yaş grubu (ifade 

ortalaması 2,88) ile 26-33 yaş grubu (ifade ortalaması 1,65)  (sig.0,000<0,05) arasında, 

fedakarlık boyutunda 18-25 yaş grubu (ifade ortalaması 2,67) ile 26-33 yaş grubu (ifade 

ortalaması 1,69)  (sig.0,019<0,05) arasında, dağıtım adaleti boyutunda 18-25 yaş grubu (ifade 

ortalaması 2,79) ile 26-33 yaş grubu (ifade ortalaması 2,07)  (sig.0,012<0,05) arasında, , 26-

33 yaş grubu ile 42-49 yaş grubu (ifade ortalaması 4,20)  (sig.0,013<0,05) arasında, 34-41 yaş 

grubu (ifade ortalaması 2,20)  ile 42-49 yaş grubu arasında (sig.0,045<0,05), işlem adaleti 

boyutunda 18-25 yaş grubu (ifade ortalaması 3,00) ile 26-33 yaş grubu (ifade ortalaması 2,15)  

(sig.0,006<0,05) arasında, etkileşim adaleti boyutunda 18-25 yaş grubu (ifade ortalaması 
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3,25) ile 26-33 yaş grubu (ifade ortalaması 2,48)  (sig.0,017<0,05) arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmaktadır.    

Demografik özelliklerden eğitim durumuna göre değişimini belirlemeye yönelik yapılan 

varyans analizi sonuçları tablo 5’de görülmektedir.  

Tablo 5: Eğitim Durumuna Göre Varyans Analizi Sonuçları  

 
Kareler 

Toplamı 
df 

Ortalama 

Kare 
F Anlamlılık 

İşlem Adaleti 

Gruplar Arası 10,797 3 3,599 3,426 ,019 

Grup İçi 153,392 146 1,051 
  

Toplam 164,190 149 
   

Tablo 5’de görüldüğü üzere işlem adaleti boyutunda eğitim durumuna göre anlamlı bir 

farklılık görülmektedir (H3 alt hipotezi kabul), (p<0,05). 

Eğitim durumuna göre farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için varyanslar 

eşit olmadığı için (sig.0,261>0,05) Tamhane testi yapılmıştır. Test sonuçlarına göre ön lisans 

grubu (ifade ortalaması 2,00) ile lisans grubu (ifade ortalaması 2,99) (sig.0,015<0,05) 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.   

Demografik özelliklerden gelir durumuna göre değişimini belirlemeye yönelik yapılan 

varyans analizi sonuçları tablo 6’da görülmektedir. 

Tablo 6: Gelir Durumuna Göre Varyans Analizi Sonuçları  

 
Kareler 

Toplamı 
df 

Ortalama 

Kare 
F Anlamlılık 

Güçlendirme 

Gruplar Arası 10,229 3 3,410 3,642 ,014 

Grup İçi 136,690 146 ,936   

Toplam 146,920 149    

Tablo 6’da görüldüğü üzere güçlendirme boyutunda gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık 

görülmektedir (H3 alt hipotezi kabul) (p<0,05).   

Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için LSD testi yapılmıştır. Test 

sonuçlarına göre 2001-3000 TL. gelir düzeyine göre (ifade ortalaması 2,89) (sig.0,023<0,05)  

ile 1-1000 TL. gelir grubu (ifade ortalaması 3,52) ve 1001-2000 TL. gelir grubu (ifade 

ortalaması 3,55) (sig.0,027<0,05)  arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.   

Hizmetkâr liderlik boyutları ile örgütsel adalet boyutları arasında cinsiyete göre (t Testi), 

çalışılan bölüme göre ve çalışma yılına göre anlamlı bir farklılık bulunamadığı için bu alt 

hipotezler reddedilmiştir. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Konaklama işletmeleri açık ve yoğun insan ilişkilerinin yaşandığı, örgütlerde biçimsel ve 

biçimsel olmayan iş ve işlemlerin birlikte uygulandığı bir örgüt yapısına sahiptirler. 

İşletmelerin iş ve işlemlerinin lider, yöneticiler ve iş görenlerin birlikte takım çalışmalarına 

dayalı gerçekleştirildiği bir sistem anlayışına sahiptirler. Bu nedenle liderlik uygulamaları, 

kararlara katılma, ekonomik ve sosyal eşitlik, eşit hukuki haklar, eşit ve açık iletişim, pozitif 

ayrımcılık, kariyer fırsatı eşitliği, vb. uygulamalarda adil olmak iş görenlerde adalet algısının 

oluşmasında önemli rol oynamaktadır. 

Örgütlerin verimli, etkin ve başarılı görev performanslarının gerçekleştirildiği sosyal ve 

psikolojik çevre de başarıyı gerçekleştirmek isteyen liderlerin yapması gereken, örgütsel 

adaleti sağlamış hizmetkâr bir lider olabilmektir. Hizmetkâr liderler; kişilikleri, davranışları, 

kararları ve uygulamaları ile iş görenlerin örgütsel adalet algısını doğrudan etkilemektedirler. 

Hizmetkar liderler özellikle örnek olma, karşılıklılık normu, yönetsel uygulamalardaki adalet 

ve vizyon oluşturma, görev ve rolleri ile iş görenlerin de örgütsel adalete yönelik tutum ve 

davranışlarına da doğrudan etki etmektedir. 

Süreç içerisinde bilim insanları tarafından hizmetkâr liderlik ile ilgili yapılan çalışmalarda; 

hizmetkâr liderliğin pek çok boyutu ortaya konulmuştur. Bilim insanlarının çalışmalarında en 

çok tekrar eden boyutların vizyon, sevgi, güçlendirme, fedakarlık,  güven ve alçakgönüllülük 

olduğu belirtilmiştir.   

Hizmetkâr liderler, takım üyelerine sevgi ve saygıya dayalı olarak değer vermekte ve 

oluşturdukları güven ve adalete dayalı iş ortamı ile örgütteki iş görenlerin gelişimini teşvik 

etmekte ve iş görenleri güçlendirmektedirler. Hizmetkâr liderlik uygulamaları sadece iş 

görenlerin bireysel niteliklerinin gelişmesine etki etmemekte aynı zamanda örgütlerde de aynı 

niteliklerin gelişimine de katkı sağlamaktadır. Bu nedenle hizmetkâr liderler, takım üyelerinin 

kendisinden ve örgütten beklentilerini, değerlerini ve inançlarını bilmeli, onları kendini 

geliştirmeye, öğrenmeye, saygı ve sevgi ile davranmaya ve örgüt içerisinde fırsatlar 

sağlayarak onları sorumluluk almaya teşvik etmelidir. 

Otel işletmelerinde hizmetkâr liderlik uygulamalarının örgütsel adalet algısına etkisine 

yönelik araştırma yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, hizmetkâr liderlik uygulamalarının 

boyutlarının otel işletmelerinde de geçerli olduğu belirlenmiştir. Araştırma çerçevesinde 

yapılan korelasyon analizine göre hizmetkar liderlik boyutları ile örgütsel adalet boyutları 

arasında pozitif yönlü bir ilişki belirlenmiştir.  Bu boyutlar arasında sevgi boyutu ile etkileşim 
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boyutları arasındaki ilişkinin en yüksek düzeyde ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. Analizler 

sonucunda hizmetkârlık boyutları ile örgütsel adalet boyutları arasındaki ilişkinin yaşa göre 

anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Yapılan varyans analizi sonuçlarına göre eğitim 

durumuna göre işlem adaleti boyutunda anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Güçlendirme 

boyutunda gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık belirlenmiştir.  
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Özet 

Günümüz dünyasında küreselleşmenin hız kazanması ve her alanda rekabet ortamının 

yaygınlaşması girişimciliğin önemini daha da arttırmıştır. Girişimcilik, özellikle gelişmekte 

olan ekonomilerde istihdam yaratılmasında, ekonominin kalkınmasında ve teknolojik 

yeniliklerin gelişmesinde, temel faktörlerinden biri haline gelmiştir. Bu bağlamda, özellikle 

gelişmekte olan devletler de girişimciliği, bir takım yasal düzenleme, eğitim ve maddi 

teşviklerle desteklemektedir. 

      Bu çalışmada, birer potansiyel genç girişimci adayı olan üniversite öğrencilerinin girişimcilik 

eğilimi ile girişimci kişilik özellikleri ve demografik-özgeçmiş bilgilerinden oluşan kişisel 

özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Alanyazından faydalanılarak 

oluşturulmuş bir anket yoluyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde eğitim gören İİBF son 

sınıf öğrencilerinden veri toplanmıştır. Elde edilen veriler Ki-Kare Analizi ile 

değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, genç girişimci adaylarının girişimcilik eğilimleri ile 

kişisel ve özgeçmiş faktörleri arasında anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. Ancak, 

girişimci kişilik özellikleri açısından, risk alma eğilimi, başarma ihtiyacı, kendine güven, 

kontrol odağı alt boyutlarının dışında diğer girişimci kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimi 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Üniversite Öğrencileri, Girişimcilik Eğilimi, Girişimci 

Kişilik Özellikleri 
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THE RESEARCH ON DETERMINATION OF THE TENDENCY OF 

UNIVERSITY STUDENTS ENTREPRENEURSHIP: MANISA CELAL 

BAYAR UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND 

ADMINISTRATIVE SCIENCES 4TH GRADE STUDENTS SAMPLE 

Abstract 

Globalization`s gaining speed and the expansion of competition in all areas have increased the 

importance of entrepreneurship in today`s world. Entrepreneurship has become one of the 

main factors in the providing employment, economic development and technological 

innovations in particularly developing economies. In this context, developing states especially 

supports entrepreneurship with a number of regulations, training and financial incentives. 

In this study, investigation of the relationship between the inclination for entrepreneurship 

with entrepreneur personal characteristics and demographic-background information of the 

students, who are also potential young entrepreneur candidates, is aimed. Data from the last 

year students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences at Manisa Celal Bayar 

University is obtained via a survey created with the help of literature. Obtained data is 

evaluated with Chi Square analysis. The results of the analysis reveals that there are 

significant relationships between the entrepreneurship inclination and personal-background 

factors of the young entrepreneur candidates. However, apart from the tendency to take risks, 

the need to succeed, self-confidence, control focus, and their sub-dimensions, significant 

relationship between the entrepreneur personal characteristics and inclination for 

entrepreneurship is not found.  

 

Key Words: Entrepreneurship 1, University Students 2, Entrepreneurship Tendency 3, 

Entrepreneur Personal Characteristics 4 

 

1. GİRİŞ 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde sosyal ve ekonomik gelişmelerde girişimciler büyük rol 

üstlenir. Girişimcilik genellikle bir iş kurma ile ilişkili olarak ele alınır. Girişimcilik 

literatürüne bakıldığında araştırmacıların niçin bazı insanların kendi işletmelerini kurmayı, 

bazılarının da bunu tercih etmediklerini araştırarak, bireylerin iş kurma davranışı arasındaki 

ilişkiyi anlamaya çalışmışlardır. Girişimcilik alanyazını incelendiğinde, öne çıkan temel 

faktörler, girişimci kişilik özellikleri, kişisel ve özgeçmiş özellikleri ve girişimcilik eğilimi 

biçiminde kendini göstermektedir. 

Girişimcilikle ilgili ilk araştırmalarda daha çok girişimci kişilik özellikleri üzerine 

yoğunlaşıldığı dikkat çekmektedir. Diğer bir ifadeyle, girişimci kişilik özellikleri bireyler ve 

iş kurma eğilimleri arasındaki temel bağ olarak kabul edilir. Çeşitli araştırmalarda (Bozkurt, 

2007; Collins vd., 2004; İbicioğlu vd., 2010; Joisen, 2008; Karabulut, 2009; Kerrick, 2008; 

Kibuka, 2011; Ören ve Biçkes, 2011 gibi) öne çıkan girişimci kişilik özellikleri başarı 
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motivasyonu, bağımsız olma, merak ve öğrenme isteği, kendine güven, risk alma eğilimi ve 

yenilikçilik kavramlarında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu özelliklerin girişimcilik yönü 

yüksek ve düşük bireyleri birbirinden ayırdığı varsayılmaktadır. Bazı araştırmalarda bu 

özelliklerin birkaçının etkili olduğu görülürken, bazı çalışmalarda bu özelliklerin tümünün 

belli düzeyde etkili olduğu görülmektedir. Bunun yanında girişimci kişilik özelliklerinin tek 

başına girişimciliği açıklamada yetersiz olduğunu ortaya koyan araştırmalar da (Baumol, 

1993; Bygrave, 1993; Kibuka, 2011; Krueger vd., 2000; Shane ve Venkataraman, 2000 gibi) 

az değildir. 

Gartner sonrasına gidildiğinde girişimciler ve iş kurma ilişkisinde bireysel ve özgeçmiş 

özelliklerinin dikkate alındığı gözlemlenmektedir. Davranış (Gartner, 1989) ve sosyal 

öğrenme (Bandura, 1986) kuramlarına dayandırılan bu yaklaşıma göre bireyler kişilik 

özelliklerinin yerine, iş kurmaya ilişkin ön gerekliliklerle ve yeteneklerle donatan özgeçmiş 

faktörlerinden etkilenerek girişimci faaliyette bulunurlar. Girişimci kişilik özelliklerini esas 

alan yaklaşımdan farklı olarak bu yaklaşımda, girişimcilik bir süreç olarak ele alınır (Kibuka, 

2011: 33). Bu bağlamda cinsiyet , yaş, eğitim durumu, rol modeller, aile özgeçmişi ve 

önceden elde edilen deneyimlerden (Bozkurt, 2007; Collins, 2007; Cooper vd., 1988; Mclure, 

1990; Scherer vd., 1989) oluşan kişisel ve özgeçmiş faktörlerinin kişinin girişimci 

faaliyetlerini etkilediği ifade edilir. Dolayısıyla girişimcilik kavramının ekonomik, sosyal, 

kültürel, teknolojik, psikolojik, kişilik özelliklerin ve demografik unsurların birleşmesi, 

girişimcilik ruhuna sahip olmaları ve girişimcilik faaliyetlerine isteklilik göstermeleriyle 

ortaya çıkmaktadır (İşcan ve Kaygın, 2011: 276; Gartner, 1989: 47-49).  

Girişimcilik eğitimi, özellikle gençlerde girişimci ruhun oluşmasında en önemli 

faktörlerdendir. Bu eğitim, gençlerin gelecekteki arzu ve hayalleri üzerindeki etkisinden 

dolayı potansiyel girişimcilerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi bakımından bir gereksinimdir 

(Dündar ve Ağca, 2007: 123). Bu nedenle bu çalışma, girişimcilik eğitimi alan Celal Bayar 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencilerinin girişimcilik 

hakkındaki düşüncelerini ve girişimcilik eğilimlerini belirlemek, öğrenim süreleri boyunca 

bir dönem aldıkları girişimcilik eğitiminin onların girişimcilik eğilimleri üzerinde nasıl bir 

etki oluşturduğu sorusuna cevap aramak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın diğer bir amacı, 

girişimcilik eğiliminde etkili olan demografik ve çevresel faktörlerin neler olduğunu tespit ve 

aralarındaki ilişkiyi ölçmektir. Bu çerçevede öğrencilerin girişimcilik hakkındaki düşünceleri 

risk alma, yenilikçilik, başarıya ihtiyaç duyma, kontrol odağı, belirsizliğe tolerans ve 
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girişimcilik eğilimi olmak üzere yedi faktör ile öğrenilmiştir. Bu tespitlerin bireyin 

potansiyelini doğru yönde kullanmasını dolayısıyla insan kaynaklarının daha etkin ve verimli 

bir şekilde çalışmasını sağlayacağından bu çalışmanın literatüre ve uygulamaya büyük katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Alanyazın dikkate alındığında, girişimciliğin olası farklı 

anlamlar yüklenen çok boyutlu ve karmaşık bir olgu olduğu, çeşitli araştırmalarca farklı 

faktörler çerçevesinde ele alındığı ve yorumlandığı anlaşılmaktadır. Ancak, özellikle 

Türkiye'de girişimcilik olgusunu tüm bahsi geçen boyutlarıyla bir arada ele alan 

araştırmaların sayısının azlığı dikkat çekmekte, bu konudaki araştırma ihtiyacı kendini açıkça 

hissettirmektedir. Buradan hareketle, iş kurma davranışının girişimcilik eğilimi biçiminde ele 

alındığı bu çalışmanın, "girişimci adayların girişimcilik eğilimi ile girişimcilik özellikleri 

arasındaki ilişkileri incelemek"  amacını da barındırdığı ifade edilebilir. 

1.1. Literatür 

Literatürde üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerine yönelik yapılan çeşitli 

araştırmalar yer almaktadır. Bu araştırmalar daha çok iktisadi ve idari bilimler fakültesi 

öğrencileri odaklı çalışmalardır. Bu araştırmalarda ekonomi bölümü öğrencilerinin almış 

oldukları eğitim ile birlikte girişimci yönelimli davranış içerisinde olup olmadıklarının 

araştırılması amaçlanmıştır. Bu yaklaşım, girişimcilik tanımlamalarında da belirtildiği gibi, 

girişimciliğin sadece işyeri açmak olmadığı ya da sadece ekonomi eğitimi almış kişilere ait 

olan bir kavram olmadığını ifade etmek yanlış olmayacaktır. 

Gurel vd. (2010) tarafından Türkiye ve İngiltere’de 409 turizm öğrencisi ve arasında 

girişimcilik niyetini risk alma, yenilikçilik, belirsizliği tolerans, özdenetim ve sosyo kültürel 

faktörleri gibi faktörleri araştırmak için bu çalışmayı yapmışlardır. Bulgularda yenilikçilik, 

risk alma sorumluluğu ve girişimci aile ile girişimcilik arasında önemli bir ilişki vardır. 

Eğitimin girişimci tutumlar ve niyetler üzerinde geliştirici ve iyileştirici çok önemli bir rol 

oynamadığı da görülmüştür. 

İbicioğlu vd. (2009) tarafından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Zeliha Tolunay Uygulamalı 

Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Veterinerlik ve Eğitim Fakültesi öğrencileri üzerine 

yapılmıştır. 2009 yılında gerçekleştirilen bu araştırmaya 241 öğrenci katılmıştır. Araştırmada 

amaç öğrencilerin girişimcilik türü tercihlerinin oluşması ve sahip oldukları girişimci 

özellikler üzerinde aile faktörünün etkisinin var olup olmadığını araştırmaktır. Anne ve 

babaların demografik özelliklerinin ve yaşam standartlarının çocukların girişimci özelliklere 

sahip olması ve girişimci türü tercihi üzerinde etkili oldukları belirlenmiştir. Ayrıca aileleri 
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başarılı bir girişimcilik süreci geçirmiş öğrencilerin "risk alma" ve "kaynakları etkin 

kullanma" özelliklerine sahip olma, aileleri girişicilikle ilgisi olmayanlara göre daha etkin 

oldukları söylenebilir. 

İplikçioğlu ve Taşer (2009) Bilecik Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi işletme 

bölümlerindeki öğrencileri araştırmaya dahil etmişlerdir. Bu araştırmada öğrencilere 

girişimciliğin alt boyutlarından olan başarma gereksinimi, içsel kontrol, risk alma eğilimi, 

yenilikçi olma, kendine güven ve belirsizliklere karşı tolerans gösterebilme ile ilgili 

ifadelerden oluşan bir ölçek uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlardan en belirgin olanı, 1. 

sınıflara göre 4. sınıf öğrencilerinin girişimciliğin tüm alt boyutlarında girişimcilik konusunda 

daha olumlu olduğu gözlemlenmiştir. İşletme bölümü öğrencileri, genel anlamda istihdam 

olanakları açısından, devlet odaklı yerine özel sektör odaklı olmalarının farkındalığında 

olarak risk alabilen, belirsizliğe karşı daha duyarlı ve kendilerine olan güvenleri beklenildiği 

gibi yüksek çıkmıştır. 

Wang ve Wong (2004) tarafından"Singapur da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik 

İlgileri" konulu çalışma, Singapur'un en büyük devlet üniversitesi olan Singapur Milli 

Üniversitesi’nde mühendislik, bilim ve bilgisayar lisans öğrencileri üzerine yapılmıştır. 1998 

yılında gerçekleşen bu araştırmaya 9230 öğrencinin % 57,7'si olan 5326 lisans öğrencisi 

katılmıştır. Üniversite öğrencilerinin girişimciliğe ilişkin ilgilerini nelerin belirlediğini ve 

seviyesini belirlemektir. Öğrenciler arasında girişimcilik ilgilerinin yüksek olmasına rağmen, 

yetersiz işletmecilik bilgisi ve girişimciliğe ilişkin risk algısının önemli oranda caydırıcı bir 

durum olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca üç tane arka plan unsuru(cinsiyet, ailenin işletmecilik 

deneyimi ve eğitim düzeyi) bunların girişimcilik ilgisini etkilediği vurgulanmıştır. Ayrıca 

ailenin ekonomik statüsü, etnik köken ve vatandaşlık algısının girişimcilik ilgisi üzerinde bir 

etkisi olmadığı anlaşılmıştır. 

Yılmaz ve Sünbül (2009) Selçuk Üniversitesinin farklı bölümlerine ait 474 öğrencisi üzerinde 

yapmış oldukları araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri sonucunda kız ve 

erkek üniversite öğrencilerinin(cinsiyete göre) girişimcilik düzeylerinde anlamlı farklılıklar 

bulunamamıştır. 

Karabulut (2009) İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde işletme bölümü öğrencilerinde girişimciliği 

"yaratıcılık, strese tahammül ve girişimcilik motivasyonu" alt boyutları açısından araştırmış ve şu 

sonuçlara ulaşmıştır: Girişimciliği sadece "yaratıcılık, strese tahammül ve girişimcilik motivasyonu" 

girişimciliğin alt boyutları ile açıklanamayacağını belirtmiştir. Aynı çalışmada yaratıcılığı yüksek, 
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strese tahammüllü ve girişimcilik motivasyonu yüksek olan öğrencilerin girişimcilik eğiliminin 

yüksek olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Bilge ve Bal (2012)  Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri üzerine yaptıkları çalışmalarında açıklayıcı 

faktör analizi sonucunda risk alma, fırsatları değerlendirme, liderlik yönlü, gelecek odaklı, 

kararlılık ve dış etkenlere karşı bireysel güç olarak altı boyut oluşmuştur. Araştırmada cinsiyetin, 

girişimciliğin alt boyutları üzerindeki etkisi anlamlı bulunmamıştır. Buna karşılık öğrenim 

gördükleri kurumların girişimciliğin alt boyutları üzerindeki etkisi sadece “gelecek odaklı” ve 

“liderlik yönlü” alt boyutlar açısından anlamlı bulunmuştur. 

1.2.Amaç ve Araştırmanın Hipotezleri 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde işsizlikle ve refah düzeyinin düşük olması ile mücadelede 

önemli etken olan girişimciliğin teşviki konusunda dünyada önemli çabalar sarfedilmektedir. 

Bu araştırmanın temel amacı, birer genç girişimci adayı olan üniversite öğrencilerinin 

girişimcilik eğilimi ile girişimci kişilik özellikleri, kişisel ve özgeçmiş özellikleri arasındaki 

ilişkilerin Celal Bayar Üniversitesi İİBF son sınıf öğrencileri özelinde incelenmesidir. Bu 

amaçla, aşağıda belirtilmiş olan araştırma sorularına yanıt aranmıştır: 

a) Celal Bayar Üniversitesi İİBF son sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimi ve alt boyutları 

ile kişisel özellikleri arasında bir ilişki var mıdır? 

b) Celal Bayar Üniversitesi İİBF son sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimi ve alt boyutları 

ile kişisel özgeçmiş özellikleri arasında bir ilişki var mıdır? 

c) Celal Bayar Üniversitesi İİBF son sınıf öğrencileri girişimcilik eğilimi ve alt boyutları ile 

girişimci kişilik özellikleri arasında bir ilişki var mıdır? 

Bu sorulara yanıt aranması amacıyla araştırmaya dair aşağıdaki hipotezler kurulmuş ve 

veriler ki-kare analizi ile ilişkilere bakılıp yorumlanmıştır. Çalışma sonuçları, konuyla ilgili 

eğitim planlayıcılara fikir verici olacağı düşünülmektedir. Araştırma, gelişmekte olan bir 

ülkede uygulanması yönüyle de önemli görülmektedir. 

1.2.1.Araştırmanın Hipotezleri 

H1: Risk alma eğilimi ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Risk alma eğilimi ile yaş arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: Risk alma eğilimi ile kendi işini kurma isteği arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: Kendine güven duyma ile kardeş sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H5: Kendine güven duyma ile ailenin geliri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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H6: Kontrol odağı olma ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H7: Risk alma eğilimi ile eğitim-öğretim yıllarında bir işte çalışma arasında arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. 

H8: Girişimcilik eğilimi ile girişimcilik dersi alma arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

2.YÖNTEM 

Bu bölümde, örnekleme, veri toplama süreci, veri toplama aracı ve veri analizi ile ilgili 

bilgilere yer verilmişti 

2.1.Örneklem ve Veri Toplama Süreci 

Araştırmada, Celal Bayar Üniversitesi İİBF son sınıf öğrencilerinden yüz yüze mülakat 

yöntemiyle anket uygulanarak 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde veri toplanmıştır. 

Anket daha önce yapılan çalışmalarda kullanılan ölçeklerden de yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Üniversite öğrencileri, geleceğin girişimci adayları olarak girişimcilik konusunda önem arz 

ediyor olmaları yönüyle seçilmişlerdir. Araştırmanın amacı dikkate alınarak, üniversitenin 

İİBF son sınıf öğrencilerine 400 anket uygulanmış olup, bunlardan kullanılabilir 362 anket 

analizlerde kullanılmıştır. Ankette demografik faktörlerin belirlenmesi yanında girişimcilik 

eğilimi ve belirlenen altı alt faktörlerine yönelik 51 soruya  5’li likert ölçekle cevap 

aranmıştır. Veri sağlanan öğrenci profilinin temel özelliklerini gösteren bilgiler, üzerinde 

çalışılan demografik değişkenler de dikkate alınarak, Tablo 1'de sunulmuştur. 

Öğrencilerin % 67,9'u kız, % 32,1'i erkektir. Öğrencilerin kardeş sayısı % 47,4 ile ağırlıklı 

olarak iki kardeştir. Öğrencilerin yaşlarına baktığımızda bir üniversite öğrencisinin olması 

gereken yaş aralığında olduğu görülmektedir (21-23 arası % 70,7). Öğrencilerden % 39.3 gibi 

azımsanamayacak düzeyde hem okuyup hem çalışmaktadır. Daha önce girişimcilik 

faaliyetinde bulunanların oranı da % 36.3’tür. 
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Tablo 1: Katılımcı Demografik Özellikleri 

 

2.1.1.Güvenilirlik Analizi 

Güvenilirlik değeri ölçme aracının tekrarlanan ölçümlerde aynı sonucu verme derecesinin 

göstergesidir. Bu analiz, örneklemi oluşturan birimler üzerinden veri toplamak amacı ile 

geliştirilen ölçme aracını oluşturan ifadelerin kendi aralarında tutarlılık gösterip 

göstermediğini test etmek için yapılır. Güvenilirlik katsayısı, 0 ve 1 arasında değer alır ve bu 

  

 

 
Kişi 

Sayısı Yüzde(%)   
Kişi 

Sayısı Yüzde(%) 

Cinsiyet 

Erkek 116 32.1 

Kaçıncı Çocuk 

1 172 47.1 

Kadın 245 67.9 2 121 33.5 

Toplam 361 100.0 3 39 10.8 

  
Kişi 

Sayısı Yüzde(%) 

4 14 3.9 

Yaş 

18 6 1.7 5 8 2.2 

19 26 7.2 6 2 .6 

20 21 5.8 7 1 .3 

21 49 13.6 8 1 .3 

22 117 32.4 10 1 .3 

23 89 24.7 11 2 .6 

24 36 10.0 Toplam 361 100.0 

25 7 1.9 

  
Kişi 

Sayısı Yüzde(%) 

26 5 1.4 

Öğrenim Gördüğü 

Bölüm 

İktisat 116 32,2 

27 1 .3 İşletme 114 31,6 

28 2 .6 Kamu 

Yönetimi 

42 11,7 

30 1 .3 Maliye 89 24,5 

32 1 .3 Toplam 361 100.0 

Toplam 361 100.0 

  
Kişi 

Sayısı Yüzde(%) 

  
Kişi 

Sayısı Yüzde(%) 
Burs Alma Durumu 

Evet 135 37.4 

Kardeş Sayısı 

1 36 10.0 Hayır 226 62.6 

2 171 47.4 Toplam 361 100.0 

3 90 24.9 

  
Kişi 

Sayısı Yüzde(%) 

4 26 7.2 Öğrenim Hayatında 

İşte Çalışma 

Durumu 

Evet 142 39.3 

5 19 5.3 Hayır 219 60.7 

6 6 1.7 Toplam 361 100.0 

7 4 1.1 

  
Kişi 

Sayısı Yüzde(%) 

8 4 1.1 Girişimcilik 

Faaliyetinde 

Bulunma Durumu 

Evet 131 36.3 

9 1 .3 Hayır 230 63.7 

10 1 .3 Toplam 361 100.0 

11 1 .3 

  
Kişi 

Sayısı Yüzde(%) 

12 1 .3 
İş Kuran 1.Derece 

Yakın 

Evet 160 44.3 

18 1 .3 Hayır 201 55.7 

Toplam 361 100.0 Toplam 361 100.0 
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değer l'e yaklaştıkça güvenirlilik artar. Yani 0.60 < a < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir, 

0.80 < a < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. Araştırmada likert tipi 

sorulan sorulara uygulanan güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach Alpha değeri % 75,3 

olarak çıkmıştır. Dolayısıyla ölçeğin oldukça güvenilir olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın hipotezleri Ki-Kare analizi ile test edilmiş ve sonuçlar Tablo 2’de 

yorumlanmıştır. 

Tablo 2: Ki-Kare Analizi Sonuç Tablosu  

  
  Risk Alma 

Başarma 

İhtiyacı 

Kendine 

Güven 

Kontrol 

Odağı 
Yenilikçilik 

Belirsizliğe 

Tolerans 

Girişimcilk 

Eğilimi 

Cinsiyetiniz 

Pearson 

Chi-

Square 

28,725 22,182 23,476 41,814 11,408 20,265 45,743 

Asymp. 

Sıg. (2- 

sided) 

0,121 0,568 0,102 0,010 0,494 0,089 0,359 

N 361 361 361 361 361 361 361 

Yaş 

Pearson 

Chi-

Square 

300,468 265,135 185,263 317,465 141,201 122,764 536,642 

Asymp. 

Sıg. (2- 

sided) 

0,02 0,829 0,623 0,043 0,550 0,977 0,256 

N 361 361 361 361 361 361 361 

Kendi işini 

Kurma İsteği 

Pearson 

Chi-

Square 

125,719 86,35 54,859 110,818 45,831 47,305 191,553 

Asymp. 

Sıg. (2- 

sided) 

0,02 0,750 0,758 0,088 0,562 0,659 0,146 

N 361 361 361 361 361 361 361 

Kardeş Sayısı 

Pearson 

Chi-

Square 

253,980 287,604 596,613 274,327 134,847 130,809 516,747 

Asymp. 

Sıg. (2- 

sided) 

0,453 0,495 0,00 0,517 0,696 0,930 0,482 

N 361 361 361 361 361 361 361 

Ailenin Geliri 

Pearson 

Chi-

Square 

181,288 199,479 192,561 197,416 80,085 122,781 365,132 

Asymp. 0,229 0,341 0,00 0,236 0,879 0,102 0,208 
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Sıg. (2- 

sided) 

  N 361 361 361 361 361 361 361 

 Eğitim-Öğretim 

Aşamasında Bir 

İşte Çalışma 

Pearson 

Chi-

Square 

31,227 24,678 22,282 20,105 10,983 15,711 53,810 

Asymp. 

Sıg. (2- 

sided) 

0,05 0,423 0,134 0,636 0,530 0,265 0,125 

N 361 361 361 361 361 361 361 

 EğitimÖğretim 

Aşamasında 

Girişimcilik 

Dersi Almış 

Olma 

Pearson 

Chi-

Square 

30,253 29,446 17,362 29,993 6,696 20,229 44,196 

Asymp. 

Sıg. (2- 

sided) 

0,087 0,204 0,363 0,150 0,877 0,090 0,421 

N 361 361 361 361 361 361 361 

 

Ki-Kare testi analizi sonuçlarına göre öğrencilerin cinsiyeti ile kontrol odağı olma arasında 

anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Buna göre kadınların erkeklere göre daha kontrol odaklı hareket 

etmek istedikleri görülmektedir. Öğrencilerin yaşları ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki 

incelendiğinde yine sadece yaş ile kontrol odaklı olma isteği sarasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Yani yaş 21-24 aralığında kontrol odağı olma eğiliminin fazla olduğu görülmüştür. 

Kendi işini kurma isteği ile sadece risk alma eğilimi olan öğrencilerin arasında pozitif yönlü 

anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Risk alma eğilimi arttıkça, kendi işini kurma isteğinin de arttığı 

görülmüştür. Öğrencilerin kardeş sayıları ile sadece kendine duyduğu güven arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. Buradan öğrencinin kardeş sayısı 3’ü geçtiğinde kendine olan güvende azalma 

olduğu görülmüştür. Ailenin gelir ile sadece kendine güven faktörü arasında pozitif yönlü anlamlı 

bir ilişki olduğu görülmektedir. Ailenin ortalama geliri arttıkça öğrencilerin kendine olan güveni 

artmaktadır. Eğitim-Öğretim aşamasında bir işte çalışma ile risk alma arasında anlamlı bir ilişki 

saptanmıştır. Yani bir işte çalıştım diyenlerin risk alma eğilimlerinin daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Son olarak fakültede girişimcilik dersinin girişimcilik eğilimine etkisine 

bakıldığında girişimcilik eğilimi ve altı alt faktörün hiçbiri ile ilişkili olmadığı görülmüştür. 

Buradan ders olarak verilen girişimcilik dersinin İİBF öğrencilerine yeterli düzeyde katkı 

sağlamadığı söylenebilir. Araştırma için oluşturulan H1 ve H8 hipotezleri arada ilişki 

saptanamadığından yani bulunan p değerleri 0,05’ten büyük olduğundan reddedilmiş, diğer altı 

hipotez şartları sağladığından kabul edilmiştir. 
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Girişimcilik faaliyetleri genellikle tüm dünyada zenginlik ve istihdam oluşturmaktadır. Girişimcilik 

sağlıklı bir ekonomi yaratmada ve ekonomik büyümeyi teşvik etmede hayati bir öneme sahiptir. Özellikle 

başarılı küçük işletmeler yoksulluğu azaltmada ve ekonomiyi canlandırmada önemli bir rol 

oynamaktadırlar. Girişimciliğin en önemli aktörlerinden biri olan girişimciler küçük ve orta ölçekli 

işletmelerle pazardaki boşlukları doldururken, gelir dağılımına getirdikleri adalet ile de başarılı 

olmaktadırlar. Ülkeler girişimciliği teşvik edip destekleyerek sadece bugünlerine değil aynı zamanda 

geleceklerine de yatırım yapmış olmaktadırlar. 

Çalışmada kullanılan Ki-Kare analizi sonuçlarına göre öğrencilerin cinsiyeti ile kontrol odağı 

olma arasında anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Buna göre kadınların erkeklere göre daha 

kontrol odaklı hareket etmek istedikleri görülmektedir. Öğrencilerin yaşları ile girişimcilik 

eğilimleri arasındaki ilişki incelendiğinde yaş ile risk alma ve kontrol odaklı olma isteği 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yani yaş 21-24 aralığında risk alma ve kontrol odağı 

olma eğiliminin fazla olduğu görülmüştür. Kendi işini kurma isteği ile sadece risk alma 

eğilimi olan öğrencilerin arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Risk alma 

eğilimi arttıkça, kendi işini kurma isteğinin de arttığı görülmüştür. Öğrencilerin kardeş 

sayıları ile sadece kendine duyduğu güven arasında anlamlı bir ilişki vardır. Buradan 

öğrencinin kardeş sayısı 3’ü geçtiğinde kendine olan güvende azalma olduğu görülmüştür. 

Ailenin gelir ile sadece kendine güven faktörü arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmektedir. Ailenin ortalama geliri arttıkça öğrencilerin kendine olan güveni artmaktadır. 

Eğitim-Öğretim aşamasında bir işte çalışma ile risk alma arasında anlamlı bir ilişki 

saptanmıştır. Yani bir işte çalıştım diyenlerin risk alma eğilimlerinin daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Son olarak fakültede girişimcilik dersinin girişimcilik eğilimine etkisine 

bakıldığında girişimcilik eğilimi ve altı alt faktörün hiçbiri ile ilişkili olmadığı görülmüştür. 

Buradan ders olarak verilen girişimcilik dersinin İİBF öğrencilerine yeterli düzeyde katkı 

sağlamadığı söylenebilir. Araştırmanın hipotezlerinden  

Bu çalışmada girişimciliğin alt boyutları ile cinsiyet arasında anlamlı farklılıklar elde 

edilmemiştir. Bu sonuca benzer olarak Selçuk Üniversitesinde de cinsiyet açısından anlamlı 

farklılık elde edilememiş, yine Atatürk Üniversitesi öğrencilerine yapılan araştırmada da 

cinsiyet açısından anlamlı farklılıklar elde edilememiştir. Wang ve Wong (2004) tarafından 

Singapur da Üniversite Öğrencilerine yaptıkları çalışmada cinsiyetin girişimcilik ilgilerini 

etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.  
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Araştırma bulguları öğrencilerin genel anlamda girişimcilik ilgilerinin düşük düzeyde 

olduğunu göstermektedir. Bunların giderilebilmesinin teorik eğitimle bağlantılı olmadığı 

görülmektedir. Bu bulguları daha da güçlendirebilmek için, örneklem büyüklüğü artırılabilir. 

Ancak bu çerçevede, üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin artırılması için, teorik 

eğitimin uygulamalı eğitimle desteklenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
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Abstract 

The changes that continually occur in the world’s economic, military, and diplomatic 

constraints and strategic targets lead countries to take preventive measures for their defense 

systems. One of these is that involving military cargo planes. The aim of this study is to 

determine the best options, by using multi-criteria decision-making approaches, for supplying 

military cargo aircraft, such as the AHP, SAW, ELECTRE and TOPSIS methods. Firstly, in 

this study, the military cargo aircraft are examined in order to determine if they meet the 

needs of and make a contribution to the Air Force in a deterrent capacity. Next, decision 

theory is studied and related subjects and definitions are explained. Later, all the 

methodologies are presented individually. All the criteria are defined during the application 

process. These criteria are operational effectiveness, the country’s share in the project, 

maintainability, maintenance easiness and cost-effectiveness. After this, a hierarchical model 

is composed and a comparison of criteria is made using the AHP and SAW methods; also the 

criteria of data related to the AHP method are used in the AHP, TOPSIS and ELECTRE 

methods. Finally, four different methods are used for three aircraft alternatives (A, B, C) and 

the best one ( C ) is determined. 

 

Keywords:  Decision making, AHP, SAW, TOPSIS, ELECTRE. 

Özet 

Dünya üzerinde değişen ekonomik, askeri, diplomatik kısıtlar ve stratejik hedefler,  ülkelerin 

savunma sistemleri konusundaki ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçların niteliklerinin artmasına 

sebep olmaktadır. Bu ihtiyaçların en önemlilerinden biri de askeri kargo uçaklarıdır. Silahlı 

birlikler içinde hem istenilen sayıda malzeme ve personel nakli yapabilen, hem içinde 

barındırdığı bütün uçak sistemleri açısından uçuş emniyetini en üst düzeyde tutabilen hem de 

harekat şartlarında bomba yüklenebilme, maksimum irtifaya çıkabilme, bir sortide maksimum 

süre havada kalabilme gibi harekat etkinliğini artıran faktörlere sahip olan en iyi alternatif 

uçağı belirlemek her ülke için önemli bir sorundur. Yukarıda belirtilen kriterlerin haricinde 

toplam maliyet etkinliği, idame edilebilirliği, hat ve depo seviyesi bakım kolaylıkları ile 
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ülkelerin alım projeleri içindeki payları da, tercih edilecek alternatifte aranan temel 

başlıklardır.  Bu çalışmanın amacı, ordularına  askeri kargo uçağı katmak isteyen ülkelerin 

karar verici birimlerine, tespit edilen en önemli ve uygulanabilir kriterler ışığında, en uygun 

alternatifi bulmaları için çok kriterli karar verme tekniklerinden AHP,TOPSIS, ELEECTRE 

ve SAW metodlarının uygulanması suretiyle yol göstermektir. 

 

Anahtar Kelimeler:  Karar Verme, AHP, SAW, TOPSIS, ELECTRE. 

1. INTRODUCTION 

One of the most important components of a country’s national power is the power of its 

armed forces. The air force is one of the means of applying a military deterrent. 

Transportation aircraft have a significant role in this power. Military transport aircraft have 

certain capabilities that can fullfill more than one function. 

The changes that continually occur in the world’s economic, military, and diplomatic 

constraints and strategic targets lead countries to take preventive measures for their defense 

systems. One of these is that involving military cargo planes. 

In the armed forces, every country desires to have the best aircraft that can fullfıll all their 

needs, such as aircraft that can transport personnel and equipment easily, which can perform 

flight safety systems at the highest levels, maintain bomb loadability in operational situations, 

can ascend to maximum altitude and stay at maximum altitude in one sortie. Apart from these 

criteria, cost-effectiveness, maintainability, depot-level maintenance and the share of the 

countries in the project are other factors to be considered. The aim of this study is to assist 

countries who want to supply military cargo aircraft, and to help them to find the best 

alternatives by using multi-criteria decision-making theories like AHP (Analytic Hierarchy 

Process), TOPSIS (Technique for Ordered Preference by Similarities to Ideal Solution), 

ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Reality) and SAW(Simple Additive 

Weighting). 

In the second part, a literature survey is made of military transportation aircraft. Studies 

related to decision theory are mentioned. In the third part, multi-criteria decision-making 

techniques are explained. Finally, in the last section all the methods are applied and analyses 

are made through the results of application. The results are shown in diagram form. 

 

2. LITERATURE 

“Decision” is defined as a person’s choice made from different alternatives. Another 

definition for decision is “a problem related to a real life situation that lasts permanently in 
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insufficient sources’’(Baykoç, 2001). Many definitions of “decision” have been made by 

researchers. (Özkan,1992:51, Filiz,2004:4, Tekin,1996:16). Multiple attribute decision-

making is to choose the finite alternatives, to be enumerated, classified, or eliminated and to 

use many criteria that have qualitative values and discrepancy (Hwang and Yoon,1981). 

Performance parameters, components, factors, characterisitics and peculiarities are used as 

synonyms for the word criterion. Each alternative is characterized by some criteria that the 

decision-maker decides on (Lio and Hwang,1994). It is a problem of selection rather than 

conception. It may not need mathematical optimization tools. Grading models, AHP, ANP, 

TOPSIS, ELECTRE are methods that can be used in this group (Gregory,1988:67). Multiple 

criteria decision-making; finite number of option selection, sorting, classification, 

prioritization, or for the purpose of elimination is usually weighted with each other, 

conflicting, and some of them even use the same unit of measurement criteria to a large 

number of qualitative evaluation of the process values). Performance parameters, components, 

factors, the terms criteria and features are used synonymously. For each of the alternatives, 

the decision maker is characterized by a set of criteria determined as a criterion (Lio and 

Hwang, 1994). Much of the choice problems of a design problem require mathematical 

optimization tools. Scoring models, such as the AHP (Analytic Hierarchy Process), ANP 

(Analytic Network Process), TOPSIS (Technique for Ordered Preference by Similarities to 

Ideal Solution), and ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Reality) methods, can be 

considered in this group (Gregory, 1988:67).   

This study proposes a multi-criteria decision-making (MCDM) approach to evaluate the 

military transportation aircraft options in respect to the users' preferences by means of the 

AHP, SAW, ELECTRE and TOPSIS methods. Below, some of the studies, conducted on 

multi-criteria decision-making.  

In their study, Korkmaz et al. (2008) proposed an AHP and two sided matching based 

Decision Support System to assist detailers. The use of the proposed DSS is demonstrated 

with an example. Sherali et al. (2003, 2006), presented a large-scale, airspace planning and 

collaborative decision-making model (APCDM) to enhance the management of the U.S. 

National Airspace System (NAS). Simanaviciene and Ustinovichius (2010) analyzed the 

quantitative multiple criteria decision-making methods and sensitivity analysis methods usage 

in decision support systems in their study. The Weapon System Capability Assessment 

(WSCA) problem is modeled as an MCDM problem with both quantitative and qualitative 

information under an uncertain environment in Jiang et al. (2011).   
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3. METHODS 

3.1. AHP  

The AHP method builds on the pair-wise comparison model for determining the weights for 

every unique criterion. Saaty (1980) developed steps for applying the AHP. 

The alternative with the highest weight coefficient value should be taken as the best 

alternative. One of the major advantages of AHP is that it calculates the inconsistency index 

as a ratio of the decision-maker’s inconsistency and randomly generated index. This index is 

important for the decision-maker to assure him that his judgments are consistent and that the 

final decision is made well (Pohekar and Ramachadran, 2004; Gurmeric et al, 2013; 

Yıldıztekin et al. 2011). 

3.2. SAW  

With regard to this method, the expert decision-makers’ assigning scores to both criteria and 

alternatives and reaching a decision in line with these scores are known as SAW multi-criteria 

decision making techniques. Although choices of scoring is very few in criteria, experts’ 

accumulated knowledge about the alternatives plays the most important role in reaching the 

most efficient (or right) decision. The steps of SAW are as in Afshari et al. (2010) and 

Gurmeric et al. (2013). 

3.3. ELECTRE   

This method is capable of handling discrete criteria which are both quantitative and 

qualitative in nature and provides complete ordering of the alternatives. The problem is to be 

so formulated that it chooses alternatives that are preferred over most of the criteria and that 

do not cause an unacceptable level of discontent for any of the criteria. The concordance 

discordance indices and threshold values are used in this technique. Based on these indices, 

graphs for strong and weak relationships are developed (Pohekar and Ramachadran 2004). 

The steps of this method are as in Triantaphyllou et al. (1998) and Gurmeric et al. (2013).  

Finally, the ELECTRE method yields a whole system of binary outranking relations between 

the alternatives. Because the system is not necessarily complete, the ELECTRE method is 

sometimes unable to identify the preferred alternative. It only produces a core of leading 

alternatives. This method has a clearer view of alternatives by eliminating less favorable ones; 

this is especially convenient when encountering a few criteria with a large number of 

alternatives in a decision-making problem (Pohekar and Ramachadran 2004; Gurmeric et al, 

2013). 
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3.4. TOPSIS 

This method was developed by Huang and Yoon as an alternative to ELECTRE. The basic 

concept of this method is that the selected alternative should have the shortest distance from 

the negative ideal solution in a geometrical sense. The method assumes that each attribute has 

a monotonically increasing or decreasing utility. This makes it easy to locate the ideal and 

negative ideal solutions. Thus, the preference order of alternatives is yielded by comparing the 

Euclidean distances (Pohekar and Ramachadran 2004; Sadeghzadeh and Salehi, 2011).  

The steps of this method are as in Triantaphyllou et al. (1998), Sadeghzadeh and Salehi 

(2011) and Gurmeric et al. (2013). 

4. CASE STUDY 

In this study, criteria are defined in order to reach the goals. These criteria are the important 

parameters to reach the aim. A military cargo aircraft has many tasks, both inland and 

outland. Some of its tasks are as follows: education, personnel transportation, courier, 

operations and personal assistance. Choosing this kind of aircraft requires foresighted 

working groups. Listed below are some of the criteria considered in order to supply these 

aircrafts. 

1- The country’s share in the Project (CS) 

2- Maintainability of Aircraft (MA) 

3- Maintenance easiness (ME) 

4- Cost- effectiveness (CE) 

5- Operational effectiveness  (OE) 

Here, only the cost-effectiveness criterion is a cost criterian, others are benefit criteria. 

4.1. The Country’s Share in the Project 

In many countries, it is government policy to contribute some amount of money to the 

aviation industry. Many companies are eager to work in the designing, production, integration 

and software systems of many countries. 

4.2. Maintainability of Aircraft 

This item indicates whether or not the information on the technical order and the data in the 

logistic system are compatible which each other. It deals with the accordance between all the 

technical imperatives (craft maintenance, component catalog) and available data of the 

logistic system. For example, accordance must be present between a technical part belonging 

to the logistic system store and the label of the part; otherwise these numbers must be defined 
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with similar labels. Moreover, when buying a new aircraft, the appropriate storing of 

materials has a critical importance in the availability of aircraft maintenance. 

4.3. Maintenance Easiness 

The aircraft dimensions (width, length, tail height) are important in terms of ease of 

maintenance. Also, as mentioned in the technical orders and technical bullletins, the factories' 

renovated level of maintenance intervals and scope play an important role in this concept of 

ease in maintenance. 

4.4. Cost-Effectiveness 

One of the aims in all activities must be minumum cost. Cost must be taken into consideration 

because all the equipment related to aircraft, such as the propellers, avionics and engine, are 

very expensive. 

4.5. Operational Effectiveness 

This aircraft should include all the requirements which are needed for operations. For 

example, fuel capacity is one of them. If fuel capacity is large, this means that it can fly for 

many hours without stopping. This is needed especially for foreign duties. 

Another important subject for operational effectiveness is passenger and inner capacity. 

Personnel transportation from inland to outland, and that of equipment and machines, which 

do not fit into other aircraft, without using highways is an important capability for military 

cargo aircraft. The wideness capacity of these aircraft increases the number of passengers and 

flight safety is another essential topic for operational effectiveness. The main aim of the 

criteria and choosable alternatives are presented in the below (Figure 1). In this manner, there 

are three alternatives which are evaluated according to the criteria. 

4.6. AHP  

In this method, all the criteria which are explained in Figure 1 are compared with each other. 

A criterion which is more important than another is assigned to the place shown in the 

diagram. We can see the evaluation of comparison in Figure 1. The criteria which are more 

important than the others are shown in Table 1. For example, the operational effectiveness 

criterion is two times more important than the country’s share (in the Project) criterion and 

three times more important than maintainability. In continuation of the method, the 

normalizing matrix is used to find the weight of the criterion. We can see the normalizing 

matrix and the averages of lines in Table 2. 
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Table 1: Pair-wise comparisons 

CRITERIA  CS  MA  ME  CE   OE 

CS 1        2        4        2           1/2  

MA 1/2  1        3        1           1/3  

ME 1/4  1/3  1        1/2     1/7  

CE 1/2  1        2        1           1/3  

OE 2        3        7        3        1    

TOTAL 4.250 7.333 17.000 7.500 2.310 

 

Table 2: Normalization Matrix 

CRITERIA 1 2 3 4 5 Weights 

CS 0.235 0.273 0.235 0.267 0.216 0.245 

MA 0.118 0.136 0.176 0.133 0.144 0.142 

ME 0.059 0.045 0.059 0.067 0.062 0.058 

CE 0.118 0.136 0.118 0.133 0.144 0.130 

OE 0.471 0.409 0.412 0.400 0.433 0.425 

TOTAL 1 1 1 1 1 1 

(CI = 0.06, CR = 0.005) 

 

Figure 1:  Hierarchical Model 

 

To determine the alternative weight and consistency of all criteria, we apply the same method 

that we used for the comparison of criteria in Table I. For example,  we can easily see how to 

determine the alternative weight for  “ the country’s share’’ criterion. As shown in Table II, 
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each of the weight criteria is given in the rows, so the average is for five values.  For example, 

in the AHP method the weight of the "Operational Effectiveness" criterion is ''1'' over 0.425. 

The alternative weight of the “country’s share” criterion is shown in Table 3. According to 

this, the alternative weight of A is 0.143, that of B is 0.286 and that of C is 0.571. The 

consistency value for CI is 0. When we apply the same method for each criterion, we can find 

the matrix weight of each criterion for the three alternatives and also the consistency results of 

each criterion. According to this, the results are shown in Table 4 below. 

4.7. Comparing the criteria according to the SAW method. 

In this method, factor weight is limited. According to this, the highest rate is ‘’3’’and the 

lowest rate is ‘’1’’. In this problem, three decision–makers give rates to each criterion and, by 

using these rates, normalizing decision matrixes are formed in Table 6. We can see the 

decision-makers evaluation of factor weightiness. In this table, DM (1-2-3) abbreviation 

indicates the three decision-makers’ grading: ‘’H’’ means high, ‘’VH’’ means very high and 

“MH” expresses medium high point.  

 

Table 3: Comparison of alternatives and normalization 

Country's 

Share 

A B C Country's 

Share 

1 2 3 

A 1 1/2 1/4 A 0.143 0.143 0.143 

B 2 1 1/2 B 0.286 0.286 0.286 

C 4 2 1 C 0.571 0.571 0.571 

TOTAL 7.000 3.500 1.750 TOTAL 1 1 1 

 

Table 4: The results table of AHP method 

 

  

Alternatives CS MA ME CE OE X Weights 

A 0.143 0.250 0.320 0.480 0.110 0.245 

B 0.286 0.250 0.557 0.405 0.309 0.142 

C 0.571 0.500 0.123 0.115 0.581 0.058 

      0.130 

           0.425 
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Table 5: The result table of AHP  

 

 

 

 

 

Table 6: Decision–makers evaluation on criterion weight 

 Criteria DM1 DM2 DM3 

CS C1 VH H H 

MA C2 H H H 

ME C3 MH H MH 

CE C4 H H H 

OE C5 VH VH VH 

 

Above, we can see all the rates that are given by the decision–makers. These rates are graded 

into numerical forms. In Table 7, the weight of each criterion is determined. In the AHP 

method, this application is used as a comparison between the criteria but here it is made by 

the decision-makers. Below, we can see the grades that are given by each decision-maker to 

each alternative. In Table 8, the averages in the right column, the decision-makers 

evaluations, are changed into a decision matrix and, after this, the normalizing decision matrix 

is made and the results are shown in Table 9. When the values of the normalized 

determination matrix in Table 9 are multiplied with the values in the bottom line, we reach the 

result with the weighted normalized determination matrix that is shown in Table 10. 

 

Table 7: The average and normalization of criterion weight 

 DM1 DM2 DM3 Average  Weights 

CS 3 2 2 2.333 0.219 

MA 2 2 2 2 0.188 

ME 1 2 1 1.333 0.125 

CE 2 2 2 2 0.188 

OE 3 3 3 3 0.281 

TOTAL     10.667 1 

 

  

Alternatives Result 

A 0.198 

B 0.322 

C 0.480 
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Table 8: Result table of each alternative. 

Criteria Alternatives DM1 DM2 DM3 Kmean 

CS 

 

A 7 5 5 5.667 

B 5 7 7 6.333 

C 9 7 9 8.333 

MA A 9 7 9 8.333 

B 7 5 7 6.333 

C 5 5 7 5.667 

ME 

 

A 7 7 7 7.000 

B 5 7 7 6.333 

C 5 5 7 5.667 

CE 

 

A 7 9 7 7.667 

B 7 5 9 7.000 

C 5 9 7 7.000 

OE A 5 7 3 5.000 

B 7 5 9 7.000 

C 9 9 9 9.000 

 

Table 9: Normalizing decision matrix 

 CS MA ME CE OE 

A 0.279 0.410 0.368 0.354 0.238 

B 0.311 0.311 0.333 0.323 0.333 

C 0.410 0.279 0.298 0.323 0.429 

Wi 0.219 0.188 0.125 0.188 0.281 

 

Table 10: The results of SAW method (Weighted Normalized Decision Matrix) 

 CS MA ME CE OE Sum Ranking 

A 0.061 0.077 0.046 0.066 0.067 0.317 Third 

B 0.068 0.058 0.042 0.061 0.094 0.323 Second 

C 0.090 0.052 0.037 0.061 0.121 0.360 First 

The alternative C is also found as the best alternative in the SAW method. 

 

4.8.  ELECTRE 

In this method, the weight of the alternatives is determined differently comparing to criterion.  

Used weights are; CS=0.245, MA=0.142, ME=0.058, CE=0.130, OE=0.425. 
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The countrys’ share criterion is determined as a percentage. For example, if A company is 

chosen to be the supplier it means that the country will get a benefit of 16% (percentage) for 

help in production, design and engineering activities. 

In maintainability criteria, line-replaceable unit in the aircraft, military depot stocks, mean 

time between failure, and revision time are considered as the main criteria and because of this 

the criteria is rated 20 points on the table. 

In the maintenance easiness criteria, suitable hangars for the aircraft, long maintenance time, 

readable TO’S, and a comfortable avionics room are the main considerations for these criteria 

and for this reason, the criteria are rated out of 20 points in the table. 

In the cost–effectiveness criteria, the cost of aircraft supply, initial supply price, engineering 

support service, and the repair and modification operations of aircraft are evaluated. In the 

normalizing procedures, the rates cannot be changed, for this reason the cost of each 

alternative is decreased ten times. 

Operational effectiveness includes the following: the maximum altitude of the aircraft, how 

far the aircraft can fly without fuel transport, the effectiveness of the chaf flare system, the 

cabin armor, how many personnel it can carry, flight safety and armament system loading. In 

every cell of the matrix the normalization procedure is performed according to formula 4. The 

matrix which resulted after normalization is shown in Table 11 and Table 12. The Harmony-

Disharmony Matrices were calculated as per given formula and are given in Table 13.  

Alternatives were compared according to the weighted normalized decision matrix and 

calculated by criteria grade for “c” and by the formula given in the table for “d”. When we 

choose “YES” rows for both values, we will find the harmony-disharmony matrix result in 

Figure 2. 

Table 11: Normalized matrix 

 CS MA ME CE OE 

A 0.609 0.432 0.331 0.739 0.715 

B 0.609 0.5409 0.579 0.517 0.536 

C 0.507 0.721 0.744 0.431 0.447 
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Table 12:  Weighted normalized matrix 

Alternatives CS MA ME CE OE 

A 0.149 0.061 0.019 0.095 0.304 

B 0.149 0.076 0.033 0.067 0.228 

C 0.124 0.102 0.043 0.055 0.190 

 

Table 13: Harmony-Disharmony matrices 

Comparison  Harmony-Disharmony Matrices 

C(A,B) (1,4,5) 0.8 D(A,B) (2,3) 0.369 

C(A,C) (1,4,5) 0.8 D(A,C) (2,3) 0.266 

C(B,A) (1,2,3) 0.445 D(B,A) (4,5) 0.779 

C(B,C) (1,4,5) 0.8 D(B,C) (2,3) 0.322 

C(C,A) (2,5) 0.567 D(C,A) (1,3,4) 0.36505 

C(C,B) (2,3) 0.2 D(C,B) (1,4,5) 0.678 

Total 3.612 Total 2.779 

Average 0.60198 Average 0.46312 

 Harmony-Disharmony Matrices 

  
    

  

C(A,B) (1,4,5) Yes D(A,B) (2,3) Yes 

C(A,C) (1,4,5) Yes D(A,C) (2,3) Yes 

C(B,A) (1,2,3) No D(B,A) (4,5) No 

C(B,C) (1,4,5) Yes D(B,C) (2,3) Yes 

C(C,A) (2,5) No D(C,A) (1,3,4) Yes 

C(C,B) (2,3) No D(C,B) (1,4,5) No 

 

 

 

 

 

               Figure 2: Harmony Matrix Result 

 

In the ELECTRE method it is expected that value “c” will be high while value “d” will be 

low. This is the best fit by the first alternative. The formulas (9, 10, 11) and result table used 

to reach these results are in shown in Table 14. 

Table 14: Result of the ELECTRE Method 
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Alternatives c d Ranking 

A 0.588 -0.509 First 

B 0.245 0.054 Second 

C -0.834 0.455 Third 

 

4.9. TOPSIS 

The criteria weights obtained with the AHP method are also used in this method. In this  

method, whose decision matrix is the same as the weighted normalized decision matrix used 

in“ELECTRE”. The distinguishing measurements as per the formula above enable us to see 

the closest results to the ideal solution. According to it, the following result is reached. The 

minimum and maximum values in the weighted normalized decision matrix column are 

marked. These are used to find the Si(+,-) values in the following table. 

After finding the ideal and negative ideal solutions, the data given in Table 10 are again used 

to calculate the proximity values as per the TOPSIS method. The relative proximity values, 

which are the results of the TOPSIS method, and the formula used for reaching these results 

are given in Table 11. Finally, with the solution of formula 14, the values of Table 10 are used 

and the proximity values are found for each alternative. 

 

Table 15. Finding the ideal and negative ideal solutions 

 Si+ Si- 

A 0.123 0.047 

B 0.051 0.085 

C 0.047 0.123 

 

Table 16: TOPSIS application results (The ideal relative proximity values) 

 Ci Ranking 

A 0.27780853 Third 

B 0.625538312 Second 

C 0.72219147 First 
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As a result, in the TOPSIS method, the best alternative is selection ”C”, as in the ELECTRE 

method. 

4.10 Results 

The AHP, SAW, TOPSIS and ELECTRE methods were used and the basic characteristics of 

these methods were shown in this study. The problem of selecting military transportation 

aircraft is one of the basic issues in military management. The results obtained from AHP, 

SAW, TOPSIS and ELECTRE are presented in Table 17. The scores in the table show the 

preference ranking of aircraft alternatives depending on the method. According to the results, 

the C aircraft alternative was found to be the best by all methods except ELECTRE. This is 

because the values of this alternative for all criteria are superior to the other alternatives. 

 

Table 17: Results of all whole methods 

 Alternatives  Ranking 

AHP A Third 

B Second 

C First 

SAW A Third 

B Second 

C First 

ELECTRE A First 

B Second 

C Third 

TOPSIS A Third 

B Second 

C First 

 

5. CONCLUSION AND FUTURE WORKS 

The cargo aircraft, the indispensable instrument of airforces, which are the deterrent forces of 

every country, are of great importance to every country for the tasks required of them. Multi-

citeria decision-Making techniques are also applicable to branches of the defense industry as 

in numerous other areas. Determining the right criteria reach to the solution is important here. 

Selection “C” was found as the best alternative according to the 5 criteria used in this study 

and according to the formulization processes of the methods in the 2nd part. The process was 

found to be consistent with the conducted consistency tests. 
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To deepen the methods up to future requirements of operational and logistic activities criteria 

parameters, to establish a sub-criteria division in the body is inevitable. 
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Özet 

Bu çalışma duygusal zekanın girişimcilik üzerindeki etkisini incelemektedir. Küçük ve orta 

ölçekli işletmelerdeki 344 girişimci ile yapılan anket çalışması sonucunda duygusal zekanın 

dört boyutu ile girişimcilik özelliklerinin arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Fakat bu ilişki bazı girişimcilik özellikleri için zayıftır. Çalışma, muhtemel girişimcilerin 

eğitimi için politik çıkarımlar içermektedir.  

Anahtar kelime: Girişimcilik Özellikleri, Duygusal Zeka, KOBİ 

THE İMPACT OF EMOTİONAL İNTELLİGENCE ON 

ENTREPRENEURSHİP: AN ANALYSİS ON SMES 

Abstract 

This study aims to explore the influence of emotional intelligence on entrepreneurship. Based 

on a survey with 344 entrepreneurs in small and medium-sized enterprises it is established 

that there is a positive relationship between the four dimensions of emotional intelligence and 

most of the entrepreneurial characteristics of entrepreneurs, though the relationship is weak 

for some of the entrepreneurial characteristics. The study has significant policy implications 

in terms of the training of prospective entrepreneurs.  

Keywords: Entrepreneurial characteristics, emotional intelligence, SMEs 
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1. GİRİŞ 

Bir ülkenin gelişiminde önemli rol oynayan girişimcilik hemen hemen her ekonomi için 

vazgeçilmez bir öğedir. Günümüzde özellikle girişimcilik faaliyetlerine yönelik ilginin 

artması girişimciliğe verilen önemi de arttırmıştır. Özellikle bilgi ve teknolojinin hızlı 

yayılımı ve gelişimi, küreselleşme, tüketicilerin beklentilerinde yaşanan hızlı değişim (Koç 

2015 ve 2016), daha fazla kar elde etme isteği, kaynak kullanımında etkinlik (Kaya, Koç ve 

Topçu, 2010: 2029) vb. olgular girişimciliğe verilen önemin artmasında rol oynayan 

faktörlerdir. 

Son yıllarda girişimciliğin ülke ekonomilerinin gelişiminde ve toplumsal refahın artmasında 

etkili olduğu görülmektedir. Ülkelerin ekonomik anlamda büyümesi ve gelişmesi o ülkenin 

girişimcilik kültürünün gelişmesi ile mümkün olmaktadır. Bir ülkede girişimcilik kültür 

haline getirilmiş ve girişimcilik bilinci geliştirilmiş ise o ülkenin işveren sayısında, üretiminde 

ve ekonomisinde önemli ölçüde büyüme ve gelişme söz konusu olmaktadır. (Uluköy vd. 

2013: 81). Bu bağlamda ülkeler girişimciliğin gelişmesi ve kültür haline gelmesi için 

politikalar üretmekte (Koç, 2009: 120), eğitim ve çeşitli destekler vermektedirler. 

Mohanty vd. (2005) girişimciliğin başarılı olabilmesi için girişimci olan kişilerin bazı 

özellikleri taşıması gerektiğini belirtmiştir. Bu özellikler risk alma, özgüven, kararlılık, 

iletişim becerisi, liderlik, vizyon ve bağımsızlık arzusu olmak üzere yedi grupta 

toplanmaktadır. Girişimcilik özellikleri incelendiğinde bu özelliklerin duygusal zekâsı yüksek 

olan bireylerde daha fazla olacağı düşünülmektedir. 

Çalışmada duygusal zekâ ile girişimcilik özellikleri arasındaki ilişkinin girişimcilik 

başarısında ne kadar etkili olduğu araştırılmaktadır. Bu amaçla ilk bölümde duygusal zeka ve 

girişimcilik kavramları tanımlanarak literatür bilgileri aktarılmıştır. Metodoloji kısmında ise 

duygusal zekânın girişimcilik üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla küçük ve orta ölçekli 

işletme sahiplerinin girişimcilik özellikleri ile duygusal zekâları arasındaki ilişki alt boyutlar 

bazında incelenerek elde edilen sonuçlar neticesinde araştırmanın bulgularına yer verilmiştir. 

Sonuç kısmında ise elde edilen bulgular ışığında hem girişimciler için hem de akademik 

literatürdeki çalışmalara ışık tutacak neticeler paylaşılmaya çalışılmıştır. 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. Duygusal Zeka Kavramı 

Psikoloji sözlüğünde zekâ, “Soyut düşünme, kavrama, problem çözme, bildiklerini yeni 

durumlara uygulama, akıl yürütme, bellek, geçmiş deneyimlerden kazanılan bilgileri 
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kullanma vb. de dahil olmak üzere zihinsel yetilerin toplamı” olarak tanımlamaktadır (Budak, 

2000). Lam ve Kirby (2002: 142) ise zekâyı, basit bilgiyi elde edip, onu yeni durumlarda 

kullanma yeteneği olarak tarif etmektedirler. Bir organizasyonda yer alan bireylerin hayattaki 

başarısı ve mutluluklarının sağlanabilmesinde, belirli bir entelektüel zekâ düzeyi kadar, 

duygusal zekâya da sahip olmaları gerekmektedir (Gürbüz ve Yüksel:2008: 176). Duygusal 

zekânın ayrıca kişilerin; iş tatmini, iş performansı, işe devamsızlık, bağlılık ve liderlik gibi 

birçok iş ortamı ile ilgili değişkeni de etkilediği yönünde varsayımlar bulunmaktadır (Cooper 

ve Sawaf, 1998; Gates, 1995; Goleman, 1995; Megerian ve Sosik, 1997; Gürbüz ve Yüksel, 

2008: 175). Duygusal zekâ ile ilgili yapılan araştırmalarda başarılı yöneticilerin, çalışanları 

motive etmek, örgütün hedef ve değerlerini benimsetmek için duygularını kullandığını 

göstermektedir (Ashforth ve Humphrey, 1995; Bass, 1998; Avolio, Bass ve Jung, 1999; 

Conger ve Kanungo, 1998; Shamir, House ve Arthur, 1993; Güllüce ve İşcan, 2010: 11; 

Aslan, 2009). 

Duyguları zekice kullanmak ve yönlendirmek duygusal zekânın temelini oluşturmaktadır. 

Duygusal zekâ; kişinin kendi hislerini bilebilmesi, onları yönetebilmesi, kendini motive 

edebilmesi, olaylara başkalarının penceresinden bakabilmesi ve toplumsal bir kişiliğe sahip 

olabilmesi yeteneğidir (Doğan ve Oğuzhan, 2015: 2). 

Goleman’a (2000: 393, 394) göre duygusal zekâ, bireyin kendisinin ve başkalarının hislerini 

tanıma, kendisini motive etme, içindeki ve ilişkilerindeki duyguları iyi yönetme yetisini işaret 

eder. Duygusal zeka, akademik zekadan, yani akademik zeka ile ölçülen salt bilişsel 

yetilerden ayrı olan, ancak onu tamamlayan yetenekleri tanımlar. Salovey ve Mayer (1990)’a 

göre duygusal zekâ, bireyin kendisinin ve başkalarının hislerini gözleyip denetleyebilme, 

onlar arasında ayrım yapabilme ve bu bilgiyi düşünce ve eylemlerinde rehber alabilme 

yetenekleridir. Bar-On (1988) duygusal zekâyı “bir kişinin çevresel baskılarla baş etmede 

başarılı olmasını sağlayan yetenekler ve bu yoldaki kişisel, duygusal ve sosyal yeterlikler 

dizisi” şeklinde tanımlamıştır (Köksal, 2007; 58). Schutte ve arkadaşları (1998) ise duygusal 

zekâyı, duyguların gücünü ve anlamını, sosyal hayatın bir kaynağı olarak görme, anlama ve 

duyguları etkin bir biçimde kullanma yeteneği olarak tanımlamaktadır. 

Salovey ve Mayer (1990)’a göre duygusal zekâ modeli dört boyuttan oluşmaktadır;  

Duyguları algılama; kişinin kendi duygularının farkında olabilmesi ve bu duygularını 

başkalarına anlatabilmesidir. 

Duyguları özümseme; kişinin hissettiği değişik duyguları birbirlerinden ayırt edebilme 

ve bu duyguları tanımlayabilme yeteneğidir.  
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Duyguları anlama; tıpkı iki duyguyu aynı anda hissetmek gibi karışık duyguları 

anlayabilme, birinden diğerine geçişi tanımlayabilme yeteneğidir.  

Duyguları yönetebilme; verilen durumlardan faydalı olmayan duygular ile bağlantı 

kurma ve kurmama yeteneğidir. 

Bar-On’un duygusal zekâ yaklaşımı gerçek yaşam sonuçları ve etkili performans olgusu 

üzerine odaklanmaktadır. Bar-On’un Duygusal Zekâ Envanteri (Emotional Quotient Inventory 

EQ-i) “neden bazı bireyler hayatta diğerlerine göre daha başarılı olma kabiliyetine sahipler?” 

sorusunu temel alarak geliştirilmiştir. Ölçek beş genel duygusal zekâ (içsel iletişim, 

kişilerarası iletişim, stres yönetimi, uyum ve genel ruh hali) alanından oluşmaktadır. (Bar-On, 

1997: 12). 

Goleman vd. (2002: 24) duygusal zeka yetkinlikleri ve sınıflandırmasını geliştirerek iki farklı 

boyutu içeren duygusal ve sosyal zeka (sosyo-duygusal zekâ) kavramını ortaya atmışlardır. 

Buna göre kişilerarası alan (sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi) sosyal zekâ yetkinlikleri 

olarak sınıflandırılırken; kişisel/içsel alan ise (kişisel farkındalık ve özyönetim) duygusal zeka 

yetkinlikleri olarak sınıflandırılabilir. Sosyo-duygusal zekâ kavramı, kişisel farkındalık ve 

duyguların kişisel yönetiminin davranışsal boyutlarını içerir. Ayrıca diğer kişilerin duyguları, 

ihtiyaçları, düşünce ve algılamaları ile ilgili kişilerarası farkındalık ve sosyal çevreyi yönetme, 

diğerleriyle çalışma becerilerinin davranışsal boyutları arasındaki farklılıkları da 

kapsamaktadır. 

Schutte vd. (1998:172) tarafından geliştirilen Duygusal Zekâ Ölçeği ise; duygusal farkındalık 

ve değerlendirme (emotional awareness and appraisal), duygusal düzenleme/yönetim 

(regulation of emotion), empatik duyarlılık (empathic sensitivity) ve duyguların kullanımı 

(utilization of emotions) olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar aşağıda 

açıklanmaktadır: 

Empatik Duyarlılık: Bireylerin başkalarına duygu ve düşüncelerini ifade etmedeki 

genel hassasiyetleri ve empati kurma durumları olarak tanımlanabilir. 

Duygusal Düzenleme/Yönetim: Bu boyut bireylerin kendi ruhsal yapısındaki olumlu 

bakış açıları ve beklentilerini içermektedir ve bireyin kendisinin ve başkalarının 

duygularını pozitif yönde etkilemesi ile ilgilidir. 

Duyguların Kullanımı: Yeni fikirler üretmek, yeni fikirleri değerlendirmek, yeni 

tutumlara sahip olmak ve duyguların problem çözümünde kullanılması için gereken 

koşulları duyguları kullanarak sağlamak amacını içermektedir. Duyguların bu amaç 

kapsamında olumlu kullanımını kastetmektedir. 
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Duygusal Farkındalık ve Değerlendirme: Bireylerin kendi ve başkalarının yaşadıkları 

duygulara dair farkındalığı, algısı, anlayışını ve ifade edebilmesini içermektedir. 

Duygusal zekânın giderek önem kazanması, girişimcilikle ve üstün performansla doğrudan 

ilişkili oluşu, işletmelerin mevcut çalışanlarının duygusal zekâlarını arttırmaya; yeni 

alacakları elamanları da duygusal zekâsı yüksek kişiler arasından seçmeye yöneltmektedir 

(Zampetakis, Beldekos ve Moustakis, 2009: 168).  

Bu çalışmada duygusal zekânın girişimcilik ile ilişkisi incelenmeye çalışılmaktadır. Bu 

nedenle bir sonraki kısımda duygusal zeka ile girişimcilik arasındaki ilişkileri belirlemeye 

yönelik literatür yazınına ve araştırma sonuçlarına yer verilecektir. 

2.2. Duygusal Zeka ve Girişimcilik İlişkisi 

Girişimcilik kavramı ortaçağdan günümüze kadar pek çok araştırmacının tanımlamaya 

çalıştığı bir kavram olarak hem işletme hem de iktisat literatürünün en fazla ilgi çeken 

konularından birisi olmuştur. (Demireli, vd. 2013:3). Girişimcilik kavramı ilk kez 18. yüzyılın 

başlarında Fransa’da Richard Cantillon tarafından tanımlanmıştır. Cantillon’a göre girişimci 

kısaca “kârın ya da zararın riskine katlanan kişi” olarak tanımlanmıştır (Moreland, 2004:3). 

Önce vd. (2014) girişimcileri inisiyatif alan, risk alan, müşterilerin beklentilerine yenilikler ile 

cevap veren girişimde bulunabilmek için kaynak bulabilen ve bu kaynakları sahip olduğu 

kaynaklarla birleştirerek üretime dönüştürebilen ve yönetebilen kişiler olarak 

tanımlamışlardır. 

Özdemir vd. (2016: 570)’e göre girişimciler, bir yansıtıcı gibi sürekli piyasaları gözleyip talep 

boşlukları yakalayan ve yeni talepler yaratan, taleplerdeki değişmeleri zamanında fark ederek 

gerekli uyumu sağlayan, kaynakları toplayarak yatırımları gerçekleştiren, rekabetten 

kaçmayan (Karadal ve Saygın, 2013), yeni şeyler ve değerler yaratmak için fiziksel, finansal 

ve sosyal riskler alan, gerekli zaman ve çabayı harcayan sonunda da bağımsızlık ve kar elde 

eden (Akpan, Effion ve Ele, 2012), ekonomik yapı içerisinde sürekli devrim yapan, eski olanı 

yok eden yenilikçi kişilerdir (Shumpeter, 2013).  

Araştırmacılar girişimci özelliğinin oluşmasında birçok özelliğin etkili olduğunu ifade etmiştir 

(uluköy ve Demireli 2014:48; Duran vd. 2013:37). Örücü vd. (2007: 29-30) Girişimciyi 

ortaya çıkaran belli başlı özellikleri ve nitelikleri şu şekilde belirtmişlerdir. Girişimci; 

- Risk alabilmeli ve riske girmeyi varlığının bir parçası olarak görebilmelidir, 

- Girişken olmalıdır, 

- Olaylar karsısında analiz yeteneği olmalıdır, 

- Çevresindeki insanlara güven verebilmelidir, 
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- Müşteri ve çalışanları ile iyi bir iletişim içinde olabilmelidir, 

- Yaratıcı ve yenilikçi olmalıdır, 

- Güçlü bir ikna yeteneğinin olmalıdır, 

- Sorunları hızlı bir biçimde çözebilme yeteneğine sahip olmalıdır, 

- Liderlik yeteneği olmalıdır, 

- İyi bir eğitim almalı, bir ya da daha fazla yabancı dil bilmelidir, 

- Kendine güvenmeli, 

- Vizyon sahibi olmalı, 

- Strese karsı dayanıklı olmalıdır  

- Kararlı olmalıdır 

Bu özelliklere ilave olarak esneklik, fırsatçılık ve hayal gücü gibi özellikleri eklemek 

mümkündür. En önemlisi de başarılı bir girişimci olabilmek için girişimcilik ruhuna sahip 

olmaktır. 

“Girişimcilik ruhu” girişimci olsun ya da olmasın her bireyin sahip olması gereken bir ruh 

halini ifade etmektedir. Türkiye’de girişimciliğin başarılı olamamasının altında yatan temel 

neden girişimcilerin bu ruhla desteklenmeyen şekilde iş görmeleridir. Örneğin KOBİ’lerde en 

önemli sorun, isletme sahipleri ya da yöneticilerinin girişimcilik hisleriyle desteklenen 

girişimcilik potansiyeli yaratamamalarından kaynaklanmaktadır. Bu özellikleri taşımayan 

birey işletme kursa da aslında girişimci değildir. Girişimcilik ruhu bir duygusal zeka 

özelliğidir. Zira girişimci kontrol hissi taşımakta, risk eğilimi olan ve bağımsızlık arzusuna 

sahip bireydir. Bu özellikler kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilir (Alpkan vd. 2002:2-3; 

Yelkikalan, 2007:47-48): 

Girişimci kontrol hissi taşımaktadır: Kontrol hissi içsel ve dışsal olarak ele alınmaktadır. 

Girişimci içsel kontrol hissine sahip bireydir. İçsel kontrole sahip birey isini şansa bırakmaz 

ve daha çok çaba harcar. İçsel kontrol hissine sahip bir girişimci, her olumsuz koşulun bir 

fırsat içerdiğini düşünür ve yüksek çalışma güdüsüyle, sabırla, dış çevre faktörlerinin etkisini 

asgari seviyede tutarak amaca odaklanacaktır. Girişimci duygusal zekâsını kullanarak 

bulunduğu çevreye uyumun yollarını araştırmaktadır. Bu sayede ihtiyatlı davranarak riski 

yönetmekte ve körü körüne riski üstlenmemektedir. 

Girişimcinin risk eğilimi vardır: Girişimcinin risk eğilimi belirsiz şartlar altında karar vermeyi 

içermektedir. Ancak girişimcinin özelliklerinden biri de basarı güdüsüdür. Bu sebeple 

girişimci olan bireyler yüksek risklerden kaçınarak olabildiğince orta seviyeli riskleri 

üstlenmektedirler. 
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Girişimci bağımsızlık arzusuna sahiptir: Bağımsızlık, girişimci kişinin daha kolay yollar var 

iken niçin girişimciliği seçtiğine işaret etmektedir. Bütün kaynaklarını riske etmesi bu 

nedenledir. 

Duygusal zekâya sahip girişimciler, fikirlerini açıklama, iş yapma ve yaptırma sürecinde daha 

başarılıdırlar. Girişimcilerin günümüz koşullarında iletişim becerilerinin ve imkânlarının 

çokluğu (Koç, 2013: 3682) daha fazla kişiyle görüşme ve onları anlama fırsatları duygusal 

zekâlarının gelişmesine katkıda bulunmaktadır (Cansız, 2007: 67). 

Duygusal zekâsı yüksek kişilerin yaratıcı oldukları, yaratıcılığın da girişimcilerin en önemli 

özelliklerinden biri olduğu düşünülürse duygusal zekâ özelliklerinin girişimci davranışlar 

üzerinde etkisi olduğu kolaylıkla söylenmektedir (Polat ve Aktop, 2010: 10). 

Duygusal zekâ düzeyi, hem kişisel tatmini hem de iş başarısını doğrudan etkilemektedir. 

Duygusal zekaya sahip bireylerin işletmelerinin başarısında katkıları büyüktür. Kendi 

duygularını tanıyan ve yönetebilen, başkalarının duygularına, istek ve ihtiyaçlarına duyarlı 

olan yöneticiler ve çalışanlar, işyerinde güvene dayalı ilişkiler kurmakta, fikirlerini açık ve 

doğrudan dile getirebilmektedirler. Kendilerini ve birlikte çalıştıkları kişileri istenilen sonuca 

yönelik olarak harekete geçirmekte, zor şartlar altında olumlu düşünme tarzını koruyarak 

motivasyonun yüksek olmasını sağlamaktadırlar. Bu sayede, çatışmaları ve sorunları yapıcı ve 

çözümü sağlayacak şekilde sonuçlandırmaktadırlar. Duygusal zekâsı yüksek çalışanların bu 

özellikleri, onların daha girişimci davranabilecekleri yönündeki düşünceleri doğrular 

niteliktedir (Polat ve Aktop, 2010: 10; Koç, 2010: 89). 

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

3.1. Araştırmanın Amacı  

Araştırmanın amacı; duygusal zekâ ile girişimcilik özelliklerini incelemek, küçük ve orta 

ölçekli işletme sahiplerinin duygusal zekâları ile girişimcilik özellikleri arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymaktır. Araştırmada; girişimcilerin duygusal zekâları ile girişimcilik özellikleri 

arasında ilişki olup olmadığı ve girişimcilik özelliklerinin oluşumunda duygusal zekânın 

etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. 

3.2. Veri Toplama Araç ve Teknikleri  

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket üç 

bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde demografik özellikler, ikinci bölümde duygusal zeka ve 

üçüncü bölümde ise girişimcilik özellikleri ile ilgili sorulara yer verilmiştir. Anketin ikinci ve 
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üçüncü bölümlerindeki sorular 5’li Likert ölçeği kullanılarak hazırlanmıştır. Ölçekteki 

ifadeler “kesinlikle katılmıyorum (1) ile kesinlikle katılıyorum (5)” skalasından oluşmaktadır. 

Ankete katılanların duygusal zeka ile ilgili görüşleri Schutte (2002)’nin ölçeğinden 

yararlanılarak elde edilmiştir. Ölçek toplam 33 soru ve dört boyuttan (duygularının yönetimi, 

duygularının farkında olma, duygu kullanımı ve empatik duyarlılık) oluşmaktadır. 

Girişimcilik özellikleri ise Mohanty vd. (2005) tarafından geliştirilen ölçekle test edilmiştir. 

Girişimcilik ölçeği toplam 35 soru ve yedi boyuttan (risk alma, özgüven, kararlılık, iletişim 

becerisi, liderlik, vizyon ve bağımsızlık arzusu) oluşmaktadır. Anket güvenilirliği Cronbach 

alpha ile test edilmiş ve güvenilir (α= 0,919) bulunmuştur. 

3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Duygusal zekâ ve girişimcilik özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmanın evrenini 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

(KOSGEB)'nın belirlemiş olduğu tanıma göre faaliyette bulunan küçük ve orta ölçekli işletme 

sahibi girişimciler oluşturmaktadır. Tesadüfi olmayan örneklem yöntemlerinden “Kolayda 

Örnekleme” tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında 362 girişimciye anket 

uygulanmış ve kullanılabilir durumdaki 344 anket formu ile araştırmanın analiz aşamasına 

geçilmiştir.  

3.4. Araştırmanın Kısıtları 

Bu araştırmanın en önemli kısıtı evreninin oldukça geniş bir alana yayılmasıdır. Araştırmanın 

uygulamasının zaman alıcı ve maliyetli olması, araştırmaya katılım konusunda işletme 

yöneticilerinin isteksiz olmaları ve araştırmanın yapıldığı dönemde işletmelerin faaliyetlerine 

devam etmeleri gibi sınırlayıcı faktörlerle istenilen sayıda katılımcıya ulaşılmamıştır. 

KOSGEB kapsamında yer alan 362 girişimciye ulaşılabilmiş elde edilen anketlerin ancak 

344’ü veri analizine uygun bulunmuştur. 

3.5. Araştırma Bulguları ve Yorumları 

Araştırmada küçük ve orta ölçekli işletmeye sahip girişimcilerin duygusal zekaları ile 

girişimcilik özellikleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Girişimcilerin sosyo-demografik 

özellikleri, hem iş kurma hem de işi sürdürme süreçlerinde önemli faktörlerdendir. 

Araştırmada, 53 katılımcı (%15,4) kadın, 291 katılımcı ise (%84,6) erkeklerden oluşmaktadır. 

Yaş dağılımları incelendiğinde; 73 (%21,2) katılımcı 20-30 yaş aralığında, 126 (%36,6) 

katılımcı 31-40 yaş aralığında, 145 (%42,2) katılımcı ise 41 ve üzeri yaş aralığındaki 
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girişimcilerden oluşmaktadır. Ankete katılanların yaklaşık %58'nin 40 yaş altı olması 

katılımcıların çoğunluğunun genç girişimcilerden oluştuğunu göstermektedir. Eğitim düzeyi 

dağılımlarına göre katılımcıların; 57 (%21,6)’si ilköğretim, 135 (%39,2)’i lise, 50 (%14,5)’si 

ön lisans, 92 (%26,7)’si lisans, 10 (%2,9)’u yüksek lisans ve 25 (%11,1)’i ise doktora mezunu 

işletme sahiplerinden oluşmaktadır. 

Katılımcıların %25,6'sı girişimcilik projesi hazırladığını ve proje hazırlayanların %42,2'si 

hibe ve kredi aldığını ifade etmiştir. Ankete katılanların %33,1'i sermaye biriktirerek, 

%36,3’ü ise miras yoluyla girişimci olmuştur. Katılımcıların %61,6 'sının ailesinde girişimci 

bulunmaktadır. Ankete katılan işletmelerin %78,2'sinin işletme yaşı 5 yıldan fazladır.  

Duygusal zeka ile girişimcilik özellikleri arasındaki ilişkinin ortaya konulması için korelasyon 

analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi, değişkenlerin bağımlı veya bağımsız olması dikkate 

alınmaksızın aralarındaki ilişkinin derecesi ve yönünü belirlemek amacıyla kullanılan bir 

analiz yöntemidir (Kılıç 2015: 66). 

Tablo 1: Duygusal Zeka ile Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon 

Analizi 
DUYGUSAL ZEKA 

GİRİŞİMCİLİK 

Empatik 

Duyarlılık 

Duygu 

Yönetimi 

Duygu 

Kullanımı 

Duygusal 

Farkındalık 
DUYGUSAL 

ZEKA 

Bağımsızlık 

Arzusu 

Pearson Correlation .271** .482** .363** .368** .480** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 344 344 343 344 343 

Risk alma Pearson Correlation .014 .140** .209** .257** .189** 

Sig. (2-tailed) .800 .009 .000 .000 .000 

N 343 343 342 343 342 

Özgüven Pearson Correlation .275** .383** .293** .329** .403** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 341 341 340 341 340 

Kararlılık Pearson Correlation .299** .394** .295** .339** .415** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 344 344 343 344 343 

İletişim Pearson Correlation .355** .577** .354** .521** .572** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 344 344 343 344 343 

Liderlik Pearson Correlation .364** .552** .400** .479** .572** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 344 344 343 344 343 

Vizyon Pearson Correlation .241** .549** .400** .423** .525** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 343 343 342 343 342 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 344 344 343 344 343 

GİRİŞİMCİLİK Pearson Correlation .389** .672** .507** .592** .686** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 339 339 338 339 338 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tablo 1, girişimcilerin sahip oldukları duygusal zeka boyutları (duyguların yönetimi, 

duygularının farkında olma, duygu kullanımı ve empatik duyarlılık) ile girişimcilik özellikleri 

boyutları (risk alma, özgüven, kararlılık, iletişim becerisi, liderlik, vizyon ve bağımsızlık 

arzusu) arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Korelasyon analizi sonucunda, duygusal zeka 

boyutları ile girişimcilik özellikleri arasında p<0,01 anlamlılık seviyesinde, pozitif yönlü 

ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 1’de duygusal zeka ile girişimcilik özellikleri arasında pozitif yönlü nispeten güçlü 

(r=0,686) bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Duygusal zeka boyutlarından empatik 

duyarlılığın girişimcilik özellikleri ile ilişkisi incelendiğinde, bağımsızlık arzusu ile (r=0,271), 

özgüven ile (r=0,275), kararlılıkla ile (r=0,299), iletişim ile (r=0,355), liderlik ile (r=0,364), 

ve vizyon ile (r=0,241) pozitif yönlü zayıf bir ilişki olduğu görülmüştür. Empatik duyarlılık ile 

risk alma girişimcilik boyutu arasında ilişki olmadığı saptanmıştır.  

Duygusal zekanın bir başka boyutu olan duyguların yönetimi ile girişimcilik özellikleri 

incelendiğinde; bağımsızlık arzusu ile (r=0,482), risk alma ile (r=0,140), özgüven ile 

(r=0,383), kararlılıkla ile (r=0,394) pozitif yönlü zayıf ve iletişim ile (r=0,577), liderlik ile 

(r=0,552), vizyon ile (r=0,549) pozitif yönlü nispeten güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Duygu kullanımı boyutunu ele alınacak olursa, bağımsızlık arzusu ile (r=0,363) risk alma ile 

(r=0,209), özgüven ile (r=0,293), kararlılık ile (r=0,295), iletişim ile (r=0,354), liderlik ile 

(r=0,479) pozitif yönlü zayıf, diğer taraftan vizyon ile pozitif yönlü nispeten güçlü (r=0,592), 

bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Duygusal zekanın dördüncü boyutu olan duygusal farkındalık ile girişimcilik özellikleri 

incelendiğinde; bağımsızlık arzusu ile (r=0,368 ), risk alma ile (r=0,257), özgüven ile 

(r=0,329), kararlılık ile (r=0,339), liderlik ile (r=0,479) ve vizyon ile pozitif yönlü zayıf 

(r=0,423) bir ilişki tespit edilmiştir. Duygusal farkındalığın girişimcilik özelliklerinden 

iletişim ile pozitif yönlü nispeten daha güçlü (r=0,521) bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Bu sonuçlar açık bir şekilde göstermektedir ki duygusal zekanın girişimcilik özellikleri ile 

pozitif yönlü bir korelasyona sahiptir. Dolayısıyla duygusal zekanın alt boyutları ve 

girişimcilik özellikleri birbirleri ile karşılıklı etkileşim içinde oldukları söylenebilir. 
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Tablo 2: Duygusal Zeka ile Girişimcilik özellikleri Arasındaki İlişkiye Ait Çoklu Regresyon 

Analizi 
 R2 Düzeltilmiş 

R2 
F Değeri 
(Anova) 

Beta t  
değeri 

p Değeri  
 

Durbin 
Watson 

Testi 
Girişimcilik .513 .507 87.701 

(Sig.=0,0
00) 

1.139 

(Sabit 

terim) 

8.602 .000 

1.700 

Empatik Duyarlılık    -.017 -.467 .641  

Duygu Yönetimi    .371 8.737 .000**  

Duygu Kullanımı    .069 1.809 .071  

Duygusal Farkındalık    .198 5.325 .000**  

*p< 0,05 **p<0,01 

Tablo 2’de duygusal zekânın girişimcilik özellikleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi için 

Regresyon analizi yapılmıştır. Duygusal zekânın girişimcilik özellikleri üzerindeki etkisi 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (F=87.701; p<0.05). Duygusal zekânın 

girişimcilik özellikleri üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalışmada bağımsız değişkenlerin 

(empatik duyarlılık, duygu yönetimi, duygu kullanımı, duygusal farkındalık) bağımlı değişkeni 

(girişimcilik) açıklama oranı olarak R² değeri .513 bulunmuştur. Duygusal zekanın 

girişimcilik üzerinde yaklaşık %51,3 değerinde etkisi olduğu görülmektedir. 

Duygusal zekanın alt boyutlarından empatik duyarlılığın girişimcilik üzerinde bir etkisinin 

olmadığı tespit edilmiştir (β= -.017, p= .641). 

Duygularının yönetiminin %37 düzeyinde (β= .371, p= .000), duygu kullanımının %0,6 (β= 

.069, p= .071) ve duygusal farkındalığın ise yaklaşık %20 (β= .198, p= .000) oranında 

girişimcilik üzerinde etkisin olduğu görülmektedir. Regresyon analizi sonuçlarına göre 

duygusal zekânın girişimcilik özelliklerini pozitif yönde etkilediği ve bu etkinin istatistiki 

olarak güçlü anlamlılığa sahip olduğu saptanmıştır. Duygusal zeka boyutlarından duyguların 

yönetimi, duygusal farkındalık ve duygu kullanımı girişimcilik özelliklerinin oluşumunu 

etkilediği saptanmış ancak empatik duyarlılığın girişimcilik özellikleri üzerine bir etkisinin 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Benzer çalışmalar incelediğinde duygusal zeka ile girişimcilik özellikleri arasında anlamlı 

ilişkilerin olduğu görülmektedir. Zakarevičius, ve Župerka, (2010:871) yaptıkları çalışmada 

duygusal zeka alt boyutları ile girişimcilik tipleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ifade 

etmişlerdir. Cin ve Günay (2013) yaptıkları çalışmada duygusal zeka alt boyutları ile 

girişimcilik tipleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ifade etmişlerdir. Ghorbani, Johari ve 
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Moghodam (2012) yaptıkları çalışmada ise duygusal zeka alt boyutları ile girişimcilik 

özellikleri arasında anlamlı fakat zayıf bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Polat ve Aktop (2010) 

da yaptıkları çalışmada duygusal zeka boyutlarının girişimcilik davranışları üzerinde etkiye 

sahip olduğunu ifade etmiştir.  

4. SONUÇ 

Son dönemlerde Türkiye’de girişimci sayısı hızla artmaktadır. Bu artışın nedenleri arasında, 

hükümet politikaları, mevzuat düzenlemeleri, vergi indirimleri, hibe ve kredi destekleri 

sayılabilir. Girişimciliği teşvik amacıyla hükümetin uygulamalarının başında KOSGEB 

uygulamalı girişimcilik eğitimleri gelmektedir. 

Duygusal zeka ile girişimcilik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi için yapılan 

korelasyon analizi sonuçlarına göre, duygusal zeka değişkenleri; duyguların yönetimi, 

duygularının farkında olma, duygu kullanımı ve empatik duyarlılık ile girişimcilik özellikleri 

bağımsızlık arzusu, risk alma, özgüven, kararlılık, iletişim becerisi, liderlik ve vizyon arasında 

pozitif yönlü ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. 

Regresyon analizi sonuçlarına göre duygusal zekanın girişimcilik özelliklerini pozitif yönde 

etkilediği ve bu etkinin istatistiki olarak güçlü anlamlılığa sahip olduğu saptamıştır. Bu 

sonuçlara göre duyguların yönetiminin, duygularının farkında olmanın ve duygu kullanımının 

girişimcilik özelliklerinin oluşumunu etkilediği buna karşılık empatik duyarlılığın girişimcilik 

özellikleri üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Duygularını iyi yönetebilme ve olumlu bakış açısına sahip olma girişimcilik özellikleri 

üzerinde olumlu yönde etkisi olan duygusal zeka boyutudur. Kendi duygularını pozitif 

anlamda iyi yönetebilen ve bunu çalışanlarına aktarabilen girişimcilerin başarılı olması 

kaçınılmaz olmaktadır.  

Duygularını kullanabilen yani yeni fikirler üretebilen, yeni fikirleri değerlendirerek 

duygularını problem çözmede kullanabilen girişimcilerin vizyoner olma ve liderlik 

özelliklerini daha başarılı şekilde uygulayabilecekleri düşünülmektedir.  

Duygusal farkındalığı yüksek olan girişimcilerin iletişim, liderlik ve vizyoner özelliklerini 

başarılı bir şekilde kullanabildikleri görülmektedir. Duygularının farkında olan ve bu olumlu 

duyguları karşı tarafa yansıtabilen, girişim hedeflerini çalışanları ve etrafındakiler ile 

paylaşabilen kişiler girişimcilik özelliği taşımaktadırlar.     

Sonuç olarak; literatür taraması sonucu elde edilen bilgiler ve araştırmadaki bulgular ışığında 

girişimcilik özelliklerinin oluşumunda duygusal zekanın önemli etkisinin olduğu 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 350-365. 

 

 

362 

 

belirlenmiştir. Girişimci olmak isteyen ya da çalışanlarının girişimcilik yeteneklerini 

arttırmayı düşünen bireylerin duygusal zekaya daha fazla önem vermeleri gerektiği 

görülmüştür. Türkiye’de son beş yıl içerisinde kurulan işletmelerin beşte üçünün iflas 

ettiği/kapandığı düşünüldüğünde, bunda en önemli etkenlerden birisi de duygusal zekadan 

yoksun olan bireylerin iş yaşamında girişimci olarak yer almalarıdır. Girişimcilerin başarılı 

olmasında duygularını iyi kullanabilmeleri, duygularını yönetebilmeleri, kendini iyi ifade 

edebilmeleri, empati kurabilmeleri ve hem çalışanları ile hem de müşterileri ile iyi iletişim 

kurabilmeleri önemli rol oynamaktadır.  
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Özet 

Bu çalışma kişilik özellikleri ile girişimcilik özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı 

amaçlamaktadır. 236 girişimci ile yapılan anket çalışması sonuncunda kişilik özellikleri ile 

girişimcilik özellikleri arasında güçlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Korelasyon 

analizi dışadönüklük, güvenilir ve sorumluluk açıklık arasında pozitif bir ilişki olduğu 

görülmüştür. Öte yandan diğer bir kişilik özelliği olan duygusal denge ile girişimcilik arasında 

bir ilişik olmadığı görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Özellikleri ,Kişilik Özellikleri, 

 

FIELD STUDY ON THE RELATION BETWEEN PERSONALITY 

CHARACTERISTICS AND ENTREPRENEURSHIP 

CHARACTERISTICS 
Abstract 

This study aims to investigate the relationship between personality characteristics and 

entrepreneurial characteristics of entrepreneurs.  Based on a survey with 236 entrepreneurs it 

is established that there is a strong and meaningful relationship between personality 

characteristics and entrepreneurial characteristics of entrepreneurs. The correlation analysis 

shows that that there is a strong and positive relationship between extroversion, 

conscientiousness and openness to experience and entrepreneurship.  However, the study 

found that there was no meaningful relationship between emotional balance as a personality 

characteristic and entrepreneurship. 

 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship Features, Personality Characteristics  
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1. GİRİŞ 

Girişimci, sadece kar elde etmek amacıyla üretim faktörlerini bir araya getirerek mal ve 

hizmet üreten kişi değildir. Girişimci, sadece babasından miras kalan işletmeyi yöneten ya da 

biriktirdiği sermaye ile sektörde yer edinmeye çalışan kişi de değildir. Girişimci, bilgi, 

sermaye ve deneyim birikimlerini kişilik özellikleri ile birleştirerek daha önce denenmeyeni 

deneme riskini göze alabilen kişidir. İnsanın büyük ölçüde sonradan kazanamayacağı birçok 

kişilik özellikleri, girişimci olmasını etkilemektedir. Bu özellikler girişimciyi ve başarılı 

olmayı büyük ölçüde etkileyen özelliklerdir.  

Bu çalışma sözü geçen kişilik özelliklerinin girişimci ve girişimcilik ile olan ilişkilerini ortaya 

koyması açısından dikkat çekicidir. Çalışmada bir yandan girişimci ve girişimciliğin ayrıntılı 

tanımları ve özellikleri üzerinde durulmakta diğer yandan kişilik özellikleri ve kişilik 

özelliklerinin girişimcilik ile olan ilişkilerine değinilmektedir. Alan araştırmasında 236 

işletme üzerinde yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler değerlendirmeye alınmıştır.  

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

(KOSGEB)’nın belirlemiş olduğu kriterlere göre en az 10 çalışanı olan, işletme sahibi 

girişimciler çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Çalışmada temel amaç, küçük ve orta ölçekli 

işletme sahiplerinin kişilik özelliklerini belirleyerek, girişimcilik ve kişilik özellikleri ilişkisini 

test etmek olmuştur. Araştırma ayrıca, girişimcilik özelliklerinin oluşumunda kişilik 

özelliklerinin etkili olup olmadığını da tespit etmeyi hedeflemektedir. Veri toplama aracı 

olarak anket tekniğinden yararlanılmış ve 300 işletmeye anket formu ulaştırılmış ancak   %79 

oranında geri dönüş sağlanabilmiştir. 

Çalışmanın son kısmında sahada elde edilen verilerin analizi SPSS programı kullanılarak 

yapılmıştır. Girişimcilerin kişilik özellikleri ile girişimcilik özellikleri arasındaki ilişkinin 

ortaya konulması için korelasyon analizinden ve girişimcilik özelliklerinin oluşumunda kişilik 

özelliklerinin etkisini ölçmek için de regresyon analizinden yararlanılmıştır. 

2. GİRİŞİMCİLİK 

2.1. Tanım  

Girişimcilik kavramı ortaçağdan günümüze kadar pek çok araştırmacının tanımlamaya 

çalıştığı bir kavram olarak hem işletme hem de iktisat literatürünün en fazla ilgi çeken 

konularından birisi olmuştur. Artan ilgiye ve önemine rağmen girişimcilik hakkında genel 

kabul görmüş bir tanım vermek oldukça güçtür.  
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Geçtiğimiz yüzyılın başlarına kadar girişimcilik, kişilerin kendi sermayeleri ile iş kurması 

olarak algılanmakta iken, yaşanan baş döndürücü gelişmelerle birlikte girişimci insan tipi 

bambaşka nitelikler kazanmaya başlamış ve bu niteliksel değişim, aynı zamanda girişimcinin 

ekonomik değerini ve dolayısı ile toplumdaki önemini de artırmıştır (Morris, Pitt ve Berthon, 

1996: 60). Nitekim bu gelişmelerin bir sonucu olarak, genel ekonomide girişimcilik bir üretim 

faktörü olarak kabul edilmeye başlanmıştır (Küçük, 2005: 33, Ören ve Biçkes, 2011:70-71) 

Girişimcilik ve girişimciler üzerine yönelen yoğun ilgiye ve bu iki kavram üzerinde yapılan 

yoğun araştırmalara rağmen, her iki kavram içinde henüz ulaşılmış ortak bir tanımdan söz 

etmek mümkün değildir (Koh, 1996: 13, Ören ve Biçkes, 20011:71). Literatürde, girişimci ve 

girişimcilik kavramlarına ilişkin çeşitli yönler ön plana çıkarılarak farklı tanımlamalar 

geliştirilmiştir (Arıkan, 2004: 46). Farklılığın temel nedeni; her iki kavramın çok boyutlu 

nitelikler taşıması ve çok geniş bir kapsama sahip olmasıdır. 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, 

Ören ve Biçkes, 20011: 71).  

Girişimcilik ile ilgili tanımları vermeden önce kavramın tarihsel gelişimine bakmakta fayda 

vardır. 

Tablo 1: Girişimcilik Kavramının Tarihsel Gelişimi 

YIL YAZAR GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI 

1725 Richard  

Cantillo

n 
 

Girişimcilik, riskleri üstlenerek sermaye birikimi sağlama sürecidir.  

1797 Beaudeau Girişimcilik, riskleri üstlenme, planlama, yönetme ve organize etme 

sürecidir.  

1803 Jean  

Baptiste Say  

Girişimcilik, kazançlarının sermaye kazançlarından ayrılmasıdır.  

1876 Francis  

Walker 

Sermaye sağlayan ve faiz alan kişiyle, yönetsel yeteneklerini 

kullanarak kar sağlayan kişi arasında ayırım yapılmasıdır.  

1934/1950 Joseph  

Schumpeter 

Girişimcilik, yenilikçiliktir. Girişimcilik, endüstriyi tekrar organize 

ederek, yeni ürünlerden ve yeni enerji kaynaklarından yararlanarak, 

bir icadı kullanarak ya da daha genel olarak yeni ve hiç 

denenmemiş teknolojik olasılıkları kullanarak ve eskiyi yeni bir 

şekilde kullanarak ürün modelinde bir devrim yapmaktır.  

1961 David 

McClelland 

Girişimcilik, enerjik ve risk dolu ortam içerisinde hareket etme 

sürecidir.  

1964 Peter  

Drucker 

Girişimcilik, fırsatların maksimize edilmesidir.  

1975 Albert  

Shapero 

Girişimcilik, inisiyatif alınarak, bazı sosyo-ekonomik 

mekanizmaların organize edilerek başarısızlık riskinin 

kabullenilmesidir.  
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1980 Karl Vesper Girişimcilik; ekonomistleri, psikologları, işadamlarını ve 

politikacıları içeren bir olgudur.  

1983 Gifford 

Pinchot 

Girişimcilik, yeni bir organizasyon kurmadır.  

1985 Robert  

Hisrich 

Girişimcilik; parasal ve kişisel tatmin karşılığında finansal, 

psikolojik ve sosyal riskleri üstlenerek, gerekli zaman ve çabayı 

harcayıp farklı değerde mal ve hizmet yaratma sürecidir.  

Kaynak: Hisrich, Robert ve Peters, Michael, Entrepreneurship Starting, Developing and 

Managing A New Enterprise, Irwin, Boston, 1992 (Korkmaz, 2012:210 - 211) 

Girişimcilik ekonomik gelişmenin temel dinamiğini oluşturmaktadır. Girişimcilik bireysel ve 

toplumsal refahı artırdığı için dikkat çekmiş ve inceleme konusu olarak literatüre girmiştir. 

Girişimciliğin literatürde pek çok tanımı bulunmakla beraber, bu kavramın ilk olarak 1755 

yılında Richard Cantillon tarafından yapılan tanımı geniş kabul görmüştür. Cantillon’a göre 

girişimci; kar elde etmek amacıyla işi organize eden ve işin risklerini üstlenen kişi olarak 

tanımlanmıştır (Korkmaz, 2012:210). Bir başka tanımda girişimcilik kavramı, belirli 

fırsatlardan yararlanmak için bazı kaynakların ve süreçlerin araştırıldığı, değerlendirildiği ve 

bunlardan faydalanıldığı süreç olarak tanımlanmaktadır (Özdevecioğlu ve Cingöz, 2009: 82; 

Demireli, Uluköy, Kahya ve Demirağ, 2014:3). Girişimcilik, temelde fırsatları keşfetmek, 

seçmek, yorumlamak ve daha sonra belirsiz bir ortamda yenilik yapma yeteneğidir. Bu 

yeteneği etkileyen bazı ana faktörler mevcuttur (Ferrante, 2005). Bunlar, başarma ihtiyacı 

duyma, kontrol odağı, risk alma eğilimi, belirsizliğe tolerans, kendine güven ve yenilikçiliktir 

(Koh,1996, Bozkurt ve Erdurur, 2013: 59). Knight (1921) ise, risk ile belirsizliği birbirinden 

ayırmıştır. Knight’a göre, girişimci belirsizlik ortamı içerisinde neyin, ne zaman ve nasıl 

üretileceğine ilişkin üretken süreçte karar verici konumunda ve kar elde etmek beklentisiyle 

bunun sorumluluğunu alan kişidir (Döm, 2012: 2). 

Ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik, psikolojik, kişilik özellikleri ve demografik unsurların 

birleşmesiyle ortaya çıkan girişimcilik, bireylerin yüksek bir girişimcilik motivasyonuna ve 

girişimcilik ruhuna sahip olmaları ve girişimcilik faaliyetlerine isteklilik göstermeleriyle 

ortaya çıkmaktadır (İşcan ve Kaygın, 2011: 276; Gartner, 1989: 47-49).  

Girişimcilik teorisine önemli katkılarda bulunan Hisrich ve Peters (2001: 9) girişimciyi; 

“emek, hammadde ve diğer varlıkları daha büyük değer/imkân yaratacak şekilde bir araya 

getiren kişi” olarak ifade etmektedirler. Girişimci; riskle karşılaşabileceği halde, fırsatları 

değerlendirerek, belirsizlik altında büyüme ve kâra ulaşma amacıyla, sermaye yaratabilmek 

için gerekli kaynakları toplayarak, yeni iş ya da işletme oluşturan kişidir (Zimmerer ve 

Scarborough,1998: 3). Müftüoğlu ve Durukan’a göre (2004: 15) girişimci üretim faktörlerini 

bir araya getirerek, iktisadi mal ve hizmet üretimi için gerekli girişimi başlatan, üretim için 
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gerekli finansman kaynaklarını ve üretimin değerlendirileceği pazarları bulan kişidir 

(Korkmaz, 2012:211). 

2.2. Girişimci Özellikleri 

Rekabetin küresel bir nitelik kazandığı, ekonomiler üzerinde ulusal düzenlemelerin etkisinin 

kaybolmaya yüz tuttuğu ve dünyanın neresinde olursa olsun üretim faktörlerinden bilgiye 

sahip olanların ve bilgiyi kullanmayı becerebilenlerin yararlanmaya başladığı bir ortamda; 

gerek bireysel gerekse ulusal zenginliğin dinamikleri, girişimci bireylerin düşünsel ve 

davranışsal aktivitelerinde yatmaktadır. Bu da bireyin kişisel özellikleriyle doğrudan 

bağlantılıdır (Ören ve Biçkes, 2011: 68). 

Literatür incelendiğinde girişimcide bulunması gereken birçok özelliğin olduğu ifade 

edilmektedir. Bu özellikler; risk alma (Henry vd. 2003:38; Macko ve Tyszka, 2009: 470; 

Burduş, 200:35; İşcan, 2011:282; Bilge ve Bal, 2012:40; Bozkurt ve Alparslan, 2013:18, 

Duran vd, 20013:39), fırsatları değerlendirme ( Bozkurt ve Alparslan, 2013:18; Bilge ve Bal, 

2012:40), kararlılık, vizyon (Bilge ve Bal, 2012:40-141), yenilik (Bozkurt , 2011; İşcan, 

2011:282; Bozkurt ve Alparslan, 2013:18), özgüven (Napier vd. 2006:38; Burduş, 200:35; 

İşcan, 2011:282 Bozkurt ve Alparslan, 2013:18), yüksek başarı güdüsü (Burduş, 200:35; 

İşcan, 2011:282), iletişim becerisi (Henry, vd., 2003: 45; Koç, 2013: 3682), liderlik yönlü 

(Henry, vd., 2003: 43-44; Bilge ve Bal, 2012:141) içsel kontrol (İşcan, 2011:282;Duran vd, 

20013:38) ve bağımsızlık arzusudur (Burduş, 200:35 Bozkurt ve Alparslan, 2013:18;Duran 

vd, 20013:40). Bu özelliklerinin oluşmasına etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Bu 

faktörler başında aile, yaş, cinsiyet, eğitim, çevre vb. gelmektedir (Rao vd. 2013:136; 

Bozkurt, 2011: 24; Uluköy ve Demirelli, 2014:49). 

Bu kapsamda girişimciler geleceğe odaklanan kişilerdir. Girişimciler firmalarının geleceği ile 

ilgili vizyona sahiptirler. Girişimciler gelecekte nereye varmak istediklerini, ne yapmak 

istediklerini ve hedeflerine nasıl ulaşacaklarını önceden planlayan kişilerdir. Bunun için 

gelecekle ilgili beklentilerini bugünden planlar. Örneğin Apple Şirketinin sahibi Steve Jobs 

vizyonunu çocukluğundan iş dünyasına kadar korumuş ve şirketini mikro bilgisayarlar 

üzerine kurgulamıştır. Bu vizyon Apple şirketini pazarda en güçlü konuma yükseltmiştir 

(Kuratko ve Hodgetts, 2008:36; Uluköy, Demirelli ve Kahya, 2013:83). 

Görüldüğü üzere girişimcilik özellikleri, girişimcinin sahip olduğu kişilik özelliklerinden 

ayrılmamaktadır. Kişilik özelliklerinin olumlu tezahürü girişimcinin başarısını etkilemektedir. 

O halde girişimci ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesinde fayda vardır.  
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3. GİRİŞİMCİ- KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLİŞKİSİ 

Kişilik, kişinin iç ve dış çevresi ile kurduğu, onu diğer bireylerden ayırt eden, tutarlı ve 

yapılaşmış bir ilişki biçimidir. Kişilik insanları diğer insanlardan ayıran ve onları farklı 

durumlarda farklı bir hareket tarzına yönelten özelliklerin toplamı olarak da tanımlanabilir. 

İnsanların kişilik ve karakter özellikleri genel olarak tutarlı ve sürekli olsa da bazen bizleri 

çok iyi tanıyan insanları ve hatta bazen kendimizi bile şaşırtacak davranışlar 

gösterilebilmektedir (Koç, 2005: 258 ve Koç, 2016:337). Bu anlamda farklı kişiliklere sahip 

olan bireyler kendilerinden beklenilmediği halde eğitim hayatından sonra birçok girişimlerde 

bulunabildikleri gözlemlenmiştir (Koç, Yumuşak, Uluköy, Kılıç ve Toptaş, 2014: 136). Bazen 

bu girişimler kişileri hiç tahmin edemedikleri kariyer noktalarına götürebilmektedir.  

Kişiliğin daha iyi anlaşılmasında onun temel özelliklerinden bahsetmek yaralı olacaktır. 

Koç’a göre bunlar: 

 Kişilik entegredir. 

 Kişilik açıktır. 

 Kişilik sürekli ve tutarlıdır. 

 Kişilik kendi kendine hizmet eder. 

 Kişilik özellikleri, dereceleri, yoğunlukları ve mevcudiyetleri bakımından bireysel 

özgürlük taşırlar (Koç, 2016:338) 

Kişilik kavramının, insanın kendisi ve iş yaşamı üzerindeki etkisi düşünülürse; kavramın 

girişimcilik üzerinde ne denli önemli etkilerinin olduğu anlaşılacaktır. Girişimci kişilik, 

tutkularla dolu olan bir yaşam biçiminin göstergesidir. Girişimci kişilik özelliklerinin bir 

değer oluşturabilmesi ise bu özellikleri kullanabilecek yeteneğin var olması ile mümkün 

olabilir. Başka bir ifade ile girişimcilik nosyonunda bulunan kişisel özelliklerin yetenekle 

birleşmesi halinde başarılı girişimler meydana gelecektir (Demirel ve Tikici, 2004: 52). 

Girişimci kişilik özelliklerinin girişimciliğe etki ettiğini savunanlar, girişimcilerin sahip 

oldukları psikolojik özellikler üzerine yoğunlaşmışlardır. Bu konuda yapılan araştırmalar 

incelendiğinde girişimciliğin psikolojik özellikler ile de ilgili olduğu görülmektedir (Johnson, 

2001, 136). Çalışmalar daha çok psikolojik faktörlere bağlı olarak “başarı ihtiyacı, 

odaklanma, kontrol etme, risk alma, belirsizlikler karşısında dayanma gücü, yenilikçilik ve 

kendine güven” boyutlarını kişilik özellikleri olarak ele almıştır (Mueller ve Thomas, 2000; 

Hannu, 2000; Hansemark, 1998).  Costa ve McCrae (1987) tarafından geliştirilen kişilik 
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ölçeği dışa dönüklük, yumuşak başlılık, sorumluluk, duygusal denge ve deneyime açıklık 

olmak üzere 5 boyuttan oluşmaktadır. (Kılıç ve Bozkaya, 2014:157). Benzer çalışmada çeşitli 

etmenlerle etkileşim içinde olan girişimci kişilik özelliklerini Ören ve Biçkes (2011: 69) “Beş 

Etmen Modeli” ile açıklamışlardır. Buna göre girişimcilikle örtüşen kişilik özellikleri, açıklık, 

sorumluluk, dışa dönüklük, uyumluluk ve duygusal dengedir. Yıldırım ve arkadaşlarının 

(2011:193) farklı çalışmalardan derleyerek oluşturdukları listede ise girişimci kişilik 

özellikleri; yenilikçilik, motivasyon sahibi olma, kararlarında tutarlı olma, kalıcı sosyal 

ilişkiler kurabilme, yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olma, takım çalışmasına 

yatkınlık, değişime açıklık, güvenilir olmak, vizyoner olmak şeklinde sıralanmaktadır. 

Bunların yanı sıra, Holland tarafından öne sürülen girişimci kişilik tiplerinden ise,  girişimci 

kişiliğe sahip bireyler, insanları ikna etmekten ve onları kontrol etmekten hoşlanmakta, 

kendine güvenen, hırslı, enerjik ve otoriter karakteristik özellikler sergilemektedirler (Uzun ve 

Dirlik, 2007:134). Bunun dışında Hisrich ve Peters’ın girişimci özellikleri ölçeğini 

geliştirilerek yaptığı uzmanlık çalışmasında Kuvan (2007) girişimci kişilik unsurlarını; oto 

kontrol, bağımsız olma, risk alma, belirsizliğe tahammül, başarı ihtiyacı, kendine güven, 

yenilikçilik şeklinde ele almıştır (Yüksel, Cevher ve Yüksel, 2015:146).  

Girişimcilik kişiliğine sahip bireylerin en belirgin özellikleri başarı isteklerinin yüksek 

olmasıdır. İnsanoğlunun en temel motive edici araçlardan biri de başarma güdüsüdür (Koç,  

Uluköy, Kılıç, Yumuşak ve Bahar, 2016). İnsanoğlu başarılı olduğunda tatmin olur ve kendini 

mutlu hisseder. Bu bağlamda girişimciler yüksek başarı güdüsüne sahiptirler. Bu kişiler 

sıradanlıktan hoşlanmazlar ve yenilik yapmak gibi yeni fikirler ortaya çıkarmayı tercih 

etmektedirler (Balaban ve Özdemir, 2008: 136). Sonuç olarak girişimci başarma güdüsü ile 

hareket eder ve başarma güdüsü ile hedeflerine ulaşır (Uluköy ve Demirelli, 2014:49 - 51) 

Tüm bunlar dikkate alındığında girişimcilik üzerine yapılan çalışmalarda girişimci kişilik 

özellikleri ile ilgili ortak sonuçlara varıldığı görülmüştür (Yurtseven, 2007:67; Tekin, 

2005:47; Kaya, 2007:46-47; Öznur 2007). Ortak paydada birleşen girişimcilik özellikleri bu 

çalışmalara göre; yenilikçi düşünme yeteneği, çalışma motivasyonu, tutarlılık, iletişim kurma, 

işini sevme, takım çalışmasına yatkınlık, zamanı etkin ve verimli kullanma, değişime açıklık, 

ikna kabiliyeti, vizyoner olmak şeklinde sıralanmıştır (Yüksel, Cevher ve Yüksel, 2015:147). 
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4. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Çalışma girişimcilerin kişilik özelliklerini belirleyerek kişilik özelliklerinin girişimcide 

bulunması gereken özelliklerin oluşumuna etkisini ölçmeyi amaçlamaktır. Genel anlamıyla 

girişimci özelliklerinin oluşumuna etki eden birçok faktör vardır. Bu faktörler kültür, risk 

alma, yeni fikirlere açık olma, özgüven, vizyoner olma, fırsatları doğru okuyabilme vb. gibi. 

Bu faktörlerin kişilik özellikleri ile ilişkili olduğu ve girişimcilik özelliklerinin oluşumunda 

kişilik özelliklerinden etkilendiği düşünülmektedir. 

Araştırmanın amacı, küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin kişilik özelliklerini belirlemek, 

girişimcilik ile kişilik özeliklerini ilişkisini ve girişimcilik özelliklerinin oluşumunda kişilik 

özelliklerinin etkili olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

anket tekniğinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda çalışmada ulusal ve uluslararası literatür 

araştırması sonucunda oluşturulan anket toplam üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

demografik, ikinci bölümde kişilik özellikleri ve üçüncü bölümde ise girişimcilik özellikleri 

ile ilgili sorulara yer verilmiştir. Kişilik ölçeği olarak; Costa ve McCrae (1987) tarafından 

geliştirilen kişilik ölçeğinden faydalanılmıştır. Ölçek toplam 25 soru ve dışa dönüklük, 

yumuşak başlılık, sorumluluk, duygusal denge ve deneyime açıklık olmak üzere 5 boyuttan 

oluşmaktadır (Kılıç ve Bozkaya, 2014:157). Girişimcilik özellikleri ölçeği olarak; Mohanty 

vd. (2005) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçek toplam 35 soru ve risk alma, 

özgüven, kararlılık, iletişim becerisi, liderlik, vizyon ve bağımsızlık arzusu olmak üzere 7 

boyuttan oluşmaktadır. Araştırmada 5’li Likert ölçeği kullanılarak oluşturulan anket formu 

güvenilirlik analizine tabi tutulmuş, Cronbach alpha değeri 0,877 olan anket güvenilir 

bulunmuştur. Bu kapsamda, kişilik özellikleri ve girişimcilik özellikleri ölçekleri oldukça 

güvenilir olarak değerlendirmek mümkündür. Güvenirlik katsayısına göre bu değer 0.70’den 

daha yüksek bir değer olduğundan anketin yeteri kadar güvenilir olduğuna ve dolayısıyla 

araştırmada kullanılmasına karar verilmiştir. (Bayraktaroğlu ve Uluköy,2013:8) 

5. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE SINIRLILIKLARI 

Araştırma evrenini, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı (KOSGEB)’nın belirlemiş olduğu tanıma göre en az 10 çalışanı olan, işletme 

sahibi girişimciler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan katılımcılara anketörler yardımıyla 

300 adet anket formu gönderilmiş ve anketi cevaplamaları istenmiştir. Ancak bu anketlerden 
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261 adet geri dönüş sağlanabilmiştir. Elde edilen anketlerin ancak 236’sı değerlendirmeye 

tabi tutulmuştur. 

Araştırmanın en önemli sınırlılığı, katılımcılara ulaşılmasının güçlüğü olarak belirlenmiştir. 

Özellikle katılımcıların iletişim bilgilerinden kaynaklanan problemler anketörlerin oldukça 

vaktini almıştır. Randevu almadan kaynaklanan güçlükler ve gönderilen e-maillere geri 

dönüşün uzun zaman alması çalışmanın önemli bir kısıtını oluşturmaktadır. Bu araştırma, 

evrenin oldukça geniş bir alana yayılması, zaman ve maliyet tasarrufu, araştırmaya katılım 

konusunda isteksiz olunması ve araştırmanın yapıldığı dönemde de faaliyetlerine devam 

etmeleri diğer sınırlılıklardır.  

6. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Anketlere cevap veren katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gibi demografik 

özelliklerine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo’2 de gösterilmiştir. 

Tablo 2:Örneklemin Demografik Özellikleri 

CİNSİYET Sıklık % YAŞ Sıklık % 

Kadın 38 16,1 20-30 55 23,3 

Erkek 198 83,9 31-40 72 30,5 

Toplam 236 100 41+ 109 46,2 

   Toplam 236 100,0 

EĞİTİM Sıklık %    

İlk Öğretim 44 18,6    

Lise 91 38,6    

Ön Lisans 29 12,3    

Lisans 66 28,0    

Lisansüstü 6 2,5    

Toplam 236 100,0    

      

Araştırmaya katılanların cinsiyet dağılımı incelendiğinde, katılımcıların 38’i (% 16,1) kadın, 

198’i ise (% 83,9) erkeklerden oluşmaktadır. 

Araştırmaya katılanların yaş dağılımları incelendiğinde; katılımcıların %23,3’ü (55 katılımcı) 

20-30 yaş aralığı, %30,5’i (72 katılımcı) 31-40 yaş aralığı, %46,2’si (109 katılımcı) 41 ve 

üzeri yaş aralığındaki kişilerden oluştuğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılanların eğitim düzeylerinin dağılımları; %18,6 (44 katılımcı) ilköğretim, 

%38,6 (91 katılımcı) lise, %12,3 (29 katılımcı) ön lisans, %28,00 (66 katılımcı) lisans ve 

%2,5 (6 katılımcı) ise lisansüstü mezunu şeklindedir. 
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Tablo 3: Girişimcilik Durum Tablosu 
Girişimcilik Projesi Hazırladınız mı? Sıklık % Hibe veya Kredi Aldınız mı? Sıklık % 

Evet 59 25,0 Evet 105 44,5 

Hayır 177 75,0 Hayır 131 55,5 

Toplam 236 100 Toplam 236 100 

Girişimcilik Eğitimi aldınız mı? Sıklık %    

Evet 91 36,6    

Hayır 145 61,4    

Toplam 236 100 

 

   

Tablo 3 çalışmaya katılanların girişimcilik durumunu özetlemektedir. Verilere göre 

katılımcıların %25’inin (59 katılımcı) girişimcilik projesi hazırladığı, buna karşılık %75,0’nin 

(177 katılımcı) ise girişimcilik projesi hazırlamadığı görülmektedir. Katılımcıların 

%36,6’sının (91 katılımcı) girişimcilik eğitimi aldığı, %61,4’ünün de (145 katılımcı) 

girişimcilik eğitimi almadığı görülmektedir. Ayrıca katılımcıların %44,5’inin (105 katılımcı) 

hibe ve kredi aldığı, buna karşılık %55,5’inin de (131 katılımcı) hibe ve kredi almadığı dikkat 

çekmektedir. Bu veriler dikkate alındığında girişimcilik eğitimi almış olmalarına rağmen 

girişimcilik projesi hazırlamayan çok sayıda katılımcının olduğu görülmektedir. Bununla 

birlikte hibe veya kredi alan ve almayanların oranının birbirine çok yakın olması eğitim almış 

birçok katılımcının proje hazırlamadan hibe veya kredi aldığını gözler önüne sermektedir. 

Dolayısıyla bu durum, girişimcilerin eğitimlere sadece sertifika almak için katıldıklarının bir 

göstergesi olsa gerek. 

Tablo 4:İşletme Durum Tablosu 
İşletme Sermayesini nasıl temin ettiniz? Sıklık % İşletme Ömrü Sıklık % 

Ailemden miras kaldı 

Devletten kredi aldım 
Bankadan kredi aldım 

Sermaye biriktirerek kurdum 

82 

22 

47 

85 

34,7 

9,3 

19,9 

36,0 

0-5 Yıl 

6-10 Yıl 

11-15 Yıl 

16-20 Yıl 

20 ve Üzeri Yıl 

46 

84 

40 

18 

48 

19,5 

35,6 

16,9 

7,6 

20,3 

Toplam 236 100 Toplam 236 100 

İşletmeniz bir aile işletmesi mi? Sıklık % Toplam Personel Sayınız Sıklık % 

Evet 

Hayır 

143 

93 

60,6 

39,4 

0-10 Çalışan 

11-49 Çalışan 

50-99 Çalışan 

100-149 Çalışan 

150 ve Üzeri Çalışan 

114 

107 

8 

5 

2 

51,4 

45,3 

3,4 

2,1 

0,8 

Toplam 236 100 Toplam 236 100 

Tablo 4, araştırmaya katılan işletmenin sermaye yapısı, kurumsallığı, çalışan sayısı ile işletme 

ömrünü ortaya koymaktadır. Katılımcıların %36,0’sı (85 katılımcı) işletmelerini sermaye 

biriktirmek suretiyle kendi girişimleri ile kurarken, yaklaşık %35’i de (82 katılımcı) 

ailesinden miras alarak girişimci olmuştur. Katılımcıların yaklaşık % 20’si (47 katılımcı) 

banka kredisi alarak işletme kurarken yaklaşık %9’u da (22 katılımcı) devlet desteği ile 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 366-384. 

 

 

376 

 

yatırımlarını yapmışlardır. Araştırmaya katılan yatırımcıların %56’sı (sermaye biriktirerek ve 

bankadan kredi alarak işletme kuranlar) risk alarak ve kendi gayretleri ile işletmelerini 

kurmuşlardır. 

Katılımcıların %66,5’inin (157 katılımcı) ailesinde girişimci olduğu ifade edilmektedir. 

Verilerden de anlaşıldığı üzere işletmelerin %80’5’inin yaşı 5 yıldan fazladır. 20 yıl ve üzeri 

işletme sayısı toplam işletmelerin %20,3’ünü oluşturmaktadır. Üstelik yaşı 20 yıl ve üzeri 

işletmelerin %43,8’i babadan miras alınırken, %41,7’si de girişimlerin kendi sermayeleri ile 

kurulmuştur. Bu veri, kendi sermayeleri ile işletmelerini kuran girişimcilerin, babadan oğula 

devrolunan geleneksel işletmeler kadar başarılı oldukları göstermektedir.  

İşletmelerin %52,1’nin personel sayısı 11’den fazladır. 100 ve üzeri çalışanı olan işletme 

sayısı ankete katılan işletmelerin yaklaşık %3’ünü oluşturmaktadır.  

Girişimcilerin kişilik özellikleri ile girişimcilik özellikleri arasındaki ilişkinin ortaya 

konulması için korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi, iki değişken arasındaki 

ilişkinin veya bağımlılığın şiddetini belirlemeye yönelik bir analiz tekniğidir (Altunışık vd. 

2005:199). Korelasyon analizi, bir değişkenin diğer bir değişkenle ilişkisinin yönünü ve 

kuvvetini ortaya koyar (Saruhan ve Özdemirci, 2005: 139; Bozkurt ve Erdurur, 2013:70). 

Tablo 5: Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon 

Analizi 
Girişimcilik Özellikleri 

 

Kişilik Özellikleri 

Riskalma Özgüven Kararlılık İletişim Liderlik Bağımsızlık Vizyon GİRİŞİMCİLİK 

Dışa Dönük PearsonCorr

elation 
,302** ,317** ,329** ,448** ,434** .408** .431** ,565** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 .000 .000 ,000 

N 235 236 236 236 236 236 235 234 

Yumuşak 

Başlı 

PearsonCorr

elation 
,240** ,251** ,221** ,496** ,334** .308** .329** ,459** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,001 ,000 ,000 .000 .000 ,000 

N 235 236 236 236 236 236 235 234 

Sorumluluk PearsonCorr

elation 
,307** ,344** ,215** ,481** ,428** .312** .342** ,509** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,001 ,000 ,000 .000 .000 ,000 

N 235 236 236 236 236 236 235 234 

Duygusal 
Denge 

PearsonCorr
elation 

,067 -,100 ,004 -,027 -,016 -.105 -.024 -,034 

Sig. (2-

tailed) 
,304 ,127 ,951 ,684 ,806 .109 .713 ,607 

N 235 236 236 236 236 236 235 234 

Deneyime 

Açık 

PearsonCorr

elation 
,164* ,285** ,258** ,415** ,401** .349** .481** ,499** 

Sig. (2-

tailed) 
,012 ,000 ,000 ,000 ,000 .000 .000 ,000 
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N 235 236 236 236 236 236 235 234 

KİŞİLİK PearsonCorr

elation 
,344** ,357** ,331** ,584** ,514** .408** .511** ,648** 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 .000 .000 ,000 

N 235 236 236 236 236 236 235 234 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Girişimcilerin sahip oldukları kişilik özellikleri ile girişimcilik özellikleri arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi için yapılan korelasyon analizi sonucunda, kişilik özellikleri değişkenleri ile 

girişimcilik özellikleri arasında p<0,01 anlamlılık seviyesinde, pozitif yönlü ilişkilerin olduğu 

belirlenmiştir. 

Tablo 5, kişilik özellikleri ile girişimcilik özellikleri arasında pozitif yönlü nispeten güçlü 

(r=0,648) bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Kişilik özellikleri dikkate alınarak 

girişimcilik özellikleri ile olan ilişkileri incelendiğinde, dışa dönük karakterlerin, risk almaya 

eğimli, öz güven sahibi, iletişimi güçlü, kararlı, lider, bağımsız ve vizyoner olma gibi 

girişimcilik özelliklerine de sahip oldukları görülmektedir (pozitif yönlü orta düzeyde ilişki 

r=0,302 ile r=0,448 arası). 

Kendilerini yumuşak başlı karakter olarak nitelendirenlerin, risk alma eğilimi, özgüven ve 

kararlılık gibi girişimcilik özelliklerinin zayıf olduğu göze çarpmaktadır (pozitif yönlü zayıf 

düzeyde ilişki r=0,221 ile r=0,251 arası). Buna karşılık yumuşak başlı karakterlerin, iletişim, 

liderlik, bağımsızlık ve vizyoner yönleri nispeten daha belirgindir (pozitif yönlü orta düzeyde 

ilişki r= 0,308 ile r=0,496arası ). 

Tablo 5’de ayrıca, sorumluluk sahibi girişimcilerin, risk alma, özgüven, kararlılık, iletişim, 

liderlik, vizyoner ve bağımsızlık özelliklerini barındırdığı gözlemlenebilmektedir (pozitif 

yönlü orta düzeyde ilişki -  r=0,215 ile r=0,481).  

Deneyime açık kişiliklerin risk alma, özgüven ve kararlılık gibi girişimcilik özelliklerinin 

zayıf olduğu (pozitif yönlü zayıf düzeyde ilişki r=0,164 ile r=0,285) buna karşılık iletişim, 

liderlik, bağımsızlık ve vizyoner özelliklerinin nispeten daha güçlü olduğu izlenebilmektedir 

(pozitif yönlü orta düzeyde ilişki - r=0,349 ile r=0,481). 

Kişilik özelliklerinin, girişimcilik özellikleri ile korelasyonunda en yüksek ilişki düzeyi 

genellikle iletişim özellikleri ile ortaya çıkarken deneyime açık kişilik yapısında en yüksek 

ilişki düzeyi vizyoner olma özelliği ile ortaya çıkmaktadır. Bu veri, deneyime açık 

girişimcilerin daha vizyoner olduğunu göstermesi açısından oldukça dikkat çekicidir. 

Kişilik özelliklerinden duygusal denge ile girişimcilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki 

saptanamamıştır. 
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Tablo 5’deki veriler genel olarak değerlendiğinde girişimcilerin kişilik özellikleri ile 

girişimcilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Korelasyon analizi 

sonuçları, kişilik özelliklerinden dışa dönüklük, yumuşak başlılık, sorumluluk ve deneyime 

açıklık faktörleriyle ile girişimcilik özellikleri arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişkinin 

olduğu, fakat kişilik özelliklerinden duygusal denge ile girişimcilik özellikleri arasında 

anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir. Kişilik özelliklerinin büyük çoğunluğunun 

girişimcilik özellikleri ile ilişkisinde iletişim en güçlü ilişkiyi oluşturmaktadır. Oysa deneyime 

açık olma kişilik yapısı girişimcilik özelliklerinden vizyoner olma ile güçlü bir ilişki içindedir. 

Girişimcilik özelliklerinin oluşumunda kişilik özelliklerinin etkisini ölçmek için regresyon 

analizi yapılmıştır. Regresyon analizi, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek 

için kullanılan bir analiz yöntemidir. Regresyon analizi, bir taraftan değişkenler arasındaki 

ilişkinin varlığını ortaya çıkarılırken diğer taraftan eğer ilişki var ise bunun gücü ve 

değişkenler arasında ne tür bir ilişki olduğu hakkında bilgi vermektedir.(Alpar, 2011:407) 

Tablo 6: Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişkiye Ait Çoklu 

Regresyon Analizi 

 R2 Düzeltilmiş 
R2 

F Değeri 
(Anova) 

Beta t değeri p Değeri  
 

DurbinWatson
Testi 

Girişimcilik .493 .481 44.272 
(Sig.=0,000) 

1.296 
(Sabit terim) 

7.621 .000 1.762 

K
iş

ili
k 

Ö
ze

lli
kl

e
ri

 Dışa Dönüklük 
   

.215 5.234 .000**  

Yumuşak Başlılık 
   

.137 3.285 .001** 
 

Sorumluluk 
   

.136 3.654 .000** 
 

Duygusal Denge 
   

-.030 -.898 .370*  

Deneyime Açıklık 
   

.140 4.775 .000** 
 

*p< 0,05 **p<0,01 

Kişilik özelliklerinin girişimcilik özellikleri üzerindeki etkisinin araştırıldığı modelde 

bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri açıklama oranı için düzeltilmiş R² değeri 0,481 

olarak bulunmuştur. Bağımsız değişkenlerden dışa dönüklük (β= -.021, p= .000), yumuşak 

başlılık (β= .137, p= .001), sorumluluk(β= .136, p= .000), duygusal denge(β= -.30, p= .370) 

ve deneyime açıklık (β= 140, p= .000). Bu sonuçlara göre kişilik özelliklerinin girişimcilik 

özelliklerini pozitif yönde etkilediği ve bu etkinin istatistiki olarak güçlü anlamlılığa sahip 

olduğu saptamıştır. 

Dışa dönük, yumuşak başlı, sorumluluk sahibi ve deneyime açıklık kişilik özellikleri, 

bireylerin girişimcilik özelliklerinin oluşumunu olumlu ve güçlü yönde etkilemektedir 

(Bozkurt ve Erdurur, 2013:57). Araştırmada, kişilik özelliklerinden duygusal denge, 
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girişimcilik özellikleri üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada, bir 

önceki korelasyon analizi sonuçları ile regresyon analizi sonuçlarının birbirini desteklediği ve 

doğruladığı görülmektedir. Bu durum çalışmanın güvenirliliği açısından da son derece önemli 

bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. 

7. SONUÇ 

Son yüzyılda devletin piyasalardan çekilmesiyle birlikte özel sektörde girişimciliğe ilgi 

artmıştır. Piyasaların canlı kalması, istihdam ve katma değer oluşturmak adına girişimciliğe 

verilen önem her geçen gün artmaktadır. Girişimciliğin ülkelerin kalkınmasında ve toplumsal 

refahın artmasında etkili olduğu görülmektedir. Ülkelerin ekonomik anlamda büyümesi ve 

gelişmesi o ülkenin girişimcilik kültürünün gelişmesi ile mümkün olmaktadır. Bir ülkede 

girişimcilik kültür haline getirilmiş ve girişimcilik bilinci geliştirilmiş ise o ülkenin işveren 

sayısında, üretiminde ve ekonomisinde önemli ölçüde büyüme ve gelişme söz konusu 

olmaktadır. 

Herkes girişimci olabilir, fakat kişilik özellikleri başarılı girişimciliği etkileyen önemli 

faktördür. Ne tür kişiliklerin daha girişimci olabileceği veya ne tür kişiliklerin girişimci 

yönlerinin zayıf oldukları bir takım bilim insanının dikkatini çekmiştir. Bu çalışma, 

Türkiye’deki KOBİ girişimcileri üzerine yapılan bir araştırmayla kişilik özellikleri ile 

girişimcilik arasındaki ilişkiyi gözler önüne sermektedir.  

Araştırmaya katılanların% 16,1’ikadın, % 83,9’uerkeklerden oluşmaktadır. Türkiye’de kadın 

girişimci sayısının erkek girişimcilere oranla oldukça düşük olduğu görülmektedir. 

Türkiye’deki durum dünya ortalamasının altında olmasına rağmen Ülkemiz için önemli bir 

oran olduğu düşünülebilir. Nitekim ataerkil bir kültüre sahip olmamıza rağmen bu oran hızla 

artmaktadır.  

Kadın girişimcilerin % 57,9'u lisans mezunudur. Kadınların eğitim seviyesi arttıkça girişimci 

olma istekleri artmaktadır. Özellikle son dönemlerde kadınların ekonomik özgürlüklerini elde 

etmeleri için devlet tarafından sağlanan eğitim, teşvik ve hibeler kadın girişimci sayısını 

önemli düzeyde arttırmaktadır. Erkek girişimcilerin %37,9'u lisans mezunudur. Kadınların 

aksine erkek girişimcilerin eğitim seviyesi arttıkça girişimci olma ve risk almaktan uzaklaştığı 

görülmektedir. Lisans eğitimi alan erkek girişimcilerin daha az riskli sürekli bir işte çalışmayı 

arzuladıkları düşünülmektedir. 
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Kadın girişimcilerin % 73,6'sı,erkek girişimcilerin ise %77,3’ü 31 yaş ve üzeridir. Bu durum 

Türkiye’de girişimciliğin orta yaşlara yakın bir seviyede olduğunu, ayrıca erkek ve kadınların 

belli bir yaştan sonra ekonomik özgürlüklerini elde etmek için girişimci olmayı arzuladıklarını 

düşündürmektedir. Kadın girişimcilerin %44,7'si, erkek girişimcilerin ise %43,9'u devletten 

hibe ve kredi alarak işletmelerini kurduklarını ifade etmişlerdir. İlgili veriler, Türk 

girişimcilerin devlet desteğini arkasında görmek istediğinin bir göstergesidir. Diğer taraftan 

devletin girişimcileri desteklemesi, girişimciliğin gelişmesine olumlu katkı sağladığı 

düşünülmektedir. 

Devletin birçok alanda girişimcileri hibe ve teşviklerle desteklemesine, KOSGEB’in 

uygulamalı girişimcilik eğitimleri ile katılımcılara proje yazmayı öğretmesine ve hazırlanan 

projelere önemli oranda hibe ve kredi vermesine rağmen, çalışmada sadece %25,0 

katılımcının projesi hazırladığını ifade etmesi oldukça düşük bir oranı yansıtmaktadır. Bu 

kapsamda KOSGEB’in girişimcilik eğitimleri sonrası ödediği hibe ve kredi yaklaşık 85 

milyon TL’yi aşmaktadır. Araştırmada %36,6 katılımcının adı geçen eğitimleri aldığı dikkate 

alındığında bu oranın düşük görünmesine rağmen, girişimcilik bilincinin oluşması adına 

önemli bir değer olduğu söylenebilir. (Uluköy, vd,2013:81). Bu eğitimlerin artmasıyla proje 

yapma oranın artacağı düşünülmektedir. 

Kadın girişimcilerin sahip olduğu işletmelerin % 52,4'ü, erkek girişimcilerin sahip olduğu 

işletmelerin de % 83,9'u 6 yıldan daha fazla süredir hayattadır. 6 yıldan daha fazla süredir 

hayatta olan işletmelerde kadın girişimcilerin oranı azımsanmayacak düzeyde olsa da bu 

işletmelerin büyük çoğunluğu erkek girişimcilere ait olduğu görülmektedir. Kadın 

girişimcilerin sahip olduğu işletmelerin % 50,0’si, erkek girişimcilerin sahip olduğu 

işletmelerin de %52,3'ü 11 ve üzeri personel çalıştırmaktadır. Kadın girişimcilerin iş 

yaşamında erkekler kadar büyük işletmeleri yönettiklerini söylemek mümkündür. 

Girişimcilik özelliklerinin oluşmasını etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan en önemlisi de 

kişilik özellikleridir. Kişilik özelliklerinin bir kısmı doğuştan kalıtsal ve değişmeyen (gensel 

ve bedensel yapı) diğer bir kısım özellikler ise sonradan kazanılan çevresel faktörlerden 

etkilenen (sosyo-kültürel faktörler, sosyal yapı, aile, coğrafi yapı, sosyal gruplar vb.) ve 

geliştirilebilen özelliklerdir. Girişimcilik özelliklerinin oluşmasında sonradan geliştirilebilir 

kişilik özellikleri de etkili olmaktadır. Özellikle, risk alma, özgüven, kararlılık, iletişim 

becerisi, liderlik, vizyon ve bağımsızlık arzusu sonradan geliştirilebilen girişimcilik 

özellikleridir. Eğitimle bu özellikler geliştirilerek girişimci bireylerin yetiştirilmesi 

sağlanabilmektedir. 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 366-384. 

 

 

381 

 

Çalışmanın korelasyon analizi sonuçlarına göre girişimcilerin kişilik özellikleri ile girişimcilik 

özellikleri arasında pozitif yönlü (r=0,648) anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Korelasyon analizi sonucuna bakıldığında, kişilik özelliklerinden dışa dönüklük, yumuşak 

başlılık, sorumluluk ve deneyime açıklık faktörleriyle ile girişimcilik özellikleri arasında 

pozitif yönde, anlamlı bir ilişkinin olduğu, fakat kişilik özelliklerinden duygusal denge ile 

girişimcilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Benzer çalmalarda 

Koh (1996) ve Arslan (2002), kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimleri arasında pozitif bir 

ilişkinin olduğu belirtilmiştir.(Bozkurt ve Erdurur,  2013:74). 

Regresyon analizi sonuçlarına göre kişilik özellikleri, girişimcilik özelliklerini % 48’lik bir 

oranda etkilemektedir. Kişilik özelliklerinin girişimcilik özelliklerini pozitif yönde etkilediği 

ve bu etkinin istatistiki olarak güçlü anlamlılığa sahip olduğu saptamıştır. Bozkurt ve 

Erdurur’un (2013: 70) yaptıkları çalışmada benzer sonuçlara ulaştıkları görülmektedir. 

Karabulut’un yaptığı çalışmada ise yaratıcılık, strese tahammül ve girişimcilik motivasyonu 

özelliklerinin girişimcilik eğilimlerini kısmen etkilediği gözlemlenmektedir (Karabulut, 

2009:350).  

Araştırmada sonucunda elde edilen bulgulara göre, özellikle dışa dönüklük, yumuşak başlılık, 

sorumluluk ve deneyime açıklık gibi kişilik özellikleri, girişimcilik özelliklerinin oluşumunu 

olumlu yönde etkilerken, kişilik özelliklerinden duygusal dengenin girişimcilik özellikleri 

üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, girişimci kişilik 

özelliklerine sahip bireylerin girişimci faaliyetlerde bulunma konusunda istekli ve kararlı 

olabilecekleri ve bu doğrultuda başarılı birer girişimci olabilecekleri söylenebilir. 

 

KAYNAKÇA 

Alpar, R. (2011),Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Detay Yayıncılık, 

Ankara. 

Arıkan, S. (2004). Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitabevi, 

Ankara. 

Arslan, K. (2002). Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri, Doğuş 

Üniversitesi Dergisi, 6, 1-11. 

Balaban, Ö. ve Özdemir Y. (2008). Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki 

Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2), 133-

147. 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 366-384. 

 

 

382 

 

Bayraktaroğlu, S. ve Uluköy, M. (2013), Örgütsel Faktörlerin Kurumsal Kaynak Planlaması 

ve Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi: İMKB Şirketleri Üzerine Bir Araştırma, 

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 1-

16. 

Bilge, H.,& Bal V., (2012). Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri 

Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 16(2), 131-148. 

Bozkurt, Ç. Ö. (2011). Dünyada ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi Başarılı Girişimciler ve 

Öğretim Üyelerinden Öneriler, Ankara: Detay Yayıncılık. 

Bozkurt, Ö. ve Erdurur K. (2013), Girişimci Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: 

Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 

8(2),57 – 78. 

Demirel, E. ve Tikici, M. (2004), Kültürün Girişimciliğe Etkileri, Doğu Anadolu Bölgesi 

Araştırmaları, 49 – 58. 

Demireli, C.,Uluköy, M., Kahya, V. ve Demirağ, F. (2014), Farklı Öğrenim Düzeyindeki 

Öğrencilerin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması, 

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(9), 1-17. 

Döm, S.(2012), Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay Yayıncılık, Ankara. 

Duran C.,Büber, H. veGümüştekin G.E., (2013) , " Girişimcilik Hislerine Eğitimin Katkısı: 

MYO Makine Programı Örneği, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2),33-56 

Gartner, B. William,(1989), Who is Entrepreneur? Is theWrongQuestion,AmericanJournal of 

Small Business, 12 (4), 47-67. 

Hannu, L. (2000). EntrepreneurshipandTheCharacteristics of TheEntrepreneurialPersonality, 

International Journal Of EntrepreneurialBehaviour&Research, 6(6), 295-309.  

Hansemark, O.C. (1998). TheEffects of An EntrepreneurshipProgramme on 

NeedforAchievementandLocusReinforcement, International Journal of Entrepreneur 

Behaviour&Research, 4(1), 28-50. 

Henry, C.,Hill, F., &Leitch, C. (2003). Entrepreneurshipeducationand Training, England: 

Ashgate Publishing Ltd. 

İşcan, Ö. & Kaygın, F. (2011). Potansiyel Girişimciler Olarak Üniversite Öğrencilerinin 

Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Organizasyon ve 

Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 275-286. 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 366-384. 

 

 

383 

 

Johnson, D. (2001). What is InnovationEntrepreneurship? Industrialand Commercial 

Training , 33(4), 135-140. 

Karabulut, T. A. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerini 

Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma,Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 26 (1), 332-

356. 

Kılıç, R. ve Bozkaya, E. (2014), Örgüt Çalışanlarının Kişilik Özellikleri İle Örgütsel 

Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (2). 

Koç, E. (2015), Hizmet Pazarlaması ve Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 

Koc, E. (2013) Powerdistanceanditsimplicationsforupwardcommunicationandempowerment: 

Crisismanagementandrecovery in hospitalityservices, International Journal of Human 

Resource Management, 24 (19), 3681-3696. 

Koc, E.,Yumusak, S., Ulukoy, M., Kilic, R. andToptas, A. (2014), AreInternship Programs 

EncouragingorDiscouraging?, Journal of Hospitality, Leisure, 

Sport&TourismEducation, 15, 135-142. 

Koç, E. (2016), Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri (Global ve Yerel Yaklaşım), 

Seçkin Yayıncılık, Ankara. 

Koc, E.,Ulukoy, M., Kilic, R., Yumusak, S. and Bahar, R. (2015) TheInfluence of 

CustomerParticipation on Service FailurePerceptions, Total Quality Management & 

Business Excellence (Article in Press). 

Koh, H. C. (1996). TestingHypotheses of EntrepreneurialCharacteristics: A Study of Hong 

Kong MBA Students, Journal ofManagerialPsychology, 11(3): 12-25. 

Kuvan, H. (2007). Türk Girişimcilerinin Yaşam ve Çalışma Değerleri, Malatyalı Girişimciler 

Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Isparta: Süleyman Demirel 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı. 

Küçük, O. (2005), Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 

Mohanty, S. K. (2005) Fundamantals of Enterpreneurship, India: Practice-Hall of India. 

Morris, M. H.,Pitt, L. F. andBerthon, P. (1996). Entrepreneurial Activity in the Third World 

InformalSector, International Journal ofEntrepreneurialBehaviour&Research, 2(1): 

59-76. 

Mualler, S.L. & Thomas, A.S. (2000). CultureandEntrepreneurial: A Nine Country Study Of 

Locus Of Control andInnovativeness, Journal Of Business Venturing, 12(1), 1-28. 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 366-384. 

 

 

384 

 

Ören, K. ve Biçkes, M. (2011), Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki 

Etkileri (Nevşehirdeki Yüksek Öğrenim Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma), 

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 16 (3), 67-86 

Özdevecioğlu, M.& Cingöz, A. (2009), Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişimciler: Teorik 

Çerçeve, Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32, 81-95. 

Top, S. (2006). Girişimcilik Keşif Süreci, Beta Basım Yayım, İstanbul. 

Uluköy, M.,Demireli, C. ve Kahya, V. (2013),  KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Kurslarına 

Katılan Katılımcıların Girişimcilik Profili, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi,8(2). 

Uluköy, M.,Demireli, C., Kahya, V. ve Demirağ, F., (2014), Farklı Öğrenim Düzeyindeki 

Öğrencilerin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması, 

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (9), 1-17. 

Uzun, E. ve Dirlik, S. (2007), Kobi Sahiplerinin Girişimcilik, Kişilik ve Liderlik 

Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Muğla İlinde Ampirik Bir Araştırma, İstanbul 

Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(11), 133-148. 

Yıldırım, M. H., Demirel, Y., ve İçerli, L. (2011), İşletme Sahibi Yöneticilerin Girişimci 

Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Becerileri Arasındaki İlişkinin Tespiti: Aksaray 

Örneği, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(11), 133-148. 

Yüksel, H., Cevher, E. ve Yüksel, M., (2015),  Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özellikleri İle 

Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF 

Dergisi, 5 (1), 143 – 156. 

Zimmerer, T.W. &Scarborough, N. M. (2005),Essentials of Entrepreneurshipand Small 

Business Management, PearsonPrenticeHall, USA. 

 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 385-399. 

 

 

385 

 

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ 
 

Mustafa BOZa1, Buket BULUKb, Gülçin AYDINKAYAc ve Yusuf A. ARSLANTAŞd  

aTurizm İşletmeciliği, Turizm Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye 

mboz @comu.edu.tr 

bTurizm İşletmeciliği, Turizm Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye 

bulukbuket@comu.edu.tr 

c Turizm İşletmeciliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye 

gulcin.aydinkaya@gmail.com 

d Turizm İşletmeciliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye 

yusufalpera@gmail.com 

 

Özet 

Kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimi arasında ilişki bulunup bulunmadığı, kişilik 

özelliklerinin bireylerin girişimci olup olmamasında etkisinin olup olmadığı sorusu, iş 

dünyasında ve literatürde cevabı bulunulmaya çalışılan konulardan birisidir.    

Başlıca iki bölümden oluşan bu çalışmada, konu araştırılarak literatüre ve iş yaşamına katkı 

sağlanmaya çalışılmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, beş fakör kişilik kuramı 

incelenmiş, literatür taraması sonucu ulaşılan benzer çalışmalar verilerek, ulaşılan sonuçlara 

kısaca değinilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, Çanakkale’de faaliyet gösteren 

girişimciler ve kamu - özel sektör çalışanları ile bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu 

amaçla, Şubat – Haziran 2015 tarihleri arasında 461 kişi ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. 

Araştırmanın ölçeği, Goldberg (1992) tarafından geliştirilen ve dünya literatüründe de kabul 

gören "Büyük beş faktör belirleyici” modelinden uyarlanarak IPIP tarafından hazırlanan 

ölçekten yararlanılarak hazırlanmıştır. Araştırmanın istatistiksel olarak değerlendirilmesinde, 

güvenililirlik analizi yapılmış, frekans testlerinden yararlanmanın yanında, konu ortalamalar 

arası anlamlı farklılıklar bağımsız iki grup arası farkların testi, tek yönlü varyans analizi 

uygulanarak araştırılmıştır. Analiz sonucunda, kişiliğin dışa dönüklük, uyumluluk, özdenetim/ 

sorumluluk ve gelişime açıklık boyutlarında girişimciler ile maaşlı çalışanlar arasında anlamlı 

farklılıklar bulunduğu, duygusal denge boyutunda ise iki grup arasında anlamlı bir fark 

bulunmadığı tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kişilik Özellikleri, Girişimcilik Özellikleri 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND 

ENTREPRENEURIAL PROPENSITY: ÇANAKKALE CASE 
 

Abstract 

The questions of whether the personality traits affects to individual entrepreneurs and there is 

a relationship between personality traits and entrepreneurial propensity are one of the issues 

sought to be given the answers not only in the business world and but also in the literature. 

In this study consists of two main parts, it is tried to contribute to the literature and working 

life by investigating the subject. In the first part of the study, the five-factor was examined 

and the achieved conclusions were mentioned briefly by given the similar literature studies as 

a result of searching of literature. In the second part of the study, a field research was carried 

out by the entrepreneurs and public-private sector employees who are operating in Canakkale. 

For this purpose, from February to June 2015, it was interviewed face to face with 461 people. 

The scale of the study, was prepared by utilizing the scale prepared by IPIP which was 

adapted from the model of "Big Five Factor Determining" that was developed by Goldberg 

(1992) and accepted in the world literature.  In the statistical evaluation of research, the 

reliability analysis was conducted, in addition to benefiting from frequency tests, the 

significant differences between means was studied by using one-way analysis of variance and  

the test of the difference between two independent groups. As a result of the analysis, it was 

found that there were some significant differences between the salaried employees and 

entrepreneurs within the personality in dimensions of extraversion, agreeableness, 

conscientiousness, and intellect/imagination, but no significant difference was found between 

the two groups in the dimension of emotional.  

 

Key Words: Entrepreneurship, Personality Characteristics, Entrepreneurship Characteristics 

1. GİRİŞ 

Girişimcilikle ilgili olarak yapılan çalışmada, girişimci olma eğilimi gösteren kişilerin ve 

başarılı girişimcilerin bazı ortak özelliklerinin olabileceği vurgulanmıştır (Dolgun, 2003; 

Doğaner, 2006; Luecke, 2008; Güney, 2008; Soyşekerci, 2011; Marangoz, 2013). Bu 

özellikler; içsel kontrole yoğunlaşabilme, kendine güvenme, kendi kendini motive edebilme, 

risk ve sorumluluk üstlenebilme, faaliyet merkezli olma, yeniliklere açık, yaratıcı, başarı 

güdüsü yüksek, dışa dönük, belirsizliğe karşı hoşgörülü, sezgileri güçlü, insan ilişkileri ve 

iletişim becerileri güçlü, liderlik özelliğine sahip, enerjik, dinamik, sabırlı, kararlı, tutkulu, 

çalışkan, esnek, vizyon sahibi, engellere karşı dirençli, başarısızlık karşısında vazgeçmeme ve 

büyüme tutkusuna sahip olmak olarak sıralanabilir.   

Günümüze kadar insanı anlamaya, tanımaya ve sınıflandırmaya yönelik birçok çalışma yapan 

araştırmacılar,  “kişilik” konusu üzerinde de yoğun olarak durmuşlardır. Yıllar içerisinde konu 

ile ilgili yapılan çalışmalarda kişilik kavramı, bireyin kendine özgü bir farklılığın, belirgin 
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özelliklerinin olması durumu, kısacası kişinin "kendine özgü"lüklerinin bir bileşimi olarak 

tarif edilmiştir. Kişilik kavramı, bireye özgü ve kalıcı özellikler olarak tanımlanırken aynı 

zamanda genetik olarak gelen huy ve sonradan elde edilmiş karakterin birleşiminden 

oluşmaktadır (Norman, 1963; Akiskal vd., 1983; Mc Adams, 1997). Psikoloji biliminin 

gelişimi süresince de hemen hemen her kuram, kişiliğe vurgu yaparak farklı bakış açılarıyla 

kişiliği tanımlamaya çalışmıştır (Somer, 1998; Hogan, 2007; Tatlılıoğlu, 2014). 

Araştırmamızın ölçeği, Goldberg (1992) tarafından geliştirilen ve dünya literatüründe de 

kabul gören "Büyük beş faktör belirleyici” modelinden uyarlanarak IPIP (2015) tarafından 

hazırlanan ölçekten yararlanılarak hazırlanmıştır. Beş faktör kişilik modelinin başta psikoloji 

ve sosyal psikoloji olmak üzere, bir çok alanda kabul gören bir model olduğu görülmektedir. 

Bu modelin yönetim ve organizasyon alanında da çok yaygın olarak kullanıldığı söylenebilir 

(Erkuş ve Tabak, 2009). Bu kişilik yapısı “Özdenetim/Sorumluluk”, “Uyumluluk”, “Duygusal 

denge”, “Gelişime açıklık” ve “Dışadönüklük” özellik boyutlarını içermektedir (Costa ve 

McCrae, 1995; IPIP, 2015). 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI - KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE GİRİŞİMCİLİK 

EĞİLİMLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

Konu ile ilgili yapılan literatür taraması sonucunda, kişilik özelliklerinin girişimcilik ve 

girişimcilik niyeti üzerindeki etkilerini beş faktör kişilik modeli aracılığıyla ölçen birçok 

çalışma olduğu saptanmıştır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:  

Çetin ve Varoğlu (2009), girişimcilik faaliyetlerinde kişisel özelliklerin rolünü ortaya 

çıkararak, girişimcinin kişilik örüntüsünün nasıl olabileceğine odaklanmaktadır. Çalışmada, 

özellikle günümüzde iş tatmini, liderlik ve iş performansı gibi örgütsel davranış alanlarında 

psikometrik geçerliliğini kanıtlamış olan beş faktör kişilik özellikleri irdelenmiştir. Teorik 

olan bu çalışmanın sonucunda, literatürde kişilik özellikleriyle yapılan çalışmalarda elde 

edilen sonuçlar ışığında, girişimci kişinin dışa dönük, uyumluluğu düşük, özdisiplini yüksek, 

nevrotikliği düşük ve gelişime açık bir kişilik profili sergileyebileceği varsayılmıştır.  

Doğaner ve Altunoğlu (2010) tarafından yapılan çalışmada, diğer bölümlere göre daha yoğun 

girişimcilik eğitimi alan üniversite işletme bölümü öğrencilerinin, girişimcilik eğilimlerini 

etkileyen faktörleri ortaya koymayı amaçladıkları çalışmalarında, erkek öğrencilerin kız 

öğrencilere göre girişimcilik eğilimlerinin daha fazla olduğu sonucu ortaya konulmuştur. 

Fakat öğrencilerin eğitim düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki ortaya 
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konulamamıştır. Kişilik özellikleri dikkate alındığında ise girişimcilik eğilimi ile yaratıcılık ve 

başarma arzusu arasında pozitif bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. 

Zhao ve Seibert (2006)’nın meta analiz yöntemiyle gerçekleştirdikleri çalışmalarında kişilik 

özelliklerinin girişimcilik niyeti üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışma sonucunda beş 

büyük faktör kişilik özelliklerinin dışa dönüklük boyutu haricinde diğer dört boyutun 

girişimcilik niyeti üzerinde etkili olduğu görülmüştür.  

Zhao ve diğerleri (2010) tarafından meta analiz yöntemi aracılığıyla gerçekleştirilen 

çalışmada, kişilik özelliklerinin girişimcilik niyeti ve performansı üzerindeki etkileri analiz 

edilmiştir. Araştırma sonucunda beş büyük faktör kişilik boyutlarının yumuşak başlılık 

boyutu haricinde diğer dört boyutla ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan öz 

denetim/sorumluluk boyutunun ise girişimci niyetleri üzerinde etkili olduğu, ancak girişimci 

performansı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı saptanmıştır.  

Son olarak Envick ve Langford (2000) tarafından yapılan çalışmada, girişimci ve yöneticilerin 

sahip oldukları ayırt edici özellikler beş faktör kişilik modeli aracılığıyla ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Çalışma sonucunda beş faktör kişilik modeli boyutları kapsamında yönetici 

kişilerin girişimci kişilere göre çok daha yumuşak başlı ve sorumluluk sahibi bireyler 

oldukları tespit edilmiştir. Düşük bir farkla da olsa yönetici kişilerin girişimci bireylere göre 

daha sosyal oldukları ve yine düşük bir farkla girişimcilerin de yöneticilere karşı daha fazla 

dışa dönük ve duygusal dengesini sağlamış bireyler oldukları saptanmıştır.  

 

3. UYGULAMA – GİRİŞİMCİ VE MAAŞLI ÇALIŞANLARIN KİŞİLİK 

ÖZELLİKLERİ 

Araştırmanın bu bölümünde Çanakkale’de faaliyet gösteren girişimciler ile Çanakkale’de 

çalışan kamu ve özel sektör çalışanlarının kişilik özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Hazırlanan ölçek ile yapılan yüz yüze görüşmelerde elde edilen bilgiler sonucunda ortaya 

çıkan bulgular, istatistiki analize tabi tutularak değerlendirilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Amacı, Modeli, Evren ve Örneklem, Kullanılan Ölçme Aracı  

Kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimi arasında ilişki bulunup bulunmadığı, kişilik 

özelliklerinin bireylerin girişimci olup olmamasında etkisinin olup olmadığı sorusu, iş 

dünyasında ve literatürde cevabı bulunulmaya çalışılan konulardan birisidir. Bu amaçla, ilk 

bölümde konu ile ilgili literatür incelenmiş, benzer çalışmalardan bazı örneklere yer 

verilmiştir. Uygulama bölümünde, araştırmanın evrenini Çanakkale’de faaliyet gösteren 
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girişimciler ile kamu ve özel sektör çalışanları oluşturmuştur.  Evren tam olarak 

ölçülemediğinden, araştırmada ihtimalsiz örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme 

yönteminden yararlanılmıştır. Çanakkale merkez’de, farklı demografik özelliklere sahip 225’i 

girişimci, 236’sı kamu ve özel sektör çalışanı olmak üzere 461 kişi ile yüz yüze 

görüşülmüştür. Bu örnek büyüklüğünün istatistiksel sonuçların geçerli ve güvenilir olabilmesi 

için yeterli olduğu düşünülmektedir Alan çalışması, 2015 yılı Şubat - Mayıs ayları arasında 

gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırmanın 

ölçeği, Goldberg (1992) tarafından geliştirilen ve dünya literatüründe de kabul gören "Büyük 

beş faktör belirleyici” modelinden uyarlanarak IPIP tarafından hazırlanan ölçekten 

yararlanılarak hazırlanmıştır. Geçerlilik ve güvenirlilik analizinden sonra, Çanakkale merkez 

ilçesinde yer alan girişimciler ile kamu ve özel sektör çalışanlarına yüz yüze anket 

uygulanmıştır. Anket formu demografik verilere yönelik 6 soru ve kişilik özellikleri ile ilgili 

50 ifadeden oluşmuştur. Sonuçların istatistiksel değerlendirmesinde, ilk olarak ölçeğin 

güverilirlik analizi yapılmıştır. Güvenilirliği düşüren ifadeler çıkartıldıktan sonra, 29 önerme 

üzerinden hesaplanan Cronbach alfa katsayısı ,783 çıkmıştır. Cronbach alpha güvenirlik 

katsayısının bire yakınlığı, ölçekteki her bir maddenin aynı tutumu ölçtüğü anlamına 

gelmektedir. Bu katsayı, iç tutarlılık ve homojenliğin bir ölçüsüdür (Özgüven, 1994: 52). 

Güvenilirlik katsayısının ,60 ve üzerinde olması tavsiye edildiğinden (Şencan, 2005:170), 

değerlendirmeye alınan ifadeler için elde edilen Cronbach alpha güvenirlilik katsayısının 

istatistiksel anlamda yüksek düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların kişilik 

özelliklerine ilişkin ifadelerin güvenilirlik analizi sonuçları  tablo 1’deki gibidir.  

Anket sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesinde, frekans dağılımlarından 

yararlanmanın yanı sıra, likert ölçekli sorularda, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans 

analizi, Tukey, Welch ve Tamhane testleriyle aşağıdaki hipotezler araştırılmıştır. 

Hı: Kişiliğin dışa dönüklük boyutu ile iş durumu arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H2: Kişiliğin uyumluluk boyutu ile iş durumu arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H3: Kişiliğin özdenetim/ sorumluluk  boyutu ile iş durumu arasında anlamlı bir farklılık 

vardır. 

H4: Kişiliğin duygusal denge boyutu ile iş durumu arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H5: Kişiliğin gelişime açıklık boyutu ile iş durumu arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
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H6: Kişiliğin dışa dönüklük boyutu ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H7: Kişiliğin uyumluluk boyutu ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H8: Kişiliğin özdenetim/ sorumluluk boyutu ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H9: Kişiliğin duygusal denge boyutu ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H10: Kişiliğin gelişime açıklık boyutu ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Çalışmanın sonuç bölümünde, araştırma bulguları ortaya konulmuş, yorumlanmış ve öneriler 

geliştirilmiştir. 

3.2. Araştırma Sonuçları ve Değerlendirme 

Tablo 2’ deki bulgulara göre, katılımcıların %51,6’ sı erkek, %48,4’ü kadın, %72,7’si evli, 

%27,3’ü bekardır. Katılımcıların %26’ sı 26-35 yaş aralığında olup, en yüksek yüzdeye 

sahiptir. %43,6’lık oran ile lise mezunu olan katılımcılar eğitim düzeyi  olarak ilk sırada yer 

almışlardır. Aylık gelir düzeylerinin gruplar arasında birbirine yakın olduğu görülmektedir. 

Ankete katılanların %48,8’ini girişimciler, %50.2’sini maaşlı çalışanlar oluşturmuştur. Maaşlı 

çalışanların %50,8’ini kamu çalışanları, %49,2’sini özel sektör çalışanları oluşturmaktadır. 

Tablo 1: Katılımcıların Kişilik Özelliklerine İlişkin İfadelerin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Boyutlar İfadeler Madde 

Bütün 

Korelasyon 

Değeri 

Madde 

Silindiğinde 

Oluşan 

Cronbach’s 

Al. 

Dışa Dönüklük Çevremde aranılan bir kişiyimdir. ,350 ,774 

İnsanların yanında rahatımdır. ,493 ,766 

Konuşmaları ilk olarak ben başlatırım. ,401 ,771 

Topluluklarda değişik insanlarla konuşurum. ,361 ,774 

Dikkatlerin odağı olmak beni rahatsız etmez. ,279 ,778 

Uyumluluk 

İnsanlarla ilgilenirim. ,503 ,767 

Diğer kişilerin fikirlerini önemserim. ,398 ,771 

Başkalarının duygularını hissedebilirim. ,196 ,781 
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Yumuşak bir kalbim vardır. ,329 ,775 

Başkalarına zaman ayırırım. ,377 ,773 

İnsanların kendilerini rahat hissetmelerini 

sağlarım. 

,347 ,774 

Özdenetim/ 

Sorumluluk 

Her zaman hazırlıklıyımdır. ,303 ,776 

Düzeni severim. ,324 ,775 

Detaylara çok dikkat ederim. ,361 ,774 

Günlük işlerimi hemen yaparım. ,488 ,768 

Bir plan doğrultusunda hareket ederim. ,234 ,780 

İşimde titizimdir. ,558 ,765 

Duygusal Denge 

Çabuk stres olurum. -,011 ,793 

Çoğu zaman rahatımdır. ,358 ,774 

İşler için endişelenirim. ,121 ,785 

Kolayca rahatsız olurum. ,046 ,788 

Değişken bir ruh halim var. ,040 ,789 

Gelişime Açıklık 

Zengin bir kelime dağarcığım vardır. ,263 ,778 

Soyut fikirlerle ilgilenmem. ,087 ,787 

Geniş bir hayal gücüm vardır. ,394 ,772 

Mükemmel fikirlerim vardır. ,328 ,775 

Çabuk anlarım. ,506 ,768 

Bir şeyleri ifade etmek için vakit harcarım. -,111 ,796 

Çok fazla fikrim var. ,370 ,774 

Tablo 2: Ankete Katılan Demografik Özellikleri  

 Frekans Oran  Frekans Oran 

Cinsiyet  (N: 461) 

Erkek 238 51,6 Kadın 223 48,4 

Yaş (N: 461) 
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18-25 70 15,2 46-55 114 24,7 

26-35 120 26,0 56+ 52 11,3 

36-45 105 22,8    

Medeni Durum  (N: 461) 

Evli 335 72,7 Bekar 126 27,3 

Eğitim (N: 461) 

İlköğretim 32 6,9 Önlisans/Lisans 86 18,7 

Orta Öğretim 57 12,4 Lisansüstü 85 18,4 

Lise 201 43,6    

Gelir Seviyesi (N: 461) TL/ay 

1500 TL ve altı 79 17,1 4501-6000 TL  76 16,5 

1501-3000 TL 97 21,0 6001-7500 TL 60 13,0 

3001-4500 TL 81 17,6 7501TL ve üzeri 68 14,8 

İş Durumu (N: 461) 

Girişimci 225 48,8 Maaşlı Çalışan 236 52,2 

Kamu – Özel Sektör Maaşlı Çalışan (N: 236) 

Kamu Sektörü Çalışan 120 50,8 Özel Sektör Çalışan  116 49,2 

Tablo 3’ te “Dışa Dönüklük”, “Uyumluluk”, “Özdenetim/Sorumluluk”, “Gelişime Açıklık” ve 

“Duygusal Denge”  boyutlarına uygulanan t-testi sonucunda “Duygusal Denge”  boyutu 

haricindeki boyutlarda iş durumuna göre anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir (p 

<0,05). Girişimcilerin maaşlı çalışanlara göre daha dışa dönük, uyumlu, gelişime açık ve 

özdenetim/sorumluluk sahibi oldukları görülmüştür. “Duygusal Denge” boyutunda ise 

girişimciler ile maaşlı çalışanlar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p > 0,05). 

Bu durumda H1, H2, H3, H5 hipotezleri kabul edilmiş, H4 hipotezi ise reddedilmiştir. 
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Tablo 3: Katılımcıların İş Durumu Değişkenine Göre Kişilik Özelliklerinin T-testi 

Boyutlar İş Durumu N Ort. Std. sap.  t değeri p değ. 

Dışa Dönüklük Girişimci 

Maaşlı Çalışan  

225 

236 

3,9422 

3,8381 

,60093 

,78937 

8,445 ,000 

Uyumluluk Girişimci 

Maaşlı Çalışan 

225 

236 

3,8904 

3,5936 

,61426 

,69933 

4,827 ,000 

Özdenetim/Sorumluluk 
Girişimci 

Maaşlı Çalışan 

225 

236 

4,0859 

3,6993 

,60301 

,67542 

6,467 ,000 

Duygusal Denge 
Girişimci 

Maaşlı Çalışan 

225 

236 

3,0507 

3,0391 

,56102 

,65620 

,202 ,840 

Gelişime Açıklık 
Girişimci 

Maaşlı Çalışan 

225 

236 

3,5035 

3,2590 

,49359 

,55105 

5,006 ,000 

Tablo 4: Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre Kişilik Özelliklerinin T-testi 

Boyutlar Cinsiyet  N Ort. Std. Sapma t değeri p değeri 

Dışa Dönüklük Kadın 

Erkek 

223 

238 

3,6771 

3,6370 

,78921 

,72657 

,569 ,570 

Uyumluluk Kadın 

Erkek 

223 

238 

3,8580 

3,6296 

,62702 

,70004 

3,682 ,000 

Özdenetim/Sorumluluk 
Kadın 

Erkek 

223 

238 

3,9223 

3,8613 

,65450 

,68464 

,975 ,330 

Duygusal Denge 
Kadın 

Erkek 

223 

238 

3,0610 

3,0319 

,59597 

,62520 

,712 ,610 

Gelişime Açıklık 
Kadın 

Erkek 

223 

238 

3,4337 

3,3265 

,50277 

,56282 

,124 ,032 

Tablo 4’ te “Dışa Dönüklük”, “Uyumluluk”, “Özdenetim/Sorumluluk”, “Gelişime Açıklık” ve 

“Duygusal Denge”  boyutlarına uygulanan t-testi sonucunda “Uyumluluk” ile “Gelişime 

Açıklık” boyutunda  kadın ve erkekler arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu tespit 

edilmiştir (p< 0,05). Elde edilen bulgulara gore, kadınların erkeklere göre daha uyumlu ve 

gelişime açık oldukları söylenebilir. Bu sonuçlara göre, H7 ve H10 hipozeleri kabul edilmiştir. 
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“Dışa Dönüklük”, “Özdenetim/Sorumluluk” ve “Duygusal Denge” boyutlarında kadın ve 

erkekler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p >0,05).  Bu nedenle H6, H8 ve H9 

hipotezleri reddedilmiştir. 

Girişimcilerin, özel sektör ve kamu çalışanlarının kişilik özellikleri boyutları araşında fark 

olup olmadığını test etmek üzere tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. İlk olarak grupların 

varyanslarıının eşitliği Levene testi ile test edilmiştir (Tablo 5). Levene testi sonucu, 

varyansları eşit (p> 0,05) olan kişilik boyutlarına ANOVA analizi yapabilmek için gerekli ön 

şart sağlanmış olmaktadır. 

Tablo 5: Grup Varyanslarının Homojenlik Testi – İş Değişkinine Göre  

Boyutlar Levene 

Statistic df1 df2 Sig. (p) 

Dışa Dönüklük 11,448 2 458 ,000 

Uyumluluk 1,110 2 458 ,330 

Özdenetim/Sorumluluk 1,185 2 458 ,307 

Duygusal Denge 3,524 2 458 ,030 

Gelişime Açıklık 1,091 2 458 ,337 

Tablo 6: Boyutların İş Durumu Değişkenine Göre Anova Testi  

Boyutlar İş Durumu N Ortl. Std. Sapma F değeri P 

anlam 

düzeyi 

Uyumluluk Girişimci 225 3,8904 ,61426 12,387 ,000 

Kamu Çalışanı 120 3,5389 ,69838   

Özel Sektör Çalışanı 116 3,6566 ,69861   

Özdenetim/ 

Sorumluluk 

Girişimci 225 4,0859 ,60301 20,190 ,000 

Kamu Çalışanı 120 3,6986 ,64578   

Özel Sektör 

Çalışanı 

116 3,7112 ,71504   

Gelişime 

Açıklık 

Girişimci 225 3,5035 ,49359 13,286 ,000 

Kamu Çalışanı 120 3,2988 ,52709   

Özel Sektör Çalışanı 116 3,2180 ,57188   
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Tablo 6’ da uygulanan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucuna göre  (p< 0,05)  

kişiliğin “Uyumluluk”, “Özdenetim/Sorumluluk” ve “Gelişime Açıklık” boyutları açısından iş 

durumuna göre gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu anlaşılmıştır. Farklılığın hangi 

gruplar arasında mevcut olduğunun tespiti için Tukey testi uygulanmıştır (Tablo 7).  

Tablo 7: Boyutların İş Durumu Değişkenine Göre Post-Hoc Testi (Tukey Testi) 

 Boyutlar      (I) İş Durumu (J) İş Durumu Ortalama Ortalama 

Fark (I-J) 

Standart 

Hata 

p Değeri 

Uyumluluk 

 

 

Girişimci 

Kamu Çalışanı 3,5389 ,35148* ,07445 ,000 

Özel S. Çalışanı 3,6566 ,23376* ,07528 ,006 

Kamu Çalışanı Girişimci 3,8904 -,35148* ,07445 ,000 

Özel S. Çalışanı 3,6566 -,11772 ,08576 ,356 

Özel Sektör Çalışanı 
Girişimci 3,8904 -,23376* ,07528 ,006 

Kamu Çalışanı 3,5389 ,11772 ,08576 ,356 

Özdenetim/ 

Sorumluluk 

 

Girişimci 

Kamu Çalışanı 3,5389 ,38731* ,07278 ,000 

Özel S. Çalışanı 3,6566 ,37472* ,07360 ,000 

Kamu Çalışanı 
Girişimci 3,8904 -,38731* ,07278 ,000 

Özel S. Çalışanı 3,6566 -,01260 ,08384 ,988 

Özel Sektör Çalışanı 
Girişimci 3,8904 -,37472* ,07360 ,000 

Kamu Çalışanı 3,5389 ,01260 ,08384 ,988 

Gelişime 

Açıklık 

 

Girişimci 

Kamu Çalışanı 3,5389 ,20468* ,05911 ,002 

Özel S. Çalışanı 3,6566 ,28551* ,05977 ,000 

Kamu Çalışanı 
Girişimci 3,8904 -,20468* ,05911 ,002 

Özel S. Çalışanı 3,6566 ,08083 ,06809 ,461 

Özel Sektör Çalışanı 

Girişimci 3,8904 -,28551* ,05977 ,000 

Kamu Çalışanı 3,5389 -,08083 ,06809 ,461 

*  Ortalama farkı .05 düzeyinde anlamlıdır.  

Tablo 7, detaylı olarak incelendiğinde kişiliğin “Uyumluluk”, “Özdenetim/Sorumluluk” ve  

“Gelişime Açıklık” boyutlarında girişimciler ile kamu çalışanları, girişimciler ile özel sektör 
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çalışanları arasında anlamlı farklılıklarının mevcut olduğu görülmüştür (p ˂ 0,05). Ancak aynı 

kişilik boyutlarında kamu çalışanları ile özel sektör çalışanları arasında anlamlı bir farklılık 

tespit edilmemiştir (p > 0,05). 

Levene testi sonucuna göre varyansları farklı olan boyutlar için (p < 0,05) Welch testi 

uygulanmıştır  (Tablo 8).   

Tablo 8: Boyutların İş Değişkenine Göre Welch Testi 

Boyutlar Statisticͣ df1 df2 p değeri 

Dışa Dönüklük 36,636 2 225,442 ,000 

Duygusal Denge ,128 2 235,294 ,880 

a. Asymptotically F distributed  
 

Welch testi sonucunda iş durumuna göre, “Duygusal Denge” boyutunda yer alan değişkenler 

arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p değeri > 0,05) . “Dışa Dönüklük” 

boyutunda yer alan değişkenler arasında ise anlamlı bir farklılığın mevcut olduğu görülmüştür 

(p ˂ 0,05). Hangi gruplar arasında farklılık olduğunu tespit etmek için tablo 9’da gösterilen 

Tamhane ikili grup karşılaştırma testi uygulanmıştır. Tablo 9, detaylı olarak incelendiğinde 

kişiliğin “Dışadönüklük” boyutunda  girişimciler ile kamu çalışanları, girişimciler ile özel 

sektör çalışanları arasında anlamlı farklılıklarının mevcut olduğu görülmüştür (p ˂ 0,05). 

Ancak aynı kişilik boyutunda kamu çalışanları ile özel sektör çalışanları arasında anlamlı bir 

farklılık tespit edilmemiştir (p > 0,05). 

 

Tablo 9: Tamhane İkili Grup Karşılaştırma Testi 

Boyutlar İş Durumu (I) İş Durumu (J) Ort. Farkı (I-J) Std. Hata p değeri 

 

 

Dışa Dönüklük 

Girişimci Kamu Çalışanı ,50389* ,07558 ,000 

Özel S. Çalışanı ,61464* ,09031 ,000 

Kamu Çalışanı Girişimci -,50389* ,07558 ,000 

Özel S. Çalışanı ,11075 ,10324 ,634 

Özel S. Çalışanı Girişimci -,61464* ,09031 ,000 

Kamu Çalışanı -,11075 ,10324 ,634 
*  Ortalama farkı .05 düzeyinde anlamlıdır.  
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Girişimcilikle ilgili literatürde, risk alma eğilimi, yaratıcılık, yeniliklere ön ayak olma, 

sorumluluğa istek duyma, başarı güdüsü, hırslı olma, özgüven, güçlü insan ilişkileri, iletişim 

becerisi, bağımsızlık isteği, tanınma, liderlik, güçlü motivasyon, mücadele etme, kişisel 

değerlere dönüklük, enerjik olma, sabırlı olma, dayanma gücü, yüksek kazanç isteği gibi 

kişisel özellikler girişimcilerin temel özellikleri olarak olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, bu 

özelliklerin yeterli kısmına sahip kişilerin girişimcilik eğiliminin yüksek olduğu 

varsayılmaktadır. Beş faktör kişilik modeli ile uygulamasını yaptığımız çalışmamızda da, 

kişiliğin “Dışa Dönüklük”, “Uyumluluk”, “Özdenetim/Sorumluluk” ve “Gelişime Açıklık” 

boyutlarında girişimciler ile maaşlı çalışanlar arasında anlamlı bir fark olduğu, girişimcilerin 

maaşlı çalışanlara göre daha dışa dönük, uyumlu, gelişime açık ve özdenetim/sorumluluk 

sahibi oldukları görülmüştür.  Kişiliğin “Duygusal Denge” boyutunda girişimciler ile maaşlı 

çalışanlar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Bunun yanında, kamu ile özel 

sektör çalışanları karşılaştırıldığında, bu iki grubun kişilik özellikleri arasında bir farklılık 

olmadığı görülmüştür. Sonuçlar literatürü destekler niteliktedir. 

“Beş Faktör Kişilik Modeli” bilimsel çalışmalarda en fazla yararlanılan kuramlardan birisi 

olmasına rağmen özellikle şu konularda eleştirilmektedir; “Beş Faktör Kişilik Modeli” 

aracılığıyla yapılan ampirik çalışmalar incelendiğinde genel olarak beş boyuttan en az bir 

tanesinin anlamlı çıkmadığı veya birden fazla bağımlı değişkenli çalışmalarda en az bir 

tanesiyle arasında bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. Aynı şekilde birçok çalışmada büyük 

beş etmenin tamamen bağımsız olmadığı belirlenmektedir. Bu durum ise boyutlar arasındaki 

bağların azalmasına sebep olmaktadır. Ayrıca; kişilik özelliklerinin farklı boyutlarını ortaya 

koymak için kullanılan “Beş Faktör Kişilik Modeli”, farklı sayıdaki etmene sahip 

çözümlerden birini seçerken evrensel olarak tanınmamış bir metod olmakla eleştirilmektedir. 
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Özet 

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle değişik marka ve özellikli çok sayıda CNC tezgahları 

ortaya çıkmıştır. Bu tezgahlar, kullandığımız alan ve yaptıracağımız işe göre değişiklik 

göstermektedir. Birbiriyle kıyaslama yöntemi olan analitik hiyerarşik programı bize doğru 

tezgah seçimini yaptırmaktadır. İstenilen kriterler doğrultusunda Entil Endüstri yatırımları ve 

ticaret A. Ş. de seçim zorluğu yaşanılan 5 adet tezgah arasında bu program kullanılarak seçim 

yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: CNC Tezgahları, Analitik Hiyerarşik Programı, Teknik Özellikler, 

Seçim 

JEL Sınıflandırması: C61 

SELECTION OF THE MOST APPROPRIATE CNC MACHINE; 

ANALYTIC HIERARCHY PROCESS APPROACH AND APLICATION 

Abstract 

A number of different brands and featured CNC machine  has emerged the development of 

technology in recent years. These machines; according to the work areas and  job changes. 

Analytical hierarchical process benchmarking program that is built with each of us the right 

choice machines. Entil Investment Industry trading Co. which selection difficulty experienced 

in between 5 looms has been made this selection using program. 

 

Keywords: CNC Machines,   Analytical Hierarchical Process, Specifications, the Choice 

JEL Classification: C61 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani 

fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım tezgahları tasarlanmıştır. 

Bu takım tezgahları makina sanayi ve otomotiv sanayinden sonra tarım makinaları imalatında 

da kullanılmaya gereksinim duyulmuştur. Bu tasarımların amacı insan gücünü daha hızlı, 

güvenilir ve verimli aletlerle değiştirmektir. Uzun yıllar bu tezgahlarda köklü bir değişiklikler 

olmamıştır. Ama sürekli bir gelişme kaydedilmiştir. Çağımız bilgisayar teknolojisine 

bürünmesi, metal kesme işlerinde bir çağ açmış olmaktadır. Bu olay genellikle "Bilgisayar 

Destekli Nümerik Kontrol" olarak isimlendirilir. Kısa adlandırılması ise CNC'dir. Bu tür 

takım tezgahları diğer sanayi kollarından sonrada tarım makinaları sanayine sıçramış ve 

üreticileri bu tezgahlara yatırıma sevk etmiştir. Bu sayede tarım makinaları sanayi Avrupa 

standartlarına yaklaşma eğilimi göstermiş ve imalatta seri, hatasız üretime başlanmıştır 

(www.mudinmakine.com/cnc+tezgahlari.html, 2015 ). 

2.  Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret A. Ş. Döküm İşletmesine Alınacak CNC 

Tezgahının Genel Özellikleri 

ENTİL Demir Döküm 1964 yılından beri çeşitli ülkelere çeşitli otomotiv, değirmen vals 

topları, gemi parçaları ve daha birçok çeşit döküm parçalarını üretilmektedir. CNC 

tezgahlarını kendi ihtiyacı olan döküm kalıp modellerini oluşturmak, vals toplarının ve 

millerinin işlenmesi, otomativ parçalarının işlenmesi için kullanmaktadır. İşletmede kullanılan 

CNC tezgahları gerek işlerin yoğunluğundan, gerekse tezgahların gün geçtikçe daha çok 

gelişip daha fazla iş kapasitesine sahip olmasından dolayı yenisiyle değiştirilmesi 

gerekmektedir. 

Bu sebeple, uzman görüşleri alınarak, değerlendirmeye alınacak CNC işleme tezgahları  

1-KOAMING KMC 3000S 

2-DAHLIH DMC3213 

3-KIHEUNG KNCU1000 

4-GORATU GBR3 

5-TESSEN TML 35 olarak belirlenmiştir.  

http://www.mudinmakine.com/cnc+tezgahlari.html
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3. ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ 

AHY’ de, karar vericinin amacı doğrultusunda kriterlerin ve ona ait olan alt kriterlerin 

belirlenip hiyerarşik yapının oluşturulması ilk adımı meydana getirir. Diğer bir ifade ile AHY 

de öncelikle amaç belirlenir ve bu amaç doğrultusunda her bir kriter ortaya konulur. Daha 

sonra her bir kriter için alternatifler belirlenir. Sonuçta karar için hiyerarşik bir yapı 

oluşturulmuş olur (Scholl, vd., 2005: 763).  

Karşılaştırmalı yargılar veya ikili karşılaştırmalar AHY’nin ikinci temel adımını 

oluşturmaktadır. İkili karşılaştırma terimi iki faktörün/kriterin birbirleriyle karşılaştırılması 

anlamına gelir ve karar vericinin yargısına dayanır. İkili karşılaştırmalar karar kriterlerinin ve 

alternatiflerin öncelik dağılımlarının kurulması için tasarlanmıştır. Daha açık bir ifade ile 

hiyerarşideki elemanlar bir üst kademedeki elemana göre göreli önemlerinin belirlenmesi için 

ikili olarak karşılaştırılır (Chandran, Golden ve Wasil, 2005: 2235-2236). Amaç için n tane 

kriter (faktör) olduğunda nxn boyutunda bir A matrisi oluşturulur.  
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Bu matriste i satırındaki öğelerin j sütunu bakımından ne derece anlamlı olduğunu gösteren 

değerler vardır (Ouma ve diğ., 2014: 4). Bu değerler önem derecesinin gücünü yansıtır. Bu 

sayıların belirlenmesinde bir ölçeğin kullanılması gerekir. Bu ölçek şu üç elemandan oluşur: 

Bir nesneler kümesi, bir sayılar kümesi ve nesnelerle sayılar arasındaki karşılıklı ilişkilerin 

belirlenmesidir. 

Standart bir ölçekte ölçeğin değerini oluşturmak için para birimi, uzunluk birimi veya ısı 

birimi gibi bir birimin kullanılması gerekmektedir. Standart ölçekleri kullanmayan daha genel 

bir ölçüm yöntemi de vardır. Bu yöntem standart ölçme ölçeği olmayan özellikler için sevgi, 

siyasi tavır ve doğruluk gibi özellikleri kullanabilen göreli ölçüm ölçekleridir. Göreli 

ölçeklerin çok önemli bir özelliği de, ihtiyaç duyulduğunda standart ölçekten elde edilen 
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bilgileri kullanabilmeleridir. Böyle bir durumda standart oran ölçeğinden elde edilen ölçümler 

normal hale getirilerek göreli ölçekteki ölçümlere dönüştürülür. (Saaty, 1990: 10-12; Saat, 

2000: 155).   

Saaty tarafından geliştirilen göreli ölçek Tablo 1’de görülmektedir. Bu değerlerde Tablo 

1’deki 1-9 arasındaki tek sayılardan oluşan önem skalası değerleridir.  

 

Tablo 1: Analitik Hiyerarşi Sürecinde Kullanılan Ölçek 

Önem 

Derecesi 

Tanımı Açıklaması 

1 Eşit önemli Her iki faaliyet de amaca eşit 

katkıda bulunur. 

3 Orta önemli Tecrübe ve değerlendirmeler 

sonucunda bir faaliyet diğerine 

göre biraz daha fazla tercih edilir. 

5 Güçlü önemli Tecrübe ve değerlendirmeler 

sonucunda bir faaliyet diğerine 

göre çok daha fazla tercih edilir. 

7 Çok güçlü önemli Bir faaliyet diğerine göre çok 

güçlü şekilde tercih edilir. 

Uygulamada üstünlüğü 

ispatlanmıştır. 

9 Son derece önemli Bir faaliyet diğerine göre 

mümkün olan en yüksek 

derecede tercih edilir. 

2, 4, 6, 8 Yukarıdaki değerler arasındaki ara 

değerler 

Bir değerlendirmeyi yapmakta 

sözler yetersiz kalıyorsa, sayısal 

değerlerin ortasındaki bir değer 

verilir. 

Yukarıdaki 

sayıların tersi 

J faaliyeti ile karşılaştırıldığında i 

faaliyeti kendine tahsis edilen yukarıdaki 

sayılardan birine sahipse j faaliyeti ile i 

karşılaştırıldığında bunun tersi bir değere 

sahip olur 

Birimin katsayısı olarak daha 

büyük bir öğeyi tahmin etmek 

için daha küçük bir öğenin 

seçilmesiyle oluşan karşılaştırma. 

Rasyonel 

sayılar 

Ölçekten elde edilen oranlar Matrsisten n adet sayı alınarak 

tutarlılığın elde edilmesi. 

1.1-1.9 Önemi farklılaşmamış faaliyetler Ögelerden birbirine yakınsa ve 

ayrım yapılamıyorsa kullanılır. 

1.3 orta, 1.9 ise en uç değer 

demektir. 

Kaynak: Saaty, 1990: 26; Saaty, 1999: 409, Cabala, 2010: 10, Saat, 2000: 156. 
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Değerlendirme ya da karşılaştırma, benzer esasları paylaşan iki öğe arasındaki ilişkinin 

sayısal olarak ifade edilmesiyle yapılır.  Bu tür değerlendirmeler, öğeler dizisinin kendisiyle 

karşılaştırıldığı bir kare matris ile gösterilir. Değerlendirmelerden her biri, soldaki sütunda 

bulunan öğenin en üst satırda bulunan öğe üzerindeki üstünlüğünü gösterir. Bu da iki soruya 

cevap verir: Daha yüksek kriter(faktör) için iki öğeden hangisi daha önemlidir? Tablo 1’de 

gösterilen 1-9 aralığını kullanarak gösterilen soldaki öğenin en üstteki öğeye etkisi ne kadar 

güçlüdür?  Bu matriste bir ögenin kendisiyle karşılaştırılması 1 sayısı ile ifade edileceğinden 

matrisin köşegenlerine 1 değerleri yerleştirilir. n elemanlı bir matriste 2/)1( nn  adet 

karşılaştırma yapılır. Bunun nedeni, matrisin köşegeninde öğelerin kendileriyle 

karşılaştırılmasından dolayı 1 değerlerinin yer almasıdır. Matriste diyagonal köşegenin altında 

kalan değerlendirmelerin, köşegenin üstünde yer alan değerlerin tersi olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu yüzden ihtiyaç duyulan değerlendirme sayısı 2/)( 2 nn   olacaktır 

(Saaty, 1999: 408; Saaty, 1994: 25-27; Saat, 2000: 157). 

Farklı kriterlerin Tablo 2’de gösterildiği gibi ikili karşılaştırmaları yapılarak bir matris 

oluşturulur. Tablo 2 farklı ikili karşılaştırmalar ile oluşturulan matrisi göstermektedir. Tablo 

2’deki matriste wi/wj terimi, amaca ulaşmak için i. kriterin j. kriterden ne kadar daha önemli 

olduğunu ifade etmektedir. Bu değerlendirmede Tablo 1’de gösterilen ölçek kullanılmaktadır. 

Örneğin bu değer 5 ise, i kriterin j kritere göre güçlü düzeyde önemli olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu durumda benzer şekil j kriter de i kritere göre 1/5 düzeyinde önemli olmaktadır (Vargas, 

1990: 4; Güngör and İşler, 2005: 24). 

Tablo 2: Kriterler İçin İkili Karşılaştırmalar Matrisi Oluşturulması 

 Kriter 1 Kriter 2 ………………… Kriter n 

 

Kriter 1 
11 / ww  21 / ww  ............................ 

nww /1  

Kriter 2 
12 / ww  22 / ww  ………………… 

nww /2  

          . 

          . 

        . 

        . 

       . 

       . 

         . 

         . 

 

Kriter n 
1/ wwn  11 / ww  ………………… 

nn ww /  

Kaynak: Saaty, Thomas L., 1990: 4. 
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Kriterlerin göreceli önemleri bulunarak matris tutarlılığı hesaplanır. Bir karşılaştırma 

matrisinin tutarlı olabilmesi için, en büyük özdeğerinin (λmax) matris boyutuna (n) eşit olması 

gerekmektedir. Kriterlerin göreli önemlerini hesaplamak için, her bir M satırın geometrik 

ortalaması alınarak “wi” sütun vektörü oluşturulur. Oluşturulan sütun vektörü normalize 

edilerek, göreli önemler vektörü “Wi” hesaplanır. Matristeki her bir satır göreli önemler 

vektörü ile çarpılarak V2 sütun vektörü elde edilir. Daha sonra bu vektörün her elemanı, göreli 

önemler vektöründe karşı gelen elemana bölünerek V3 vektörü hesaplanmakta, V3 sütun 

vektörünün aritmetik ortalaması ise en büyük özdeğer olan λmax’ı vermektedir (Arslan ve 

Khisty, 2005: 423; Güngör ve İşler, 2005: 24; Erinci ve Sulak, 2014; 228; Öz ve Alp, 2010: 

118). 

Son adım, tutarlılık göstergesinin ve tutarlılık oranının bulunmasıdır. Tutarlılık analizi ikili 

karşılaştırma sonucu elde edilen değerin yani önceliklerin birbirleriyle olan mantıksal ve 

matematiksel ilişkidir. Tutarlılık analizi yapılarak ikili karşılaştırmaların tutarlılık derecesi 

ölçülür. Tutarlılık oranı adı verilen bu ölçü, karar vericilerin ikili karşılaştırmalardaki yanlış 

değerlendirmeleri belirleme olanağı verir. Bu olanak yalnızca dikkatsizce yapılan hataların 

azaltılabilmesini sağlamakla kalmaz aynı zamanda karar vericilerin bir ya da daha fazla 

sayıdaki karşılaştırmadaki hatalarını ya da yaptığı abartmalı değerlendirmeleri gösterir 

(Koçak, 2003:76; Öz ve Alp, 2010: 119).  

Tutarlılık analizinde amaç sadece “A, B’den daha önemli; B’de C’den daha önemli ise, A, 

C’den de önemlidir” şeklinde bir tutarlılığı değil aynı zamanda “A, B’den 2 kat, B’de C’den 3 

kat önemli ise A, C’den 6 kat önemlidir” şeklinde oransal bir tutarlılığı da sağlamaktır. 

Tutarlılık oranı aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır (Saaty ve Özdemir, 2003: 240-242; 

Güngör ve İşler, 2005: 24; Erinci ve Sulak, 2014: 228; Öz ve Alp, 2010: 119): 
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Burada Saaty eşleşmiş karşılaştırmasının tutarlılık göstergesi(CI)’lara matrislendiği rastgele 

similasyondan elde edilen CI değerlerinin ortalamalarıyla gösterilen rassallık göstergesi(RI) 

görülür. Tutarlılık oranı(CR)’nin tavsiye edilen değeri 0.1 den büyük olmamalıdır (Saaty, 

1980). Matrislerin kabul ve reddedilme sorunları çok tartışılmıştır. Özelliklede karar vericinin 

değerlendirmelerini gösteren ölçütler ile tutarlılık arasındaki ilişkide Lane ve Verdini (1989) 9 

aralıklı bir ölçek kullanarak, Saaty’nin CR eşiği çok kısıtlayıcı olduğunu göstermiştir. Çünkü 

rastgele oluşturulan matrislerde CI’nın standart sapma değerleri çok küçüktür fakat Salo ve 

Hamalainen ise (1997) CR eşiklerinin kullanılan ölçütün öğe boyutuna bağlı olduğunu ortaya 

çıkarmıştır.  

Çeşitli RI’ların kullanımıyla ilgili ve bu endeksin tahmin edilme şeklinin tarihsel bir çalışması 

Alonso ve Lamata’da (2004) görülmektedir. İlk olarak Saaty (Wharton‘da) 500 ve Uppuluri 

(Oak Ridge’de) 100 birimde simüle etti (Saaty, 1980). Aloonso ve Lamata’nın (2006) son 

çalışmasında similasyon sayıları 100000 den 500000’e genişletildi.. Franek ve Kresta’nın  

(2014) similasyon çalışmasında da 500 bin durum üzerinde uygulandı. Bu çalışmalarda elde 

edilen rassallık göstergeleri Tablo 3’deki gibidir (Franek ve Kresta, 2014: 167-168).  

 

Tablo 3: Rassallık Göstergeleri 

 Oak Ridge 

(1980) 

Wharton 

(1980) 

Alonso and 

Lamata 

(2006) 

Alonso and 

Lamata 

(2006) 

Franek and 

Kresta(2014) 

n 100 500 100000 500000 500000 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

0.38 

0.95 

1.22 

1.03 

1.47 

1.40 

1.35 

1.46 

1.58 

1.48 

1.56 

1.57 

1.59 

0.58 

0.90 

1.12 

1.24 

1.32 

1.41 

1.45 

1.49 

1.51 

 

0.525 

0.880 

1.109 

1.248 

1.342 

1.406 

1.450 

1.485 

1.514 

1.537 

1.555 

1.571 

1.584 

0.525 

0.880 

1.109 

1.248 

1.342 

1.406 

1.450 

1.485 

1.514 

1.537 

1.555 

1.571 

1.584 

0.525 

0.882 

1.110 

1.250 

1.341 

1.404 

1.451 

1.486 

1.514 

1.536 

1.555 

1.570 

1.584 

 

1-15 boyutundaki matrisler için yapılan başka bir çalışma sonucu, rassallık göstergeleri Tablo 

4’deki gibi bulunmuştur. Tablo 4’den de görüldüğü gibi rassallık göstergesi en çok 15 boyutlu 

matrisler için hesaplanabilmektedir. Ele alınan problemlerde kriter sayısının çokluğu, 

kriterlerin tümü birlikte değerlendirildiğinde tutarlı sonuç elde etme ihtimalini de 
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zayıflatmaktadır (Kwiesielewicz ve Uden, 2004:713-714). Bu çalışmada tablo 4’deki değerler 

kullanılmıştır. 

Table 4:  Rassallık Göstergeleri 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

Source: Saaty, T.L. and Tran L.T., (2007: 966); Wang, H., Che, Z., H. ve Wu, C., (2010: 1024); Ömürbek, N., 

Tunca, M. Z., (2013: 52). 

 

AHY'nin son aşaması ise, karar probleminin çözümlenmesi aşamasıdır. Bu aşamada 

problemin ana hedefinin gerçekleştirilmesinde karar alternatiflerinin sıralaması olarak hizmet 

edecek bir karma öncelikler vektörü oluşturulur. Bu vektörü oluşturmak için her değişkene 

uygun belirlenen öncelik vektörlerinin ağırlıklı ortalaması alınır (Zahedi,1987: 389). Elde 

edilen nihai öncelikler karar alternatif puanları olarak da adlandırılabilir ve karar vericinin 

alternatif tercihlerine ilişkin yargısal algılamalarının yoğunluğunu temsil eder. 

3.1. Problemin Tanımı 

 Genel Amaç:    En Uygun CNC İşleme Tezgahının Seçimi 

 Temel kriterler: 1 ) Teknik Özellikler 

    2 ) Bakım Faktörleri 

    3 ) Kurulum Özellikleri 

    4 ) Kullanım Özellikleri 

    5 ) Finansal Özellikler 

    6 ) Güvenlik faktörleri 

Bu tezgahları karşılaştırırken bazı kriterler belirlenmiş ve bu kriterler aşağıdaki tablolarda 

gösterilmiştir. 
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Tablo 5: Teknik Özelliklerin Karşılaştırılması 

Teknik 

Özellikler 

KOAMING 

KMC 3000S 

DAHLIH 

DMC 3213 

KIHEUNG 

KNCU 1000 

GORATU 

GBR3 

TESSEN 

TML 35 

X-Y-Z Eksen 

Hareketleri 

2230x1400 

x700 mm 

3200x1300 

x760 mm 

2100x1000 

x1050 mm 

3000x1200 

x1500 mm 

3600x1100 

x1500 mm 

Yüksek Hız 

Fonksiyonu 

— mevcut — — mevcut 

Dahili 

Harddisk 

2 GB 16 GB 16 GB 26 GB 6 GB 

USB — — mevcut mevcut — 

Eternet mevcut mevcut mevcut mevcut mevcut 

İş Mili 

Kapasitesi 

25 hp 25 hp 25 hp 46 hp 33.5 hp 

Fener Mili 

Devri 

5000 

devir/dakika 

10000 

devir/dakika 

4000 

devir/dakika 

4000 

devir/dakika 

5000 

devir/dakika 

Kollu Tip 

Magazin 

30 takım 

kollu 

32takım 

kollu 

16 takım 

kollu 

16 takım 

kollu 

16 takım 

kollu 

DNC 

Hazırlığı 

RS 232 RS 232 RS 220 RS 232 RS 422 

 

 

Tablo 6: Bakım Faktörlerinin Karşılaştırılması 

Bakım 

Faktörleri 

KOAMING 

KMC 3000S 

DAHLIH 

DMC 3213 

KIHEUNG 

KNCU 1000 

GORATU 

GBR3 

TESSEN 

TML 35 

Arıza 

Gösterme 

Türkçe- 

İngilizce 

İngilizce — Türkçe- 

İngilizce 

İngilizce 

Bakım 

Kitapları 

Türkçe- 

İngilizce 

Türkçe İngilizce Türkçe- 

İngilizce 

İngilizce 

Merkezi 

Yağlama 

mevcut mevcut mevcut mevcut mevcut 

Fener Mili 

Soğutma 

mevcut mevcut mevcut mevcut mevcut 

Avadanlık 

Kutusu 

mevcut mevcut — mevcut mevcut 
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Tablo 7: Kurulum Özelliklerinin Karşılaştırılması 

Kurulum 

Özellikleri 

KOAMING 

KMC 3000S 

DAHLIH 

DMC 3213 

KIHEUNG 

KNCU 1000 

GORATU 

GBR3 

TESSEN 

TML 35 

Zemine 

Bağlama Kiti 

mevcut mevcut mevcut mevcut mevcut 

Yedek 

Kompresör 

— — mevcut mevcut mevcut 

Talaş 

Konveyörü 

— mevcut — mevcut mevcut 

Taşınabilir El 

Kumanda 

— — mevcut — mevcut 

 

 

Tablo 8: Kullanım Özelliklerinin Karşılaştırılması 

Kullanım 

Özellikleri 

KOAMING 

KMC 3000S 

DAHLIH 

DMC 3213 

KIHEUNG 

KNCU 1000 

GORATU 

GBR3 

TESSEN 

TML 35 

Türkçe 

Kullanım 

mevcut mevcut — mevcut — 

Heidenhian 

Kontrol 

Ünitesi 

TNC 530 TNC 530 HR 410 TNC 530 TNC 530 

İşlemede 

Müdahale  

mevcut mevcut mevcut mevcut mevcut 

Rijit Klavuz 

Çekme 

mevcut mevcut mevcut mevcut mevcut 

Otomatik 

Kapanma 

mevcut mevcut mevcut — mevcut 

İş Lambası mevcut mevcut mevcut mevcut mevcut 

İş Bitimi Sesli 

İkaz 

mevcut mevcut mevcut mevcut mevcut 
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Tablo 9: Finansal Özelliklerin Karşılaştırılması 

Finansal 

Özellikler 

KOAMING 

KMC 3000S 

DAHLIH 

DMC 3213 

KIHEUNG 

KNCU 1000 

GORATU 

GBR3 

TESSEN 

TML 35 

Kurulum 

Maliyeti 

257000$ 281000$ 282400€ 310000€ 484300€ 

İşletme 

Maliyeti 

1 takım:45$ 1 takım:65$ 1 takım: 65$ 1 takım: 58€ 1 takım:75€ 

Bakım 

Maliyeti 

ucuz ucuz normal normal pahalı 

Servis 

Maliyeti 

1 gün 500€ 1 gün 630€ 1 gün 630€ 1 gün 750€ 1 gün 900€ 

 

Tablo 10: Güvenlik Faktörlerin Karşılaştırılması 

Güvenlik 

Faktörleri 

KOAMING 

KMC 3000S 

DAHLIH 

DMC 3213 

KIHEUNG 

KNCU 1000 

GORATU 

GBR3 

TESSEN 

TML 35 

Koruyucu Saç 

Aksam 

mevcut mevcut mevcut mevcut mevcut 

Acil Stop 

Butonu 

mevcut mevcut mevcut mevcut mevcut 

Trafo mevcut mevcut mevcut — mevcut 

Stop Özelliği mevcut mevcut mevcut mevcut mevcut 

Standartlarına 

Uygunluk 

TSE, TSEK, 

ISO, VDE, 

TÜV, UL, 

DIN,  

TSE, 

TSEK, ISO,  

FDA, IEC,  

DIN,  

TSE, ISO, 

VDE, FDA, 

IEC, TÜV, 

UL, CE  

TSE, 

TSEK, ISO, 

VDE, FDA, 

IEC, TÜV, 

DIN, CE 

TSE, 

TSEK, ISO, 

VDE, FDA, 

IEC, TÜV, 

UL, DIN, CE 
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 Alternatifler  1 ) KOAMING KMC 3000S 

    2 ) DAHLIH DMC3213 

    3 ) KIHEUNG KNCU1000 

    4 ) GORATU GBR3 

    5 ) TESSEN TML 35 

3.2. Hiyerarşik Yapının Kurulması 

Bu yapı kurulurken AHP prensipleri doğrultusunda öncelikle amaç, bunu takip eden ölçütler 

ve bunların alternatifleri gösterilmiştir. Burada tam hiyerarşik bir yapı ile karşılaşılmaktadır. 

4. UYGULAMA 

4.1. Hiyerarşik Yapının Kurulması 

 

 

Şekil 1:  Model 

4.2. Alternatiflerin Tanımlanması 

Amaçları gerçekleştirmesi mümkün alternatifler, hiyerarşik yapının en alt düzeyinde yer alır. 

Sekil 1’de görüldüğü gibi işletmenin hedeflerini gerçekleşmesini sağlayacak olası alternatifler 

hiyerarşik yapının üçüncü düzeyinde yer almaktadır. 

BAKIM 

FAKTÖRLER

İ

FİNANSAL 

ÖZELLİKLER 

KULLANIM 

ÖZELLİKLER
GÜVENLİK 

FAKTÖRLERİ 

DAHLIH 

DCM3213 

GORATU 

GBR3 

KIHEUNG 

KNCU1000 

KURULUM 

ÖZELLİKLER

TEKNİK 

ÖZELLİKLE

R 

EN UYGUN CNC 

TEZGAH SEÇİMİ 

KOAMING 

KMC3000SD 

TESSEN 

SL3245 
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Şekil 2: Temel Kriterlerin Tutarsızlığı 

Şekil 2’de görüldüğü gibi expert choice 11’de hesaplanan temel kriterler tutarsızlık oranı 0.07 

yani güvenilir bir test olmuştur. 0.1 değerlerinde üzerinde çıkan sonuçlar için tutarsız yani 

güvensiz bir seçim oluşmaktadır. 

 

Şekil 3: Alternatiflerin Tutarsızlığı 

Şekil 3’de görüldüğü gibi expert choice 11’de hesaplanan alternatiflerin tutarsızlık oranı 0.05 

yani güvenilir bir test olmuştur.  

 

Şekil 4: Seçim Karşılaştırması 

Teknik özellikler uzman personel tarafından %40.9 oranla CNC tezgahı seçerken en önemli 

ölçüt seçilmiştir. Finansal özellikler ise %3.6 oranıyla en düşük temel kriter seçilmiştir.  
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Şekil 5’de finansal değerler %25’ kadar arttırılmış ve bu şekilde seçilebilecek CNC işleme 

tezgahı bulunmak istenmiştir. 

  

 

Şekil 5: Karşılaştırma 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

AHP yöntemi bilindiği üzere bir seçim programıdır. Seçimi gerçekleştirmek için birbirinden 

farklı özellikler taşıyan fakat genel olarak aynı işi yapan tezgahlar seçilmiştir. Yöntem 

sayesinde tezgahların her bir özelliği birbirleri arasında 1-9 puan verilerek karşılaştırılmış ve 

karşılaştırmaların sonucunda bütün oranların toplam sonuçları bulunmuştur. AHP ile analiz 

edilen veriler ışığında, Tessen marka işleme tezgahının ENTİL ENDÜSTRİ YATIRIMLARI 

VE TİCARET A.Ş. için alınması gereken tezgah olduğu belirlenmiştir. CNC tezgahı diğer 

tezgahlarla karşılaştırıldığında %24.5 oranında ve en yüksek kabulü görmektedir. Bu kabul 

sırasında şekil-4 de belirtildiği gibi en baskın % 40.9 oranıyla teknik özellikler gelmiştir. 

İkinci sırada %27,8 oranıyla kullanım özellikleri, üçüncü sırada % 10,1 oranıyla güvenlik 

faktörleri, dördüncü sırada %8,1 oranıyla kurulum özellikleri, son sırada ise % 3.6 oranıyla 

finansal özellikler gelmektedir. Teknik özellikler; fabrikada iş yapabilme kabiliyetini 

göstermektedir. Teknik özellikler yöneticiler için yapılacak işin seçiminde çok önemli rol 

oynarken, kullanım özellikleri ise operatör için çok önemli rol oynamaktadır. Bu oranlar 

doğrultusunda finansal özellikler yani tezgahın pahalılığı en son plana bırakılmıştır. Bunun 

sebebi ise en yararlı tezgahı seçerken yatırım maliyeti ve işletme maliyetinin ayrı 
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hesaplanmasıdır. Bu oranların belirlenmesi işletme yöneticileri ve kullanıcılarının istekleri 

doğrultusunda gerçekleşmiştir.  

İkinci bir karşılaştırma yapmak için Şekil 5’de finansal özellikler % 25.1 değerine arttırılmış, 

seçilmesi gereken tezgahta koaming marka tezgah olarak bulunmuştur. Programda finansal 

özelliklerin oranının arttırılması otomatik olarak diğerlerinin oranlarını düşürmüştür. Bu 

oranların değişmesiyle seçim yapılacak tezgah değişmiştir. Nedeni ise işletme yöneticilerinin 

verdiği seçim değerleri neticesinde gerçekleşmesidir. Bu seçimler her yönetici ve her operatör 

için farklı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. İkinci karşılaştırmamız bunun sonucunu 

göstermektedir. 

Şuana kadar sadece beş adet CNC işleme tezgahı karşılaştırmıştır. Tezgah alımında başka 

marka ve model tezgahlarda eklenerek daha çok tezgahlar karşılaştırılabilir. Ayrıca, ele 

aldığımız beş kritere ek kriterlerde eklenebilir veya azaltılabilir. Tezgahların yanı sıra bu tip 

karşılaştırma programı ile fabrikaya alınacak her türlü makine ve ekipmanlar 

kıyaslanabilecektir.  

Yapılacak bütün seçimlerde belirli bir kriter ve karar verme uygulanmaktadır. AHP yöntemi 

çok kriterli karar vermemize yardımcı olan bir programdır. Program sadece bizim 

belirlediğimiz değerler doğrultusunda çalışmaktadır.  
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Özet 

Son yıllarda yaşanan finansal skandallar, muhasebe mesleğinin uygulanmasında yaşanan 

sorunları ortaya çıkarmış ve muhasebe meslek etiği ile ilgili düzenleme ve yasaların 

çıkarılmasında etkili olmuştur. Çalışmanın amacı, Eskişehir merkezde faaliyette bulunan 

bağımsız Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler’lerin (SMMM), Türkiye Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler  Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından 

hazırlanan “Etik İlkeler Hakkında Yönetmeliğe” ilişkin tutumlarını araştırmaktır. Araştırmada 

kullanılan veriler, bir anket yardımıyla katılımcılarla yüz yüze görüşerek elde edilmiştir.   

Araştırma sonucunda, SMMM’lerin %75,1’inin meslek faaliyetlerinde uyacakları etik ilkeler 

konusunda ayrıntılı bilgilerinin olduğu saptanmıştır. SMMM’ler, temel etik ilke olarak %42,4 

oranında ‘mesleki davranışı’ birinci derecede önemli, görürken önem derecesinin en sonun da 

ise %46,1 oranında ‘dürüstlük’ yeralmıştır. SMMM’lerin, etik ilkelerin değerlendirilmesi 

kapsamındaki tutumlarının faktör yapısı açıklayıcı faktör analiziyle değerlendirilmiştir. Analiz 

sonucunda, 36 tutum ifadesi 9 faktör altında toplanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Etik, Muhasebe Meslek Etiği, Muhasebe Mesleği, Faktör Analizi 

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M14 

ACCOUNTING PROFESSIONAL ETHICS AND AN APPLICATION IN 

THE CITY OF ESKISEHIR 

Abstract 

In recent years, financial scandals, brings out problems in implementing accounting 

profession and has been effective in editing and removal of the law related accounting 

professional ethics. The aim of the study investigate the attitudes of Independent Financial 

Advisors in Eskisehir, about "Regulation about Ethical Principles" prepared by Turkish Union 

of Chambers of Certified Public Accountants and Sworn in Certified Public Accountants. The 

data collected by a questionnaire form via face to face method from participants. 

As a result, it is observed that 75,1% of  CPA’s have further information about the 

professional ethical principles. According to CPA’s, the most important fundamental ethical 

principle is 'essential professional behavior’ (42.4%), while the least important fundamental 

ethical principle is 'honesty' (46.1%). The evaluation of ethical principles by CPA’s attitudes 
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factor structure evaluated by factor analysis. As a result of the analysis, 36 attitude items 

gathered under the 9 factor. 

 
Keywords: Ethics, Professional Ethics in Accounting, Accounting Profession, Factor 

Analysis 

Jel Code: M40, M41, M14 
 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşanan bazı şirket ve muhasebe skandallarından sonra 

yasaların her zaman her yerde ve tam anlamıyla etkin olmadığı anlaşılmış ve meslek etik 

ilkeleri tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmalar muhasebe mesleğinin etik boyutunun 

önemini ön plana çıkarmıştır. Bu durum dünyada ve ülkemizde meslek örgütleri tarafından 

muhasebe meslek etik ilke ve kurallarının yeniden gözden geçirilmesine, etkinleştirilmesine 

ve hatta yeni yasaların çıkarılmasına neden olmuştur. Bu çerçevede muhasebe meslek ahlâkı 

ile ilgili ilk uluslararası çalışmalar Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (International 

Federation of Accountants-IFAC) tarafından 1990 yılında başlatılmış ve 1992 yılında 

oluşturulan Eğitim Komitesi öncülüğünde Muhasebeciler İçin Meslek Ahlâkı: Eğitimsel 

Mücadele ve Uygulanabilir Uygulama adlı yönetmelik yayımlanmıştır. IFAC daha sonra 1998 

yılında Muhasebe Mesleği İçin Meslek Etiği Kuralları’nı yayınlamıştır. Ülkemizde ise 

önceleri değişik mevzuatlarda dağınık bir yapıda yer alan muhasebe meslek ahlâkı kuralları 

ile ilgili ilk doğrudan düzenleme TÜRMOB tarafından 2001 yılında yapılmış ve Serbest 

Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlâk 

Kuralları İle İlgili Mecburi Meslek Kararı olarak yayımlanmıştır. Daha sonra 2007 yılında 

yine TÜRMOB tarafından Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 

Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında 

Yönetmelik yayınlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Böylece muhasebe mesleğini olumsuz 

yönde etkileyen bazı yargıların ortadan kaldırılmasına ve toplumun muhasebe meslek 

mensuplarına ve dolayısıyla onların üretip sunduğu muhasebe bilgilerine olan güvenin 

artırılmasına çalışılmıştır (Yıldız, 2011: 156). 

Bu araştırma, TÜRMOB tarafından düzenlenerek ve 19 Ekim 2007 tarih ve 26675 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 

ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler” e ilişkin 

ifadeler, Eskişehir merkezde faaliyette bulunan bağımsız SMMM’lerin uygulanlaması 

sonucunda elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir.  



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 417-438. 

 

 

419 

 

2. ETİK VE MUHASEBE MESLEK ETİĞİ KAVRAMLARI 

Etik sözcüğü Yunanca ‘karakter’ anlamına gelen ‘ethos’ sözcüğünden türetilmiştir. Ahlak 

kurallarının ve değerlerinin incelenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda etik 

toplumda yaygın olan ahlak kurallarından daha özel ve felsefidir. Etiğin ilgi alanı, insanın 

bütün davranış ve eylemlerinin temelinin araştırılmasıdır. Etik araştırmalarının temel konusu, 

insanın eylemlerini ahlaki bakımdan değerli ya da değersiz kılanın ne olduğudur (Ergüden, E., 

ve diğerleri, 2016: 126). 

Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan; değerleri, 

normları, kuralları, doğru – yanlış, ya da iyi – kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe 

disiplinidir (İnal, 1996: 43; Yürütücü ve Gürbüz, 2001: 158). 

Yunanca’daki ethos kavramının latince karşılığı ise “mos” sözcüğüdür ve bu sözcük hem töre 

hem de karakter anlamına gelmektedir. Ahlak veya töre, bir toplulukta karşılıklı ilişkilerle 

gelişen saygı ve benimseme süreçleri sonucunda oluşan ve norm olarak geçerli kılınan eylem 

modellerini içermektedir. Bu doğrultuda etik sözcüğü, hem geleneksel hem de günlük dildeki 

kullanımı ile ahlak ve töre sözcükleriyle eş anlamlı kullanılmakta ve etik ahlakın bir çalışma 

alanı halini almaktadır (Baydar, 2004: 7).  Etik, genelde işletmecilik, iş ve işçi piyasaları ve 

endüstriyel konular gibi alanlardaki ahlaki konularla ilgilenen sistematik bir çalışma alanıdır. 

Bugün etik, eşit şartlar altında eşit fırsatların sağlanması, müşteri ilişkileri, bilgisayar 

verilerinin korunması, çevresel etkiler gibi pek çok konuyla ilgilenmektedir. Etik teorideki 

son gelişmeler, etik teoriyi fazilet ve dürüstlük odaklı bir teori haline getirmiştir (Çiçek, ve 

diğerleri, 2013: 3; Ergüden, E., ve diğerleri, 2016: 126). 

Etik; yarar, iyi, kötü, doğru gibi kavramları inceleyen, bireysel veya grupsal davranış ve 

ilişkilerin hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu belirleyen ahlaki ilkeler, değerler ve 

standartlar sistemi seklinde tanımlanabilir. Etik, ahlaki davranış, eylem ve yargıları 

ilgilendiren bir konu olarak felsefe ve bilimin önemli bir parçası ve sistematik bir çalışma 

alanı olmuştur. Buna göre etik, insan davranışlarına yön veren ve insanın her türlü 

ilişkilerinde nasıl davranacağını gösteren bir rehber olarak algılanabilir (Özkan ve diğerleri, 

2012: 38). 

Etiğin bir alt dalı olan meslek etiği ise, belirli bir meslek grubunun, meslek üyelerine emreden 

onları belli kurallarla davranmaya zorlayan kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz 

üyeleri meslekten dışlayan, meslek rekabetini düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı 
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amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür ( Çiçek ve diğerleri, 2013:  4; Koç, 2010: 9-10; Aydın, 

2001: 4; Güney ve Çınar, 2012: 94). 

Meslek etiği, bir mesleğin icrası esnasında toplum yararı gözetilerek uyulması gereken 

davranış kuralları olarak tanımlanabilmektedir. Meslek etiğinin en önemli yanlarından biri, 

dünyanın neresinde olursa olsun, aynı meslekte çalışan bireylerin bu davranış kurallarına 

uygun davranmalarının gerekli olmasıdır. Mesleki etiğin temelinde insanlarla ilişki yatar. 

Aynı meslekten bireylerin birbirleri ile ilişkilerinde belli davranış kalıplarına uymaları meslek 

etiğinin gereğidir (Aymankuy ve Sarıoğlan, 2005:  28). 

Meslek etiğiyle ilgili olan değerlerin bir kısmı vicdani kanaatlere dayanırken, bir kısmı da o 

işin bağlı bulunduğu oda, dernek, cemiyet, birlik vb. organizasyonlar tarafından düzenlenmiş 

yazılı kurallara dayanır. En üst seviyede ise yasalaşmış kurallar yer alır. Bu değerlerin ihmal 

veya ihlali durumunda yasal müeyyideler daha ağır olabilirken, mesleki örgütlerin 

yaptırımları nispeten hafif olabilir. Sübjektif olduğu için vicdani kanaatin yaptırımı 

diğerlerine göre çok daha hafif veya çok daha ağır olabilir (Kutlu, 2008: 147). 

Muhasebe mesleği konusunda diğer bir tanım ise, meslek mensubu olan kişinin 

bağımsızlığını, kendi kendini kontrolünü ve dürüstlüğünü ifade eder. Diğer bir ifadeyle, 

muhasebede meslek etiği; müşterilere, halka ve diğer uygulamacılara yüksek standartlara 

bağlanmış ahlaki davranışlarla hizmet edilmesi demektir. Söz konusu hizmet ise, meslek 

mensupları uzmanlıkta yeterli sorumluluğa ulaşmış, güvenilirliğini sağlamış, doğru ve tarafsız 

olma vasıflarına sahip kişiler olmak zorundadır. Öte yandan toplumun meslek mensuplarından 

bazı beklentileri vardır ve dolayısıyla muhasebe ve denetim mesleğini yürütmekle görevli 

olanlar, topluma karşı da sorumluluğa sahiptirler (Aymankuy ve Sarıoğlan, 2005:  29). 

Muhasebe mesleği, güvenilir bilgilerin toplanması, kaydedilmesi, sınıflandırması, anlamlı bir 

şekilde özetlenerek yorumlanması ve işletme ile ilgili çıkar gruplarının amaçlarına uygun bir 

şekilde sunulmasına ilişkin yerine getirilmesi suretiyle muhasebe ilminin uygulanmasını ifade 

eder. Mali tabloların hazırlanması, vergi beyannamelerinin düzenlenmesi, planlama, 

müşavirlik, denetim ve tasdik muhasebe mesleğinin faaliyet alanlarını oluşturur. 

Muhasebe meslek etiği; muhasebe meslek mensuplarınca gerek faaliyetlerin yürütülmesi 

sırasında gerekse herhangi bir sebeple mesleki faaliyetin yürütülmediği durum ve dönemlerde, 

kanunlara uygun işlemlerin yapılması yanında, toplumun değer yargılarına da önem verilerek 

güvenilir bilgilerin topluma sunulmasıdır.  Müşteriler, toplum, meslektaşlar ve ilgili meslek 

kuruluşları ile olan ilişkilerde uyulması gereken kurallar bütünüdür (Daştan, 2009: 285). 
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Meslek mensuplarının etik ilkelere uygun davranarak mesleğin itibarına ve verilen hizmetin 

kalitesine önemli katkıda bulunması kişilerin ve kurumların etik değerleri ön plana çıkarıp 

meslek örgütlerinin bu konuda düzenlemeler yapmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda 

TÜRMOB’da muhasebe meslek mensuplarının uyacakları etik ilkeleri düzenlemiştir. 

Türkiye’de muhasebe mesleğinde etik kuralların oluşturulmasına yönelik ilk düzenleme 

TÜRMOB tarafından 18.10.2001 tarihli 24557 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik 

ve tebliğlerde dağınık bir biçimde meslek ahlâkı kurallarına yer verilmiştir. Daha sonra 

TÜRMOB tarafından düzenlenen ve 19.10.2007 tarih ve 26675 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik ile 

konuya yeni bir düzenleme getirilmiştir. 

TÜRMOB’un konu ile ilgili hazırladığı ikinci düzenleme olan Etik İlkeler Hakkında 

Yönetmelik’te düzenlemenin amacı, tüm üyeleri en üst derecede meslekî bilgiye sahip, sosyal 

sorumluluk bilinci olan, etik değerlere bağlı, rekabet anlayışı daha kaliteli hizmet sunumu 

biçiminde oluşmuş, güvenilir ve saygın bir meslek mensupları kitlesi oluşturmak hedefine 

ulaşmak için muhasebe meslek mensuplarının meslekî ilişkilerinde uymaları gereken asgari 

etik ilkeleri belirlemek şeklinde ifade edilmektedir. Söz konusu yönetmelikte, mesleki etik 

ilkeleri üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda tüm meslek mensuplarının uyması gereken 

temel etik ilkeler yer almaktadır. İkinci kısım bağımsız çalışan meslek mensupları, üçüncü 

kısım ise bağımlı çalışanlar için geçerli ilke ve durumları içermektedir. TÜRMOB’un mesleki 

etik ilkelerini genel olarak tanımladığı, tehdit ve önlemleri örneklerle açıkladığı görülmektedir 

(Yıldız, 2011: 162-163). 

3. ESKİŞEHİR İL MERKEZİNDE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR 

UYGULAMA 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Eskişehir il merkezinde faaliyet gösteren bağımsız SMMM’lerin 

muhasebe meslek etiğine yönelik yapılan düzenlemeler ve meslek etiğinin muhasebe meslek 

mensupları tarafından algılanma düzeyini belirlemektir.  

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Çalışmanın ana kütlesi, Eskişehir il merkezinde faaliyet gösteren SMMM’ler odalarına kayıtlı 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir ünvanlarıyla faaliyet gösteren 

meslek mensuplarından oluşmaktadır. Eskişehir ilinde faaliyet gösteren 260 Serbest 
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Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir’e Temmuz 2015’de anket uygulanmış ve 

bunlardan 245’i analize alınmıştır.  

Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ankete 

katılan meslek mensuplarının mesleki deneyim, cinsiyet, meslek ünvanı, eğitim düzeyi, 

mükellef sayısı, aylık gelir gibi demografik özelliklere ilişkin sorulara ve ayrıca etik ilkeler 

ilgili yönetmelik hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları ve temel etik ilkelerini önem 

derecesine göre sıralanmasına yer verilmiştir. İkinci bölümde ise, belirlenen değişkenler 

doğrultusunda muhasebe meslek mensuplarının meslek etiği algılama düzeylerini ifade eden 

ve 5’li likert ölçeğinde tanımlanan 36 adet önerme cümlesi yer almaktadır. Ölçekte 1: 

Kesinlikle Katılmıyorum ve 5: Kesinlikle Katılıyorum şeklinde tanımlanmıştır. 

3.3. Araştırma Verilerinin Analizi 

Araştırmada öncelikli olarak anketin güvenilirlik düzeyinin tespiti Cronbach Alpha değeri ile 

ölçülmüştür. Araştırmada yer alan 36 ifadenin Cronbach Alpha değeri 0,910 olarak 

bulunmuştur. Bu sonuca göre ölçek yüksek derecede güvenilirdir (Kalaycı, 2006:  405). 

Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde SPSS 20.0 paket programından faydalanılmıştır. 

Araştırmada öncelikle birinci ve ikinci bölümdeki ifadelerin frekans, yüzde ve ortalamaları 

yorumlanmıştır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin cinsiyet, 

unvan gibi değişkenlerle etik ilkeleri hakkındaki yönetmelik kapsamındaki görüşleri ortaya 

koyan 36 ifadenin algılamalarında herhangi bir farklılık olup olmadığı bağımsız örneklemler t 

testiyle, mesleki deneyim, eğitim durumu, mükellef sayısı, aylık gelir değişkenlerine ilişkin 

etik algılamalarında herhangi bir farklılık olup olmadığı tek yönlü varyans (ANOVA) analizi 

ile test edilmiştir. Çalışmada ayrıca birbiriyle ilişkili çok sayıda değişkeni az sayıda anlamlı 

ve birbirinden bağımsız hale getirebilmek için çok değişkenli istatistik tekniklerinden birisi 

olan faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. 

3.4.  Araştırmanın Hipotezleri 

Çalışmada kullanılan hipotezler 0,05 anlam düzeyinde test edilmiştir. Alternatif( karşıt) 

hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H1: Meslek mensuplarının cinsiyete göre meslek etiğine bakışları arasında farklılık vardır. 

H2: Meslek mensuplarının ünvanına göre meslek etiğine bakışları arasında farklılık vardır. 

H3: Meslek mensuplarının mesleki deneyim yılları ile meslek etiğine bakışları arasında 

farklılık vardır. 
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H4: Meslek mensuplarının eğitim düzeyleri ile meslek etiğine bakışları arasında farklılık 

vardır. 

H5: Meslek mensuplarının mükellef sayısıyla meslek etiğine bakışları arasında farklılık vardır. 

H6: Meslek mensuplarının aylık geliriyle meslek etiğine bakışları arasında farklılık vardır. 

3.5.  Bulgular ve Yorumlar 

Tablo 1: Meslek Mensuplarının Demografik Özellikleri 

  Frekans (%) Yüzde 

Cinsiyet Erkek 198 80,8 

Kadın 47 19,2 

Ünvan SMMM 239 97,6 

YMM 6 2,4 

Eğitim Durumu Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi 52 21,2 

Ön Lisans/ Meslek Yüksek Okulu 18 7,3 

Lisans 159 64,9 

Yüksek Lisans 16 6,5 

Mükellef Sayısı 0-20 28 11,4 

21-40 49 20,0 

41-60 57 23,3 

61-80 44 18,0 

81-100 36 14,7 

101 ve ustu 31 12,7 

Aylık Gelir 0-2000 TL 15 6,1 

2001-4000 TL 55 22,4 

4001-6000 TL 58 23,7 

6001-8000 TL 45 18,4 

8001-10000 TL 35 14,3 

10001 TL ve ustu 37 15,1 

Mesleki Deneyim 1 – 10 yıl 65 26,5 

11 – 20 yıl 86 35,1 

21 – 30 yıl 61 24,9 

31 yıl ve üstü 33 13,5 

Toplam  245 100,0 

 

Tablo 1’den de görüldüğü gibi meslek mensuplarının %80.8’i erkek, %19.2’si kadınlardan 

oluşmaktadır. Meslek mensuplarının %97.6’sı SMMM, %64.9’u lisans eğitimine sahiptir. En 

yüksek mükellef sayısı %23.3’le,  41-60 mükellef sayısına sahip olanlardır.  

Tablo 2’de serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin meslek 

faaliyetlerinde uyacakları etik ilkeler hakkındaki yönetmelik konusunda bilgilerinin olup 

olmadıkları sorulduğunda; %75.1’i yönetmelik hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduğunu, 
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%23.3 böyle bir yönetmeliğin olduğunu bildiklerini ve %1.2’si ise yönetmelik hakkında hiçbir 

fikirlerinin olmadığını belirtmiştir.  

Tablo 2: Etik İlkeler Hakkındaki Yönetmelik  

 Frekans (%) Yüzde 

Evet, yönetmelik hakkında ayrıntılı bilgiye sahibim 184 75,1 

Evet, sadece böyle bir yönetmelik olduğunu biliyorum 58 23,7 

Hayır, yönetmelik hakkında hiçbir fikrim yok 3 1,2 

Toplam 245 100,0 

 

Tablo 3’de ise tüm meslek mensuplarının uyacakları temel etik ilkeleri önem sırasına göre 

1’den 5’e doğru sıralaması istendiğinde; 1. Tercih olarak %42.4 Mesleki Davranış ve sonra 

sırasıyla, %35.1’le Gizlilik, %28.2’le Tarafsızlık, %25.7’le Mesleki Yeterlilik ve Özen ve son 

tercih olarak ise %46.1’le Dürüstlük şeklinde sıralanmıştır. 

 

Tablo 3: Temel Etik İlkelerinin Tercih Sıralaması 

Tercih 

Sırası 
Dürüstlük Tarafsızlık 

Mesleki 

Yeterlilik 

ve Özen 

Gizlilik 
Mesleki 

Davranış 

 
Frekan

s 

(%) 

Yüzd

e 

Frekan

s 

(%) 

Yüzd

e 

Frekan

s 

(%) 

Yüzd

e 

Frekan

s 

(%) 

Yüzd

e 

Frekan

s 

(%) 

Yüzd

e 

1.Terci

h 

26 10,6 34 13,9 35 14,3 46 18,8 104 42,4 

2.Terci

h 

26 10,6 73 29,8 23 9,4 86 35,1 37 15,1 

3.Terci

h 

20 8,2 69 28,2 58 23,7 58 23,7 40 16,3 

4.Terci

h 

60 24,5 50 20,4 63 25,7 44 18,0 28 11,4 

5.Terci

h 

113 46,1 19 7,8 66 26,9 11 4,5 36 14,7 

Total 245 100,0 245 100,0 245 100,0 245 100,0 245 100,0 
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Tablo 4: Meslek Mensuplarının Muhasebe Meslek Etiği Hakkındaki Düşünceleri 

 İFADELER Ortalama Standart 

Sapma 

İfade1 Temel etik ilkelerine yönelik kişisel çıkar tehditleri 

bulunmaktadır 

3,7143 1,19425 

İfade2 Temel etik ilkelerine yönelik yeniden değerlendirme 

tehditleri bulunmaktadır. 

3,4653 1,11428 

İfade3 Temel etik ilkelerine yönelik taraf tutma tehditleri 

bulunmaktadır. 

3,4735 1,19266 

İfade4 Temel etik ilkelerine yönelik yakınlık tehditleri 

bulunmaktadır. 

3,4204 1,12661 

İfade5 Temel etik ilkelerine yönelik yıldırma amaçlı tehditler 

bulunmaktadır. 

3,2531 1,22191 

İfade6 Müşterisinden finansal çıkarı olması meslek mensubu için 

kişisel çıkar tehdidi yaratabilecek bir durumdur. 

3,4286 1,28357 

İfade7 Tek bir müşteriden alınacak toplam ücrete aşırı bağlılık, 

meslek mensubu için kişisel çıkar tehdidi yaratabilecek bir 

durumdur. 

3,4735 1,27247 

İfade8 Müşteri ile yakın iş ilişkisi kurmak, meslek mensubu için 

kişisel çıkar tehdidi yaratabilecek bir durumdur. 

2,9918 1,24463 

İfade9 Müşteriyi kaybetme olasılığını dikkate alma, meslek 

mensubu için kişisel çıkar tehdidi yaratabilecek bir 

durumdur. 

3,4735 1,17884 

İfade10 Müşteri tarafından istihdam edilme olasılığı, meslek 

mensubu için kişisel çıkar tehdidi yaratabilecek bir 

durumdur. 

3,2204 1,20806 

İfade11 Güvence sağlama sözleşmesi ile ilgili şartlara bağlı ücretler, 

meslek mensubu için kişisel çıkar tehdidi yaratabilecek bir 

durumdur. 

3,1388 1,14032 

İfade12 Güvence sağlama müşterisinden veya yöneticilerden borç 

alınması ya da borç verilmesi, meslek mensubu için kişisel 

çıkar tehdidi yaratabilecek bir durumdur. 

3,6122 1,22167 

İfade13 Meslek mensubunun yaptığı bir işin tekrar değerlendirilmesi 

sırasında önemli bir hatanın tespit edilmesi, meslek mensubu 

için tekrar değerlendirme tehdidi yaratabilecek bir durumdur. 

3,5878 1,14406 

İfade14 Bir finansal sistemin tasarım ve uygulamasına katıldıktan 

sonra sistemin işleyişi hakkında rapor verilmesi, meslek 

mensubu için tekrar değerlendirme tehdidi yaratabilecek bir 

durumdur. 

3,1020 1,19844 

İfade15 Bir sözleşmenin esas konusu olan kayıtların üretilmesinde 

kullanılan ilk verilerin meslek mensubu tarafından 

2,9429 1,17905 
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hazırlamış olması, meslek mensubu için tekrar 

değerlendirme tehdidi yaratabilecek bir durumdur. 

İfade16 Güvence sağlama sözleşmesi ekibinin bir üyesinin daha 

önceden o müşterinin çalışanı olması, meslek mensubu için 

tekrar değerlendirme tehdidi yaratabilecek bir durumdur. 

3,0857 1,11105 

İfade17 Güvence sağlama sözleşmesi ekibinin bir üyesinin halen 

veya yakın geçmişte müşteri tarafından sözleşmenin konusu 

üzerinde doğrudan bir etki yaratabilecek bir pozisyonda 

istihdam edilmiş olması, meslek mensubu için tekrar 

değerlendirme tehdidi yaratabilecek bir durumdur. 

3,1306 1,15911 

İfade18 Bir müşteriye güvence sağlama sözleşmesinin esas konusunu 

doğrudan etkileyen bir hizmet sunulması, meslek mensubu 

için tekrar değerlendirme tehdidi yaratabilecek bir durumdur. 

3,1592 1,07656 

İfade19 Borsaya kota olan finansal tablo denetimi müşterisinin 

kurucu hisse senedini almak, meslek mensubu için taraf 

tutma tehdidi yaratabilecek bir durumdur. 

3,2980 1,18952 

İfade20 Üçüncü taraflarla ilgili hukuki itilaf ve anlaşmazlıklarda 

güvence sağlama sözleşme müşterisi adına taraf olmak, 

meslek mensubu için taraf tutma tehdidi yaratabilecek bir 

durumdur. 

3,3347 1,10245 

İfade21 Sözleşme ekibinin bir üyesinin, müşteri işletmenin bir 

yöneticisi veya memuru ile yakın veya birinci derece ailevi 

ilişkiye sahip olması, meslek mensubu için yakınlık tehdidi 

yaratabilecek bir durumdur. 

3,5020 1,13305 

İfade22 Sözleşme ekibinin bir üyesinin, müşteri işletme ile yapılan 

sözleşmenin esas konusu üzerinde doğrudan etki yapabilecek 

bir çalışanı ile yakın ya da birinci derece ailevi ilişkisinin 

olması, meslek mensubu için yakınlık tehdidi yaratabilecek 

bir durumdur. 

3,4571 1,07658 

İfade23 Firmanın eski bir ortağının, müşterinin yöneticisi veya 

sözleşme konusu üzerinde direkt ve önemli bir etki 

yapabilecek çalışanı olması, meslek mensubu için yakınlık 

tehdidi yaratabilecek bir durumdur. 

3,2735 1,16062 

İfade24 Bir müşteriden hediye veya ayrıcalıklı hizmet alınması, 

meslek mensubu için yakınlık tehdidi yaratabilecek bir 

durumdur. 

3,3184 1,30127 

İfade25 Üst düzey personel ile güvence sağlama müşterisi arasında 

uzun süreli arkadaşlık ilişkisinin olması, meslek mensubu 

için yakınlık tehdidi yaratabilecek bir durumdur. 

3,0612 1,19439 

İfade26 Müşteri sözleşmesi ile ilgili olarak azledilme veya görevi 

başkasına verme ile tehdit edilmek, meslek mensubu için 

yıldırma tehdidi yaratabilecek bir durumdur. 

3,5510 1,24895 
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İfade27 Daha düşük ücret ödenmesi için sunulan hizmetin 

kapsamının uygunsuz bir biçimde azaltılması yönünde 

baskıya maruz kalmak, meslek mensubu için yıldırma 

tehdidi yaratabilecek bir durumdur. 

3,5837 1,20711 

İfade28 Mesleğe giriş için gerekli eğitim, mesleki eğitim (staj) ve 

tecrübe gereksinimleri, tehditleri ortadan kaldırabilir veya 

kabul edilebilir bir düzeye indirebilir. 

3,7633 1,12036 

İfade29 Sürekli mesleki gelişim gereksinimleri, tehditleri ortadan 

kaldırabilir veya kabul edilebilir bir düzeye indirebilir. 

3,9429 1,00654 

İfade30 Kurumsal yönetim gereksinimleri, tehditleri ortadan 

kaldırabilir veya kabul edilebilir bir düzeye indirebilir. 

3,9143 ,91257 

İfade31 Mesleki standartlar, tehditleri ortadan kaldırabilir veya kabul 

edilebilir bir düzeye indirebilir. 

3,8449 1,12006 

İfade32 Mesleki veya düzenleyici izleme ve disiplin prosedürleri, 

tehditleri ortadan kaldırabilir veya kabul edilebilir bir düzeye 

indirebilir. 

3,9020 1,08577 

İfade33 Meslek mensubu tarafından üretilen rapor, sonuç, iletişim ve 

bilgilerin yasal yetkili üçüncü bir kurum tarafından dış 

kontrolden geçirilmesi, tehditleri ortadan kaldırabilir veya 

kabul edilebilir bir düzeye indirebilir. 

3,6939 1,15240 

İfade34 İş çevresinde firma çapında alınabilecek önlemler, tehditleri 

ortadan kaldırabilir veya kabul edilebilir bir düzeye 

indirebilir. 

3,7959 ,96197 

İfade35 İş çevresindeki sözleşmeye özgü önlemler, tehditleri ortadan 

kaldırabilir veya kabul edilebilir bir düzeye indirebilir. 

3,7306 ,99222 

İfade36 Müşterinin sistem ve süreçlerindeki önlemler, tehditleri 

ortadan kaldırabilir veya kabul edilebilir bir düzeye 

indirebilir. 

3,7673 ,93155 

 

Tablo 4’den de görüldüğü gibi; ifade 8 (Müşteri ile yakın iş ilişkisi kurmak, meslek mensubu 

için kişisel çıkar tehdidi yaratabilecek bir durumdur) ve ifade 15’in (Bir sözleşmenin esas 

konusu olan kayıtların üretilmesinde kullanılan ilk verilerin meslek mensubu tarafından 

hazırlamış olması, meslek mensubu için tekrar değerlendirme tehdidi yaratabilecek bir 

durumdur) haricindeki ifadelerde ortalama değer 3’ün üzerinde olduğu görülmektedir. Bu 

durumda meslek mensuplarının ifadelere genel olarak katıldıkları söylenebilir. Güney ve 

Çınar (2012: 97)’ın aritmetik ortalamaları değerlendirme aralığına göre ise, çalışmada elde 

edilen sonuçlar orta düzeyde katılıyorum (2.61-3.40) ve katılıyorum (3.41-4.20) aralığına 

karşı gelmektedir.  
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3.5.1. Meslek Mensuplarının Etik İfadelerini Algılamalarının Cinsiyete ve Ünvana Göre 

Karşılaştırılması 

Meslek mensuplarının cinsiye ve unvan değişkeniyle etik ifadelerini algılamada farklılık olup 

olmadığı 0.05 anlam düzeyinde t testi ile test edilmiştir. Testteki alternatif hipotezler 

aşağıdaki gibidir. 

H1: Meslek mensuplarının cinsiyete göre meslek etiğine bakışları arasında farklılık vardır. 

H2: Meslek mensuplarının ünvanına göre meslek etiğine bakışları arasında farklılık vardır. 

Tablo 5: Meslek Mensuplarının Cinsiyete Göre Meslek Etiği Algılamalarına İlişkin t-testi 

Sonuçları 

*( p ) 

Yapılan t testi sonucunda meslek mensuplarının erkek ve kadınların “Sürekli mesleki gelişim 

gereksinimleri, tehditleri ortadan kaldırabilir veya kabul edilebilir bir düzeye indirebilir (ifade 

29)” ile “Kurumsal yönetim gereksinimleri, tehditleri ortadan kaldırabilir veya kabul edilebilir 

bir düzeye indirebilir (ifade 30)” konularında farklı düşündükleri ortaya çıkmıştır. Erkeklerin 

kadınlara gore bu iki tutuma katılma ortalaması daha yüksektir.  H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 6: Meslek Mensuplarının Ünvana Göre Meslek Etiği Algılamalarına İlişkin t-testi 

Sonuçları 

*( p ) 

  Cinsiyet n Ortalama Standart Sapma t - testi p(sig.) 

İfade 29 Bay 198 4,0101 0,92341 2,162 0,032* 

Bayan 47 3,6596 1,27308   

İfade 30 Bay 198 3,9949 0,84600 2,882 0,004* 

Bayan 47 3,5745 1,09831   

                               Ünvan n Ortalama Standart Sapma t - testi p(sig.) 

İfade 6                    SMMM 

                       YMM 

239 

6 

3,4603 

2,1667 

1,26254 

1,60208 

2,463 0,014* 

İfade 11        SMMM 

                      YMM 

239 

6 

3,1799 

1,5000 

3,653 

0,83666 

2,882 0,0001* 

İfade 16        SMMM 

                      YMM 

239 

6 

3,1088 

2,1667 

1,10608 

0,98318 

2,065 0,040* 

İfade 17        SMMM 

                      YMM 

239 

6 

3,1674 

0,1667 

1,14368 

0,81650 

3,191 0,02* 

İfade 19        SMMM 

                      YMM 

239 

6 

3,3264 

2,1667 

1,17492 

1,32916 

2,381 0,018* 

İfade 23        SMMM 

                       YMM 

239 

6 

3,3013 

2,1667 

1,14919 

1,16905 

2,388 0,018* 
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Tablo 6’daki sonuçlara göre ise farklı ünvanlardaki meslek mensuplarının ifade 6, ifade 11, 

ifade 16, ifade 17, ifade 19 ve ifade 23 ilişkin tutumları birbirlerinden farklı olarak bulunmuş 

ve H2 hipotezi kabul edilmiştir. Bu farklılık her şeyden önce Eskişehir ilinde faaliyette 

bulunan ve ankete cevap veren Yeminli Mali Müşavir (YMM)’lerin sayılarının az olması ve 

bunların da Tablo 6’daki ifadelere genel olarak katılmıyorum ve/veya hiç katılmıyorum 

şıklarını işaretlemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Ortalamalardan da görüldüğü gibi 

YMM’leri ortalamaları SMMM’lerin ortalamalarından daha küçüktür. 

3.5.2. Meslek Mensuplarının Etik İfadelerini Algılamalarının Mesleki Deneyim, Eğitim 

Durumu, Mükellef Sayısı ve Gelire Göre Karşılaştırılması 

Meslek mensuplarının etik ifadelerini algılamalarının mesleki deneyim, eğitim durumu, 

mükellef sayısı ve gelire göre karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

kullanılmıştır. Testlerde anlamlılık düzeyi 05.0  olarak seçilmiş ve anlamlı farklılığın 

bulunması durumunda ise, Post-Hoc sınamalarıyla farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığı 

LSD testi ile araştırılmıştır. Araştırmada kullanılan alternatif hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H3: Meslek mensuplarının mesleki deneyim yılları ile meslek etiğine bakışları arasında 

farklılık vardır. 

H4: Meslek mensuplarının eğitim düzeyleri ile meslek etiğine bakışları arasında farklılık 

vardır. 

H5: Meslek mensuplarının mükellef sayısıyla meslek etiğine bakışları arasında farklılık vardır. 

H6: Meslek mensuplarının aylık geliriyle meslek etiğine bakışları arasında farklılık vardır. 

Tablo 7: Meslek Mensuplarının Deneyim Yılları ile Meslek Etiği Algılamalarına İlişkin 

ANOVA Test Sonuçları 

*( p ) 

  

 Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p(Sig.) 

İfade 16 

Gruplar Arası 11,105 3 3,702 3,075 0,028* 

Gruplar İçi 290,095 241 1,204   

Toplam 301,200 244    

İfade 17 

Gruplar Arası 11,478 3 3,826 2,915 0,035* 

Gruplar İçi 316,342 241 1,313   

Toplam 327,820 244    
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H3 hipotezinin test edilmesine ilişkin varyans analizi sonuçlarını Tablo 7’de verilmiştir.  

Meslek mensuplarının deneyim yılları ile meslek etiği ifadelerinden, ifade 16 ve ifade 17’de 

anlamlı farklılık bulunmuş (p=0,028<0,05 ve p=0,035<0,05 olduğundan) ve H3 hipotezi kabul 

edilmiştir. Deneyim yıllarında farklığın hangi gruplardan kaynaklandığı ise, yapılan LSD 

sınamasına göre; her iki ifade için 11-20 yıllık deneyime sahip olanlar ile 21-30 yıllık 

deneyime sahip olanlar arasında olduğu ortaya çıkmıştır. İfade 16 için hesaplanan LSD 

testinin sonucu I-J= -0.54937, p=0.003 ve ifade 17 için hesaplanan LSD testinin sonucu ise, I-

J= -0.51239,  p=0.008’dir. Bu durumda, 21-30 yıllık deneyime sahip olanlar, 11-20 yıllık 

deneyime sahip olanlara göre ‘güvence sağlama sözleşmesi ekibinin bir üyesinin daha 

önceden çalışanı olması veya sözleşmenin konusu üzerinde doğrudan bir etki yapabilecek 

pozisyonda olması tekrar değerlendirme tehdidi yaratıbilecek bir durumdur’ ifadelerine daha 

fazla inanmaktadırlar. 

Tablo 8: Meslek Mensuplarının Eğitim Durumu ile Meslek Etiği Algılamalarına İlişkin 

ANOVA Test Sonuçları 

 Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p(Sig.) 

İfade 13 

Gruplar Arası 11,938 3 3,979 3,120 0,027* 

Gruplar İçi 307,425 241 1,276   

Toplam 319,363 244    

İfade 29 

Gruplar Arası 10,985 3 3,662 3,736 0,012* 

Gruplar İçi 236,215 241 ,980   

Toplam 247,200 244    

İfade 35 

Gruplar Arası 9,463 3 3,154 3,294 0,021* 

Gruplar İçi 230,757 241 ,957   

Toplam 240,220 244    

*( p ) 

Meslek mensuplarının eğitim durumu ile meslek etiği algılamalarına ilişkin varyans analizi 

test sonuçlarını Tablo 8’de görülmektedir. Buna göre, ifade 13, ifade 29 ve ifade 35 

değişkenleriyle eğitim durumu arasında anlamlı farklılık vardır (H4 kabul edilmiştir). Anlamlı 
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farklılığa yol açan gruplar ise yapılan LSD testi sonucunda, ifade 13’de ön lisans/meslek 

yüksekokulu mezunları ile diğer üç grup(ticaret lisesi/maliye meslek lisesi, lisans ve yüksek 

lisans) arasında olduğu görülmüştür (I-J= -0.72436 p=0.020, I-J= -0.82704 p=0.04 ve I-J= -

0.97917 p=0.012). Ön lisans/meslek yüksekokulu mezunları diğer üç eğitim düzeyi 

mezunlarına göre ‘meslek mensubunun yaptığı bir işin tekrar değerlendirilmesi sırasında 

önemli bir hatanın tespit edilmesini meslek mensubu için tekrar değerlendirme tehdidi 

yaratabilecek bir durumdur’ ifadesine daha az katılmaktadırlar. İfade 29’da ise, yüksek lisans 

mezunları ile ön lisans/meslek yüksekokulu ve lisans mezunları arasında anlamlı farklılık 

bulunmuştur(I-J= -0.80556 p=0.019 ve I-J= -0.80031 p=0.02). Burada ise yüksek lisans 

mezunları ifade 29’a diğer eğitim düzeyi mezunu olan meslek mensupları kadar 

katılmadıklarını belirtmiştir. İfade 35’de ise lisans mezunu ile ön lisans/meslek yüksekokulu 

ve yüksek lisans mezunları arasında anlamlı fark olduğu (I-J= 0.56499 p=0.021 ve I-J= 

0.59277 p=0.022)  yapılan LSD testi sonucunda görülmektedir. Bu durum lisans mezunlarının 

ifade 35’e diğer iki gruptan daha fazla katıldıklarını göstermektedir.  

Tablo 9: Meslek Mensuplarının Mükellef Sayısı ile Meslek Etiği Algılamalarına İlişkin 

ANOVA Test Sonuçları 

 Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p(Sig.) 

İfade 12 

Gruplar Arası 19,810 5 3,962 2,750 0,019* 

Gruplar İçi 344,353 239 1,441   

Toplam 364,163 244    

İfade 14 

Gruplar Arası 16,649 5 3,330 2,384 0,039* 

Gruplar İçi 333,800 239 1,397   

Toplam 350,449 244    

İfade 18 

Gruplar Arası 13,651 5 2,730 2,424 0,036* 

Gruplar İçi 269,141 239 1,126   

Toplam 282,792 244    

*( p ) 
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Tablo 9’daki meslek mensuplarının mükellef sayısı ile meslek etiği algılamalarına 

ilişkin varyans analizi test sonuçları anlamlı olduğu görülmekte ve H5 hipotezi kabul 

edilmiştir. Anlamlı farklılığa yol açan gruplar ise; ifade 12 için 0-20 arası mükellefi olanlarla, 

21-40, 41-60 ve 61-80 arası mükellefi olanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (I-

J= 0.68367 p=0.017, I-J= 0.66792 p=0.017 ve I-J=0.63961 p=0.028). Özellikle daha az 

mükellef sayısına sahip meslek mensupları ‘müşteriden veya yöneticiden borç alınması veya 

verilmesi, kişisel çıkar tehdidi yaratılabileceği’ ifadesine daha fazla katılmaktadırlar. İfade 14 

de ise; 0-20 arası mükellefi olanlarla, 61- 80 ve 81- 100 arasında mükellefi olanlar arasında 

anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. LSD sınamasının sonuçlarına göre burada da daha az 

mükellefi olanlar ifade 14’e, diğer iki gruba göre daha fazla önem vermektedirler (I-J= 

0.59740 p=0.038 ve I-J= 0.61508 p=0.040). İfade 18’de de LSD sınamasının sonucuna göre 

0-20 mükellefi olan meslek mensuplarıyla, 41 ve üzeri mükellefi olanlar arasında anlamlı 

farklılık olduğu belirlenmiştir (I-J= 0.66165 p=0.007, I-J= 0.64610 p=0.012, I-J= 0.85317 

p=0.002 ve I-J= 0.58525 p=0.035). Bu duruma göre 0-20 arasında mükellefi olan meslek 

mensupları ifade 18’i mükellef sayısı daha cok olanlara göre, tekrar değerlendirme tehdidi 

olarak görmektedirler. 

Tablo 10: Meslek Mensuplarının Gelirleriyle Meslek Etiği Algılamalarına İlişkin ANOVA 

Test Sonuçları 

*( p ) 

Tablo 10’a göre meslek mensuplarının aylık geliriyle meslek etiğine bakışları arasında 

farklılık vardır (H6 hipotezi kabul edilmiştir). Farklılıkların hangi gelir durumundan 

kaynaklandığı LSD sınaması sonucunda incelenmiş ve 0-2000 ve 4001-6000 TL aylık gelire 

sahip olan gruplarla, 8001- 10000 TL aylık gelire sahip olan grup arasında anlamlı farklılık 

olduğu gözlemlenmiştir(I-J= 0.94286 p=0.006 ve I-J= 0.65397 p=0.010). Bu duruma göre 

düşük gelire sahip olan bu iki grup ifade 4’deki yakınlık tehdidine daha fazla önem 

vermektedirler. 

 Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p(Sig.) 

İfade 4 

Gruplar Arası 14,671 5 2,934 2,377 0,040* 

Gruplar İçi 295,027 239 1,234   

Toplam 309,698 244    

İfade 11 

Gruplar Arası 15,686 5 3,137 2,486 0,032* 

Gruplar İçi 301,596 239 1,262   

Toplam 317,282 244    
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İfade 11’de ise en düşük gelir grubuyla diğer gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu LSD 

sınaması sonucunda bulunmuştur.  Düşük gelir grubuna sahip olanlar ‘güvence sağlama 

sözleşmesi ile ilgili şartlara bağlı ücretler, meslek mensubu için kişisel çıkar tehdidi 

yaratabilecek bir durumdur’ ifadesine daha fazla katılmaktadırlar(I-J=1.04848 p=0.002, I-J= 

0. 91149 p=0.006, I-J= 0. 88889 p=0.008, I-J= 0. 98095 p=0.005 ve I-J= 1.14775 p=0.001). 

3.5.3. Meslek Mensuplarının Etik İfadelerinin Faktör Analizi İle İncelenmesi 

Faktör analizi, birbiriyle ilişkili çok sayıdaki değişkeni az sayıda, anlamlı ve birbirinden 

bağımsız faktörler haline getiren ve yaygın olarak kullanılan çok değişkenli istatistik 

tekniklerinden biridir (Kalaycı, 2006, s., 321). Ankette kullanılan 36 ifadenin faktör analizi 

için uygun olup olmadığı KMO ve Bartlett’s Testi ile test edilmiştir. KMO test sonucu 0,8362 

olduğundan veri setinin faktör analizi için çok iyi olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde 

Barlett testinin olasılık düzeyi anlamlılık düzeyinden küçük olduğundan 0,001<0,05 (p<α) 

değişkenler arasında yüksek korelasyon olduğu, yani veri setinin faktör analizi için uygun 

olduğunu gösterir (Kalaycı, 2006:  322).  

Faktör analizi sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir: Özdeğer istatistiğinin grafiği 

incelendiğinde 1’den büyük 9 faktör vardır.  

 

Şekil 1: Özdeğer Grafiği 

 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 417-438. 

 

 

434 

 

Bu faktörler ise toplam varyansın %65,379’unu açıklamaktadır (Tablo 11). Yorumlanabilir 

anlamlı faktörler elde etmek için uygulanan varimax yöntemi sonucunda 36 değişken (ifade) 9 

faktör altında toplanmıştır. 

Tablo 11: Faktör Analizi İle Açıklanan Toplam Varyans 

Bileşenler Başlangıç Öz Değerleri Döndürülmüş Kareler Yüklerinin Toplamları 

Toplam Varyans 

% 

Kümülâtif % Toplam Varyans 

% 

Kümülâtif % 

1 8,855 24,597 24,597 3,672 10,201 10,201 

2 3,737 10,380 34,977 3,496 9,711 19,912 

3 2,455 6,819 41,796 3,084 8,566 28,478 

4 1,899 5,274 47,070 2,901 8,059 36,536 

5 1,690 4,693 51,763 2,637 7,324 43,860 

6 1,343 3,731 55,494 2,206 6,128 49,988 

7 1,330 3,693 59,188 2,114 5,872 55,860 

8 1,206 3,351 62,538 1,897 5,270 61,130 

9 1,023 2,840 65,379 1,529 4,248 65,379 

10 ,986 2,738 68,117    

 

Meslek mensuplarına uyguladığımız anketteki etik algıları 9 faktör altında özetlenmiştir. 

Faktörler altındaki ifadeler ve bunların yeniden adlandırılması Tablo 12’de görülmektedir. 

Tablo 12: Muhasebe Meslek Mensuplarının Uyması Gereken Etik İlkeleri  

Faktörler İfadeler Yeniden Adlandırılan Etik İlkeleri 

Faktör 1 İfade1, İfade2, İfade3, İfade4, İfade5 Temel etik ilkesi 

Faktör 2 İfade28, İfade29, İfade30, İfade31, 

İfade32, İfade33 

Meslek, mevzuat veya düzenlemelerle 

oluşturulabilecek önlemler 

Faktör 3 İfade19, İfade20, İfade21, İfade22, 

İfade23 

Taraf tutma ve yakınlık tehdidi 

Faktör 4 İfade13, İfade14, İfade15, İfade16, 

İfade17, İfade18 

Tekrar değerlendirme tehdidi 

Faktör 5 İfade6, İfade7, İfade8, İfade9 Kişisel çıkar tehdidi 

Faktör 6 İfade34, İfade35, İfade36 İş çevresinden sağlanacak önlemler 

Faktör 7 İfade10, İfade11, İfade12 Güvence sağlama tehdidi 

Faktör 8 İfade26, İfade27 Yıldırma tehdidi 

Faktör 9 İfade24, İfade25 Hediye, hizmet alma ve arkadaşlık tehdidi 

 

Bu duruma göre, muhasebe meslek mensuplarının uyması gereken temel etik ilkeleri bu 9 

faktör altında ele alınabilir. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Her meslek mensubunun hukuk kurallarının belirlediği yasalara bağlı davranışlarda 

bulunmaları beklenir. Ayrıca meslek mensuplarının bağlı olduğu grubun meslek etiği ile ilgili 

kendine özgü kuralları bulunmaktadır. Son yıllarda yaşanan muhasebe ve denetim skandalları 

muhasebe meslek mensuplarının sorumluluğunu arttırmıştır. Bu durumda muhasebe meslek 

mensupları hukuki kurallara ve mesleğe ait etik kurallarına bağlı olarak mesleklerini 

yürütmesi gerekmektedir.  

Ülkemizde ilk defa 2001 yılında TÜRMOB tarafından muhasebe mesleğine yönelik meslek 

ahlâkı kuralları ‘Mecburi Meslek Kararını’ ve daha sonra da 2007 yılında ‘Serbest 

Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki 

Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik’ yayınlanmış ve uygulamaya 

konulmuştur. 

Bu çalışma da, 19 Ekim 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

‘Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde 

Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik’ Eskişehir ilinde faaliyette bulunan muhasebe 

meslek mensuplarına yüz yüze uygulanan anket yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmadan elde 

edilen sonuçlar kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

 Meslek mensuplarının, %75.1’i meslek faaliyetlerinde uyacakları etik ilkeler 

hakkındaki yönetmelik konusunda ayrıntılı bilgilerinin olduğu yani meslekleriyle ilgili 

yayınları yakından takip ettikleri görülmeltedir. 

  TÜRMOB etik yönetmeliğinin birinci kısmında tüm meslek mensuplarının uyacakları 

temel etik ilkeler: Dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, gizlilik, mesleki 

davranış olarak sıralanmıştır. Çalışmada ise bu sıralamada 1. tercih olarak %42.4 

Mesleki Davranış, daha sonra ise sırasıyla, %35.1’le Gizlilik, %28.2’le Tarafsızlık, 

%25.7’le Mesleki Yeterlilik ve Özen ve son tercih olarak ise %46.1’le Dürüstlük 

şeklinde sıralanmıştır. 

 Muhasebe meslek mensuplarının etik algılamalarının cinsiyete göre karşılaştırılması 

sonucunda kadınlar ‘Sürekli mesleki gelişim gereksinimleri, tehditleri ortadan 

kaldırabilir veya kabul edilebilir bir düzeye indirebilir’ ve ‘Kurumsal yönetim 

gereksinimleri, tehditleri ortadan kaldırabilir veya kabul edilebilir bir düzeye 

indirebilir’ ifadelerine erkeklerden fazla katıldıklarını belirtmişlerdir. Diğer ifadelerde 

ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
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 Muhasebe meslek mensuplarının etik algılamalarının ünvana göre karşılaştırılması 

sonucunda, YMM’ler SMMM’lere göre, ifade 6, 11, 16, 17 19 ve 23’e 

katılmadıklarını veya kesinlikle katılmadıkları belirtmişlerdir. 

 Muhasebe meslek mensuplarının etik algılamalarının deneyimlere göre 

karşılaştırılması sonucunda, 11-20 yıllık deneyime sahip olanlar, 21-30 yıllık 

deneyime sahip olanlara göre, ifade 16 ve 17’yi tekrar değerlendirme tehdidi olarak 

görmedikleri belirlenmiştir. Bu durum ortalama farklarının negatif olmasından 

anlaşılmaktadır. 

 Muhasebe meslek mensuplarının etik algılamalarının eğitim düzeylerine göre 

karşılaştırılması sonucunda, ifade 13, 29 ve 35’de anlamlı farklılık tespit edilmiştir.  

 Muhasebe meslek mensuplarının etik algılamalarının mükellef sayılarına göre 

karşılaştırılması sonucunda, ifade 12, 14 ve 18’de anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Burada en az mükellef sayısına sahip olanlar daha çok mükellefi olanlara göre bu 

ifadelere katıldıklarını belirtmişlerdir. 

 Muhasebe meslek mensuplarının etik algılamalarının gelir durumuna göre 

karşılaştırılması sonucunda, en düşük gelire sahip olanlar orta ve üst gelir 

grubundakilere göre yakınlık tehdidine katılmaktadırlar(ifade 4). 0-2000TL gelir 

grubuna sahip olanlar, diğer gruplarla karşılaştırıldığında ifade 11’e daha fazla önem 

verdikleri görülmektedir. 

 Çalışmada yapılan faktör analizi sonucunda 36 ifade 9 faktör altında toplanmıştır.  

Bu faktörler; 

 Temel etik ilkesi, 

 Meslek, mevzuat veya düzenlemelerle oluşturulabilecek önlemler, 

 Taraf tutma ve yakınlık tehdidi, 

 Tekrar değerlendirme tehdidi, 

 Kişisel çıkar tehdidi, 

 İş çevresinden sağlanacak önlemler, 

 Güvence sağlama tehdidi, 

 Yıldırma tehdidi, 

 Hediye, hizmet alma ve arkadaşlık tehdidi, 

şeklinde sıralanmakta ve bu faktörler etik ilkelerinin %65,379’unu açıklamaktadır. 
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Bundan sonraki yapılacak bir başka çalışma da ise, elde edilen bu faktörlerle muhasebe 

mensupların uyması gereken etik ilkeler arasındaki ilişki Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) 

ile araştırılıp bir model önerilebilir. 
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Özet 

Son yıllarda işletmelerin müşteri odaklı pazarlama stratejilerini benimsediği görülmektedir. 

Müşteri tatminini üst seviyede tutabilmek adına işletmeler benimsedikleri bu stratejilerin 

gereğince yeni ürünler geliştirmeye, yeni müşteri elde etmeye, dağıtım ve tutundurma 

faaliyetlerinde iyileştirmeye vb. odaklanmıştır. Bunların yanısıra işletmeler karlılıklarını 

artırmak ve büyümek adına rakiplerinin faaliyetlerini ve hamlelerini analiz etmeleri 

gerekliliğinin farkına varmışlardır. Porter’ın rekabet avantajının rakipleri analiz ile mümkün 

olabileceğini belirtmesi, strateji belirleyicilerin ve yöneticilerin rakipleri analiz konusuna 

yönelmelerine ve kavramın popülaritesinin artmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler 

muhasebe literatürüne bir alt dal olarak yeni bir kavram olan “Rakiplerin Muhasebesi” 

kavramını kazandırmıştır. Bu çalışmanın amacı, rakiplerin muhasebesi kavramı ve bu 

kavramın temel bileşenleri olan; rakiplerin maliyetlerinin değerlendirilmesi, rakiplerin 

konumunu izleme, finansal tablolar aracılığıyla rakipleri değerlendirme, stratejik maliyetleme 

ve stratejik fiyatlama kavramlarının açıklanarak, eleştirel bir bakış ile değerlendirilmesidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Rekabet Avantajı, Rakiplerin Muhasebesi, Stratejik Maliyetleme. 

 

COMPETITORS ACCOUNTING AS A COMPETITIVE ADVANTAGE 

TOOL 

Abstract 

In recent years, it seems that businesses adopt customer-oriented marketing strategies. 

According to the adopted strategies to keep customer satisfaction at the highest level, 

businesses have been focused to developt new product, to find new customers, to improve 

distribution and promotion activity etc. Besides, businesses have recognized that they should 

analize their competitor’s activity and movement to make high profit and growth. Porter's 

competitive advantage that it is possible to specify the analysis of competitors, canalizes 

strategy predictors and managers to customer analize and makes the notion popular. These 

developments have brought the competitors accounting notion which is a new concept as a 

sub-branch of accounting literature. The aim of this study, to critically evaluate competitor 

accounting and its basic components competitor cost assessment, competitor position 

monitoring, competitor appraisal based on published financial statements, strategic costing 

and strategic pricing. 

 

Keywords: Competitive Advantage, Competitors Accounting, Strategic Costing. 
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1. GİRİŞ 

Bilginin en önemli üretim faktörü ve rekabet aracı olduğu günümüzde işletme içinden ve 

dışından elde edilen bilginin analiz edilmesi, belirlenen hedeflere ulaşmaya hizmet edecek 

şekilde stratejilerin oluşturulması için kullanılması büyük önem arz etmektedir. 

Günümüzde işletmelerin rekabet avantajı sağlayabilecek bilgiye rakiplerini analiz ederek 

ulaştıkları ve bu bilgiye göre geleceklerini planladıkları görülmektedir. Mevcut ve potansiyel 

rakipler hakkında güvenilir ve zamanında sunulmuş bilgiye sahip olmayan işletmelerin, 

varlığını sürdürebilmesi ve gelişebilmesi için fırsatları değerlendirmesi mümkün değildir.  

Yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmek için stratejik yönetim muhasebesi tarafından 

üretilen bilgi büyük önem arz etmektedir (Duman, 2012: 3). Piyasa koşullarında işletmelerin 

hayatta kalabilmesi üretilen bu bilgilerin doğru yorumlanması ve uygulanması ile ilişkilidir. 

Literatür incelendiğinde, işletmelerin stratejilerini geliştirirken rakiplerin tahmin edilecek 

hamlelerine göre hareket etmesi gerektiğini belirten çok sayıda görüş, teori ve modelin olduğu 

görülmektedir (Heinen & Hoffjan, 2005; Singer & Brodie, 1990; Simmonds, 1986). Söz 

konusu bu yaklaşımlar Stratejik Yönetim Muhasebesi (SYM) ile ilişkilendirilmektedir. Başka 

bir ifade ile rakiplerin hamlelerini tahmin ve analiz edebilmek SYM ile mümkün 

olabilmektedir. Simmonds (1981), SYM’yi “yönetim muhasebesi ile elde edilen işletme ve 

rakipler hakkındaki verilerin analizi ve bu analizden elde edilen bilgilerin işletme 

stratejilerinin geliştirilmesi ve izlenmesinde kullanılması” olarak tanımlamıştır. Lord (1996) 

ise SYM’nin rakipler hakkında bilgi toplama ve rekabet avantajı sağlama fonksiyonlarından 

bahsetmiştir. Bu bağlamda SYM işletme ve rakipleri ile ilgili maliyetler; pazar payı, süreçler 

vb. hakkında veri toplama gerektiren dışa dönük bir süreç olarak tanımlanabilir (Guilding, 

Cravens & Tayles, 2000). Bu tanımlar ışığında SYM, işletmenin kendi verileri kadar, 

rakiplerin verilerini de elde etmesini gerektirmektedir.   

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere bilgi tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Buna 

karşılık işletmelerin mevcut durumunun ve geleceğinin şekillenmesinde, başka bir ifade ile 

risklerin minimize edilmesi ve fırsatların değerlendirilmesi adına bilgiyi; işletme amaçları 

konusunda değerlendiren kalifiye işgücü “entelektüel sermaye”dir. Bunun için ihtiyaç 

duyulan finansal ve finansal olmayan bilgi; mevcut ve geleceğe ilişkin kararların doğru 

alınabilmesi için işletme iç ve dış verilerini kapsayan, ihtiyaca ve gerçeğe uygun, tam, doğru 

ve zamanında olma niteliklerini taşımalıdır. 
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Günümüz rekabet ortamında; üretilen mal ve hizmetlerin ömrünün kısalması, doğru olarak 

kabul edilen yönetim, pazarlama ve üretim tekniklerinin teknoloji, iletişim vb. faktörlerin 

etkisiyle eskimesi, değişmesi ve gelişmesi, rakiplerin farklı rekabet stratejileri ile pazarın ve 

müşterinin alışkanlıklarını değiştirmesi, işletmeleri yaşamlarını sürdürebilmeleri için dinamik 

ve öğrenen örgüt yapılarını benimsemelerini zorunlu kılmıştır. İşletmeler bu nedenle rekabet 

avantajı sağlayabilecek stratejileri oluşturmak ve uygulamak için çalışmalar yapmaktadırlar.  

 

2. RAKİPLERİN MUHASEBESİ 

 

Porter (1998: 71-72), rakiplerin hamleleriyle ilgili veriye ulaşmanın zor ve maliyetli olduğunu 

ve bunun için bir bilgi sistemininin hayata geçirilmesinin elzem olduğunu belirtmiştir. Porter 

tarafından ortaya konulan bu yaklaşım rakiplerin muhasebesi kavramının literatüre 

kazandırılmasını sağlamıştır (Guilding, 1999). Bu bağlamda, rakiplerin durumu hakkındaki 

bilgi sistemi ve sahip olması gereken özellikleri Şekil 1’deki gibidir.  
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Şekil 1. Rakipleri Analiz İçin Gereken Bilgi Sisteminin Yapısı 
Kaynak: Porter, 1998: 73. 

 

Sözlü, görsel ve/veya yazılı bilgi kaynakları ile işletme, rakiplerin mevcut ve geleceğe ilişkin 

stratejileri hakkında bilgi üretebilmektedir. Bu sayede işletme için risk ve fırsat alanları tespit 

edilebilmektedir. Bu durum işletme satışlarının artırılması için yeni pazar ve müşterilere 

ulaşma, yeni teknolojilerin ve teknik elemanların transferi, hammadde tedarikinin güvenli 

Sözlü Bilgi Kaynakları 
Satış Gücü 

Tedarikçiler 

Teknik Kadro 

Dağıtım Kanalları 

Rakiplerden Transfer Edilmiş 

Personel 

Yazılı Bilgi Kaynakları 
Bilimsel Araştırmalar 
Yazılı Medyada Çıkan Haberler 
Resmi Kaynaklar 
Analiz Raporları 
Reklamlar 
Patent Kayıtları 
Yöneticilerin Açıklamalar 

Toplanan 

Bilgilerin 

Derlenmesi 

- Rakipler ile İlgili Olmayan Gereksiz 

Bilgileri Temizleme 

- Rakipler Hakkında Bilgi Sahibi Kişiler 

İle Görüşme 

- Rakiplerin Sektörde 

Gerçekleştirdiği/Gerçekleştireceği 

İnovatif Faaliyetleri Raporlama 

- Seçilen Yöneticilerce Hazırlanmış 

Bilgilerin 

Kategorize 

Edilmesi 

- Rakipler Bazında Oluşturulmuş Dosyalar 

ve Bu Dosyalardan Sorumlu Personel 

Ataması 

- Kıt Kaynakların Belirlenmesi ve 

Kategorize Edilmesi 

 

Bilgilerin 

İşlenmesi 

- Kaynakların Güvenilirliğinin 

Derecelendirilmesi 

- Kaynakların Özeti 

- Rakiplerin Raporlarının İşlenmesi 

- Temel Rakiplerin Finansal Raporlarının 

3’er Aylık Periyodlar Halinde 

Karşılaştırılması 

- Rakiplerin Maliyetlerinin Tahmin ve 

Analiz Edilmesi 

Stratejistler 

ile İletişim 

- Tepe Yönetime Düzenli Bilgi Akışı 

Sağlama 

- Düzenli Olarak Rakipler Hakkında 

Raporlar Oluşturma ve Güncelleme 

- Planlama Sürecinde Rakiplerin Durumu 

Hakkında Toplantılar Düzenleme 

Stratejilerin 

Belirlenmesi için 

Rakipleri Analiz 
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hale gelmesi ve üretim maliyetlerini minimize edecek tekniklerin belirlenmesi vb. ile rekabet 

avantajı sağlayabilecektir. Tüm bu fırsatlar sektörde başarılı iş örnekleri sergileyen rakipler 

hakkında toplanan finansal ve finansal olmayan bilgi birikimi ile söz konusu olacaktır. Fakat 

bu strateji, başarılı işletme ile aynı seviyeye gelindiğinde işletme için sürdürülebilir değildir. 

Bu faaliyetler rakipleri izleme ve kontrol altında tutma amaçlı yürütülebilir. Bu aşamadan 

sonra sektörde lider olunabilmesi için ürün farklılaştırma, maliyet liderliği ve/veya maliyet 

minimizasyonu sağlayacak stratejilerin oluşturulması gerekmektedir. Rekabet avantajı 

sağlanabilmesinde, rakip odaklı stratejilerin belirlenmesinde “rakiplerin muhasebesi” (RM) 

bilgi sistemi olarak işletme bünyesinde kurulması önem arz etmektedir. 

Literatürde RM tanımı konusunda bir görüş birliği bulunmamaktadır. RM kavramı hakkında 

yapılan bazı tanımlamalar: 

RM; bir SYM aracı olup amacı rekabet avantajı sağlamak adına rakipler hakkında güçlü bir 

veri tabanına sahip olmaktır (Malinic, Jovanovic, & Jankovic, 2012). Tanıma göre RM, 

işletmelerin rakipleri hakkında sürekli bir takip sistemine sahip olması, elde edilen bilgilerin 

işletme bilgileri ile karşılaştırılarak temel yeteneklerin rekabet avantajı sağlayacak şekilde 

yeniden örgüt içinde ve dışında konumlandırılmasını ifade etmektedir. 

RM; işletmenin rakiplerine ilişkin bilgilerin analizini içeren, yüksek derecede analitik ve 

teknik bilgi gerektiren, iç ve dış çevre verilerini işleyen bir bilgi sistemidir (Heinen & 

Hoffjan, 2016). Bu tanıma göre ise RM, rakiplere ilişkin elde edilen verilerin analizinin 

yapılması ve tüm boyutlarının ortaya konulmasını sağlayan bir bilgi sistemidir. 

RM; işletmenin rakiplerine ilişkin maliyet ve finansal durumu hakkında bilgi sağlayan, 

konum belirlemek ve uygulanacak stratejilerin oluşturulmasına yardımcı olan ve SYM aracı 

niteliğinde bir bilgi sistemidir (Heinen & Hoffjan, 2005). 

RM; “rakibinin muhasebe bilgi sistemini” bilmektir (Akenbor & Okoye, 2011). 

RM; işletmenin rekabet gücünü tanımlayan ve ölçen, işletmenin gelecekteki hamlelerinin 

planlanması ve kontrol edilmesine yardımcı olan bir araçtır (Fong & Wong, 2012). 

Heinen, Hoffjan, Akenbor ve Okoye’nin tanımlarına göre RM, rakiplerin finansal bilgilerine 

ve muhasebe bilgi sistemi üzerinden odaklanmakta iken Fong ve Wong’a göre RM, rakiplerin 

bütün faaliyetleri üzerinde odaklanmakta ve elde edilen veriler ile işletmenin geleceğini 

planlamaktadır. 

RM; tüm faaliyetlerin iyileştirilmesi ve katma değer oluşturması için mevcut ve potansiyel 

rakiplerin izlenmesini en iyi şekilde sağlanması amacıyla işletmeyi konumlandıran bir araç 
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olma özelliğini göstermektedir. Aynı zamanda RM; faaliyetlerin etkin kontrolünü sağlayarak 

SYM uygulamalarının vizyonunu genişletmektedir (Chiekezie, Egbunike & Odum, 2014). 

Dar bir tanımla RM, rakibin ticari faaliyetleri hakkında finansal ve finansal olmayan bilgilerin 

toplanması ve işletme içinde değerlendirilmesini içeren bir süreç olarak tanımlanabilir. Daha 

geniş bir anlamda RM, işletmenin; rakiplerin muhasebe bilgi sisteminden ve yazılı, görsel, 

işitsel kaynaklardan elde edilen finansal ve finansal olmayan bilgilerin analiz edilerek, işletme 

açısından karşılaştırmalı analizler sonucunda, güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesi, işletme 

içi ve dışı faaliyetlerin rekabet avantajı sağlayacak şekilde yeniden reorganizasyona tabi 

tutulması, temel yeteneklerin gözden geçirilmesi ve beklenen hedeflere ulaşmayı sağlayan 

sürekli veri toplama, değerlendirme ve analiz ile stratejik karar vermeye yardımcı olan bir 

süreçtir. 

Sonuç olarak RM, ticari faaliyetlerin her bir aşamasında yapılması/yapılmaması gerekenleri 

tecrübe etmek yerine, sektörde lider ve/veya başarılı işletmelerin politikalarını takip ederek kıt 

kaynakları doğru alanlara aktarma, riskleri ve maliyetleri minimize etme, istenilen satış ve 

karlılık hacmine ulaşarak hedeflere ulaşabilme ve hissedarların beklentilerini karşılayabilme 

süreçlerini daha hızlı, daha kolay ve daha düşük maliyetlerle gerçekleştirebilme amacıyla 

kullanılabilmektedir. 

Tablo 1. Rakiplerin Muhasebesi ile Rakipleri Analiz için Bilgi Sistemi Arasındaki Farklar 

Kriter Rakiplerin Muhasebesi Rakipleri Analiz İçin Bilgi 

Sistemi  

Fonksiyonel Etki Veri Analizi Veri Yönetimi 

Veri Türü Nicel Veri Nitel Veri 

Zaman Kısa Vadede Düşünme Orta ve Uzun Vadede Tahmin 

Değerlendirme Türü Analitik, Teknik Özellik Kişiler Arası Yetenekler 

Değerlendirmenin Amacı İçe ve Dışa Dönük Dışa Dönük 

Kaynak: Heinen & Hoffjan, 2013. 

Bu tablo, işletmelerin pazardaki rekabet boyutuna bağlı olarak hızlı düşünme ve kararlar 

alabilmesi için gerekli sayısal veriler ve bunların analiz edilmesi ile çok yönlü bilgi 

gereksinimi karşılayan bilgi sistemi rakiplerin muhasebesidir. Rakipleri analiz, işletme adına 

aşağıdaki soruları cevaplandırmaktadır (Fong & Wong, 2012): 

 Ana rakiplerimiz kimlerdir? 

 Bu rakiplerin amaçları nedir? 

 Bu rakiplerin güçlü ve zayıf yanları nelerdir? 
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 Şu andaki durumları nedir? 

 Ana rakiplerimizin gelecekteki hamlelerini tahmin edebiliyor muyuz? 

Bu sorular ile işletmenin sektördeki mevcut pozisyonunun yanında rakiplerin mevcut ve 

gelecekteki rekabet boyutuna bağlı olarak tespit edilen tehditler ve fırsatlara bağlı olarak 

temel yetenekler yapılandırılmaktadır. 

Rakipleri analizin ardından işletme, rakiplerin verileri (ürün kalitesi, fiyat vb.) ile bir 

muhasebe bilgi sistemi yani rakiplerin muhasebesi sistemini kurmalı ve aşağıdaki amaçlar 

doğrultusunda yürütülmesini sağlamalıdır (Fong & Wong, 2012): 

 Maliyet liderliği sağlamak için gerekli anahtar faktörleri tanımlamak, 

 Kalite ve fiyat yönünden işletmeyi, diğer rakipler ile karşılaştırmak, 

 Rekabetin ürün fiyatını temel alarak yürütüldüğü piyasalarda, üretilen ürünün pazarda 

bilinen bir ürün olmasını sağlamak. 

Rakiplerin analizi için kurulan bilgi sistemi; yönetim, üretim, pazarlama ve Ar-Ge 

departmanlarının ihtiyaç duyduğu finansal olmayan bilgiyi sunarken, aynı zamanda RM’nin 

ihtiyaç duyduğu finansal bilgileri de sunmakta ve analizler için hazır hale getirmektedir. 

Bilgi sistemi sayesinde rakipler ile işletme benchmarking yapabilmekte, bu sayede işletmenin 

ve rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri tespit edilerek mevcut duruma ve geleceğe ilişkin riskler 

ve fırsatlar öngörümlenmekte ve; 

 Sektöre veya pazara göre, 

 Rekabet boyutlarına göre, 

 Müşteri profiline göre, 

 Maliyet, satış ve karlılık durumlarına göre mal ve hizmet konumlandırması 

yapılabilmektedir. 

RM’den elde edilen bilgiler ile kısa vadede hızlı, doğru ve etkili kararlar alınabilmektedir. 

Guilding (1999)’ e göre RM uygulamaları; 

 Rakiplerin maliyetlerinin değerlendirilmesi,  

 Rakiplerin konumunu izleme,  

 Finansal tablolar aracılığıyla rakipleri değerlendirme,  

 Stratejik maliyetleme ve fiyatlamadır. 

Bu bölümde söz konusu bu uygulamalar incelenecektir. 
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2.1. Rakiplerin Maliyetlerinin Değerlendirilmesi 

Rakiplerin maliyetlerinin değerlendirilmesi, rakiplerin ürettikleri ürünlerin maliyetlerinin 

düzenli olarak birim başına tahmin edilmesidir (Guilding, 1999). Bu tahminleme ve 

sonrasında işletme verileriyle karşılaştırma sonuçları, işletmenin fiyatlandırma stratejisi 

üzerinde etkili olabilmektedir. Bütün veri kaynakları, özellikle doğrudan rakipleri gözlem, 

kamuya açık finansal veriler, ortak müşteriler ve ortak tederakçiler gibi kolaylıkla 

ulaşılabilecek veri kaynakları rakip maliyetlerinin değerlendirilmesi için kullanılmalıdır 

(Alsoboa & Alalaya, 2015). 

Rakiplerin maliyetlerinin, işletmenin maliyetleri ile karşılaştırılmasıyla kaynak israfının 

tespiti ve hammadde, işletme malzemesi, direkt ve endirekt işçilik vb. maliyetler hakkında 

maliyet yönetimi anlayışında farklılık, işletmenin faaliyetlerine ilişkin gerçek performansı için 

bir ölçüt olabilir. 

2.2. Rakiplerin Konumunu İzleme 

Simmonds (1986)’a göre rakiplerin konumunu izleme, rakiplerin maliyetlerinin 

değerlendirilmesine daha bütüncül (holistic) bir bakış açısıyla yaklaşmadır. Rakiplerin 

konumunu izleme, rekabet avantajı sağlayacak stratejillerin oluşturulması için işletmenin 

güçlü ve zayıf yanlarının tanımlanması ve mevcut/potansiyel rakipler ile karşılaştırılmasıdır 

(Alsoboa & Alalaya, 2015). 

Rakiplerin konumunu izleme süreci, rakiplerin satış hacmi, pazar payı, birim maliyetleri 

vb.metriklerin izlenmesi ve değerlendirilmesini içermektedir (Guilding, 1999).  

Rakiplerin konumunu izleme yöntemi ile sektöre yatırım yapmayı planlayan girişimcilerin; 

pazarın yapısı, rakiplerin durumu, mal ve hizmet portföyü, müşteri karakteristikleri hakkında 

elde edilen bilgiler sayesinde;  

 Kuruluş yeri seçimi, 

 Kullanılacak teknoloji, 

 Katma değeri yüksek mal ve hizmetlerin tespiti, 

 Hangi sektöre yatırım yapılacağı/yapılmayacağı, 

 Müşteri karakteristiklerine göre üretilen ürün portföyü ve kalitesinin belirlenmesi, 

 İşletme büyüklüğünün doğru belirlenmesi, 

 Yatırımın büyüklüğüne göre sermaye yapısının belirlenmesi aşamaslarında yol 

gösterici olacaktır. 
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2.3. Finansal Tablolar Aracılığıyla Rakipleri Değerlendirme 

Finansal tablolar aracılığıyla rakipleri değerlendirme işlemi, rakiplere rekabet avantajı 

sağlayan kaynakların, finansal tablolar ile analiz edilmesi ile ilişkilidir (Guilding, 1999). Bu 

değerlendirme ile; pazar payı, servis kalitesi, inovasyon, müşteri memnuniyeti vb. metriklerde 

iyileştirme mümkün olmaktadır (Chiekezie, Egbunike & Odum, 2014).  

Finansal tabloların karşılaştırılması ile; 

 Varlıkların dağılımı ve yönetimi, 

 Yabancı kaynakların dağılımı ve yönetimi, 

 İşletmenin ve özkaynakların büyüklüğü, 

 Satış hacmi, maliyet ve karlılık ilişkisi finansal veriler ile analiz edilerek varlıkların 

etkinliği ve verimliliği artırıcı alanlara yatırılıp yatırılmadığı ve/veya yönetiminin 

performansının ölçülmesine imkân vermektedir. 

Aşırı kaynak kullanımı daha fazla faiz, kar payı vb. maliyet yükü getirirken, eksik kaynak 

kullanımı ise işletmenin yükümlülüklerini yerine getirmemesini ve atıl kapasite ile çalışma 

riskini ortaya çıkarabilir. 

Yabancı kaynakların karşılaştırılması, ihtiyaç duyulan kaynakların optimalliğinin sağlanması, 

miktarı ve yönetimi konusunda sağlıklı bilgiler sunabilir. 

Özkaynakların karşılaştırılması ile yapılan işin büyüklüğüne, sektörün özelliklerine, şirket 

ortaklık ve hukuki yapısına bağlı olarak, ihtiyaç duyulan optimal sermaye büyüklüğü tespit 

edilir. Bu sayede hem yabancı hem de özkaynakların optimal bir seviyede tespit edilmesi ile 

riskler azaltılabilir, tam borçlanma kapasitesi kullanılmayarak gelecekteki risklerden korunma 

ve fırsatlardan yararlanma imkânı elde edilebilir, kaynak israfının önüne geçilerek maliyet 

minimizasyonu sağlanabilir. 

Sonuç olarak varlık ve kaynak dağılımının karşılaştırmalı olarak analizi, varlık ve kaynak 

yönetiminde eksikliklerin tespit edilmesi, finansal ve faaliyet performansının yeniden gözden 

geçirilerek istenilen satış ve karlılık hacmi ile maliyet minimizasyonu sağlayacak stratejiler 

oluşturulur. 

2.4. Stratejik Maliyetleme ve Fiyatlama 

Stratejik maliyet yönetimi, maliyet yönetimi tekniklerini kullanarak işletmenin stratejik 

konumunu güçlendirme ve maliyetleri düşürmeyi sağlayan uygulamalar bütünüdür (Cooper & 

Slagmulder, 1998). Stratejik maliyet yönetimi, maliyet minimizasyonuna odaklıdır ve 

işletmeye değer sağlamayan faaliyetleri devre dışı bırakarak rekabet avantajı sağlamada etkin 
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bir araç olma özelliğini göstermektedir (Dubois, 2003; Buckingham & Loomba, 2001). 

Stratejik maliyet yönetiminin amacı, maliyet yönetimi bilgisi geliştirerek, stratejik yönetim 

fonksiyonunun işlevini artırmaktır (Cooper & Slagmulder, 2003). 

Geleneksel anlamda fiyatlandırma, işletmenin ürettiği ürün ve hizmetlerin pazar değerini 

saptama işlemidir. Geleneksel fiyatlama ve stratejik fiyatlandırma arasındaki temel fark, pazar 

koşullarına uyum ve proaktif olarak fiyatlandırmadan geçmektedir (Enz, Canina & Lomanno, 

2009). Çünkü geleneksel fiyatlandırma ürün maliyetine dayanırken, stratejik fiyatlandırma 

değer temellidir . 

 

Şekil 2. Maliyet Temelli Fiyatlama ve Değer Temelli Fiyatlama 

Kaynak: Micu & Micu, 2006. 

Stratejik fiyatlandırma; rakiplerin fiyatlara tepkisi, fiyat esnekliği, pazar payı, ekonomik 

konjonktür ve işletme tecrübesini analiz ederek, fiyatlandırma kararlarının alınma sürecidir 

(Guilding, 1999). 

Faaliyette bulunan sektöre ve işletmenin sektördeki durumuna göre stratejik maliyetlendirme 

ve/veya fiyatlandırma yöntemlerinden birisi veya ikisi uygulanabilir. Günümüzde işletmelerin 

tek başlarına pazarda oluşan fiyata müdahaleleri sınırlı olmakla birlikte maliyetlerini işletme 

faaliyetlerini iyileştirerek yönetebilmektedir. 

Fırsat temelli stratejinin izlenebilmesi, müşteriye değer ekleme odaklı, inovatif olduğu 

takdirde mümkündür. Cep telefonu sektöründe Apple, otomotiv sektöründe Mercedes, hava 

taşımacılığında ise THY örnek gösterilebilir. 

  

Ürün Maliyet Müşteri Fiyat Değer 

Maliyet Temelli Fiyatlama 

Müşteri Değer Fiyat Maliyet Ürün 

Değer Temelli Fiyatlama 
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüz rekabet ortamında girişimlerin başarısı ve geleceğe başarılı taşınması bağlamında 

çok yönlü bilgi sistemi ihtiyacının yanında, bu bilgilerin sağlıklı olarak üretildiği bilgi sistemi 

ile bu bilgileri işleyecek ve analiz ile doğru karar almayı sağlayacak kurum kültürüne ve 

kalifiye personele ihtiyaç duyulmaktadır. 

İşletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve devam ettirilebilmesi, işletme içi ve dışına ilişkin 

çok sayıda verinin elde edilerek işletme süreçleri içerisinde kullanabilmekle mümkün 

olabilmektedir. Günlük faaliyetlerini elde ettikleri bu verilerle yürüten işletmeler, mamul ve 

hizmet üretim, satış ve satış sonrası hizmet sunumlarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli 

kararlar almaktadırlar. Bu kararlara zemin oluşturan veri ve bilgilerin doğru kaynaklardan, 

doğru zamanda, tam ve eksiksiz olarak elde edilmesi ve doğru yorumlanması gerekmektedir. 

Ancak ve ancak bu şekilde veri ve bilgiler işletme geleceğine ilişkin doğru kararlar alınmasını 

sağlayacaktır. 

İşletme faaliyetlerinde kullanılan, işletme içi ve dışına ilişkin veri ve bilgiler çeşitli 

kaynaklardan elde edilmektedir. İşletmelerin faaliyet ömürleri süresince elde etmek 

durumunda oldukları veri ve bilgilerden birisi de rakiplerle ilgilidir. İşletmeler içinde 

bulundukları rekabet ortamını analiz edebilmek için çeşitli sözlü, görsel ve yazılı bilgi 

kaynaklarından bilgiler edinmek durumundadır. Rakiplere ve rekabet ortamına ilişkin bilgi 

elde eden işletmeler, kendi işletme stratejilerini belirleyerek işletme faaliyetlerine yön 

vermektedir. 

Rakiplerin muhasebesi kavramı, rakiplerin analiz edilmesinden; bilgi türü, analiz metodu ve 

bilginin elde ediliş zamanı açısından farklılık göstermektedir. Rakiplerin muhasebesi, 

rakiplere ilişkin sistematik olarak veri toplanarak bir veri tabanının oluşturulmasıdır. İşletme 

rakiplerinin maliyet bilgileri ve finansal durumu hakkında bilgi toplanmasını amaçlayan 

rakiplerin muhasebesi, işletmenin gelecekteki hamlelerinin planlanması ve kontrol edilmesine 

yardımcı olan bir araçtır. Elde edilen nicel verilerin analizi ile işletme içi ve dışına ilişkin 

analitik değerlendirmeler yapmayı mümkün kılmaktadır. Rakiplerin muhasebesi ile işletme, 

maliyet liderliği sağlamak için gerekli faktörleri oluşturma, kalite ve fiyat yönünden rakiplerle 

kıyaslama yapmak için veri tabanı oluşturmaktadır. Rakipler ve rekabet ortamına ilişkin 

oluşturulan bu veri tabanı karar verme sürecinde işletme üst yönetimine yardımcı olmaktadır. 

Bu bağlamda rakiplerin muhasebesi, girişimcilik fikrinden başlayarak, yatırım, üretim, 

pazarlama, satış ve satış sonrası aşamaların tamamında stratejik bilgiler sağlayarak; riskleri 
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minimize etme, kaynak israfını önleme, yeni iş fırsatları oluşturma, istenilen pazar payı, 

müşteri portföyü, satış ve karlılığa ulaşmada yol göstermektedir.  
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Özet 

Kaynak Etkinlik Analizi, işletmelerin kaynaklarını ne derece etkin kullandıklarını inceleyen 

ve işletmelerin; yönetsel, teknik ve ölçeğe dayalı etkinlik düzeylerini araştıran analiz 

yöntemidir. Bu yöntem bir işletmenin yıllar itibariyle kaynak etkinliğinin araştırılmasına 

elverişli olduğu gibi, sektördeki işletmelerin yalnızca bir yıllık statik veya yıllar itibariyle 

dinamik yapıda analizlerine de imkan vermektedir. 

Malmquist yöntemi, yıllar itibariyle etkinlik analizleri ile birlikte işletmelerin; yönetsel, 

teknik ve ölçeğe dayalı etkinlik değişimleriyle bunların bir bileşkesi konumundaki Toplam 

Faktör Verimliliğindeki değişimleri de hesaplayan çok boyutlu bir analiz tekniğidir. 

Çalışmada, Kırgızistan’da faaliyet gösteren bankaların Malmquist yöntemi kullanılarak 

kaynak etkinliklerinin ve toplam faktör verimliliklerinin hesaplanması ve bu etkinliklerin 

zaman içerisinde nasıl değiştiğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Malmquist yönteminde 

kullanılan veri seti karlılık temelli olup; Genel Yönetim Giderleri ile Faiz Giderleri girdileri; 

Faiz Gelirleri ile Faiz Dışı Gelirler de çıktıları oluşturmaktadır. Belirlenen amaç 

doğrultusunda Kırgızistan’da bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 17 ticari bankanın 2007-

2014 yıllarına ait verileri kullanılarak sektörel bazda etkinlik analizi gerçekleştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Veri Zarflama Analizi (VZA), Malmquist, Toplam Faktör 

Verimliliği Analizi, Kırgızistan Bankacılık Sektörü. 
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THE EFFECTIVENESS ANALYSIS BASED ON PROFITABILITY IN 

THE BANKING SECTOR AS AN ENTREPRENEURSHIP CASE BY 

MALMQUIST METHOD: THE CASE OF KYRGYZSTAN 

 

Abstract 

Resource Efficiency Analysis is a technique which examines how the enterprises’ use their 

resources in effective way and it also examines businesses effectiveness levels based on 

administrative, technical and scaled features. It is not only suitable for examining business’s 

resources effectiveness per periodic years but also allows analyzing for one year statically and 

more years dynamically in the sector. 

Malmquist method is multi-dimensional analyses technique which examines effectiveness 

analyses through the years and calculates the efficiency of changes in businesses based on 

managerial, technical and scaled features with combination of changes in Total Factor. 

This study aims to calculate the effectiveness of resource using and total factor productivity 

with using Malmquist method for the operating banks in Kyrgyzstan and to determine how 

these activities change over time. The data set used in the Malmquist method is set up as 

profitability’s basis; General Administrative Expenses and Interest Expenses are used for 

inputs; Interest Incomes and Non-Interest Incomes are used for outputs. In line with the 

determined aim, the data of 17 commercial operating banks in Kyrgyzstan for 2007-2014 

years was used and analyzed for effectiveness on a sectorial basis.  

 

Keywords: Entrepreneurship, Data Envelopment Analysis (DEA) , Total Factor Productivity 

Analysis, Malmquist, Kyrgyzstan Banking Sector. 

 

1.GİRİŞ 

Küreselleşme ile birlikte rekabet şartlarının zorlaşmasıyla, müşteri beklentileri artarken 

kaynaklar da sınırlı kalmaktadır. Bu durum işletmeler açısından rekabet şartlarını gün 

geçtikçe daha da zorlaştırmaktadır. Bu nedenle işletmeler rekabette avantaj elde edebilmek 

için; verimlilik, etkinlik ve performans gibi rekabet gücünü artıran ve çok da büyük yatırımlar 

gerektirmeyen yöntemlere yönelmektedirler. Kaynak temelli rekabet stratejisinin de temel 

amacı, mevcut kaynakları etkin ve yerinde kullanmaktır. Kaynaklar içerisinde en önceliklisi 

ekonomik yani finansal kaynaklardır. Ve bu kaynakları da ihtiyaç durumunda işletmelere 

veya kişilere sunan bankacılık sektörüdür. 

Ülke ekonomilerinin kalkınmasında ve bu bağlamda sektörlerin gelişiminde en büyük desteği 

bankacılık sektörü sunmaktadır. Bankacılık sektörünün daha iyi hizmet vermesi ve ekonomik 

fayda üretmesi için gelişimlerine devam etmeleri, karlı ve büyüyen işletmeler konumunda 

olmaları gerekmektedir. Bu nedenle bankaların en az yıllık ve hatta aylık periyodlarda 
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performanslarının izlenmesi bankaların kendi yönetimleri ve hem de ülkenin ekonomik 

yapılanmasını kontrol eden kurumlar açısından önem arz etmektedir.  

Bankacılık sektöründe işletmelerin performanslarının izlenmesi amacıyla farklı analizlere 

başvurulmaktadır. Bunlardan biri de Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemidir. Bu yöntem 

sayesinde işletmelerin performanslarının etkin olup olmadığı ortaya çıkmaktadır ve buna göre 

değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

Çalışmada öncelikle bir literatür özet bilgisi yer almaktadır. Sonra araştırmanın tasarımı ile 

amaç, kapsam, veri seti ve model tanıtılmaktadır. Daha sonra da uygulama ve bulgular ile 

sonuç ve değerlendirme yer almaktadır. 

 

2.LİTERATÜR TARAMASI 

Yapılan çalışma için mevcut literatür incelendiğinde bankacılık sektöründe gerçekleştirilen 

birçok çalışmada VZA ve Malmquist yöntemlerinin uygulandığı görülmektedir.  

Athanasias (1997) çalışmasında Malmquist Toplam Faktör Verimlilik (TFV) endeksi 

yardımıyla Yunanistan’daki bankacılık sektöründe işletmelerin 1991 ve 1992 yılları verilerini 

kullanarak verimlilik değişimlerini incelenmeye çalışmıştır. Girdi olarak; duran varlıklar, 

emek ve mevduatları; çıktı olarak ise; hazır değerler, krediler ve yatırımları kullanmıştır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; devlet ve özel bankaların verimliliğinin artmasına 

rağmen, bu bankaların büyüme kaynakları farklıdır. Devlet bankalarının verimliliğinin artışı 

teknolojik gelişmelerden, özel bankaların ise artan verimliliğinden kaynaklanmaktadır. 

Devaney ve Weber (2000) çalışmasında 1990-1993 yıllar arasında Amerika’daki kırsal 

bankacılık sektörünü Malmquist endeksiyle incelemiştir. Girdi olarak; emek, sermaye ve 

mevduatı; çıktı olarak ise menkul kıymetler, konut kredileri, bireysel krediler ve ticari 

kredileri ele almıştır. Çalışmadan elde edilen sonuca göre 3 yıl içerisinde bankacılık 

sektörünün verimliliği ortalama olarak %11 artmıştır. Bu artışın saf etkinlik değişimi ve ölçek 

etkinlik değişiminden değil, daha çok teknoloji değişiminden kaynaklandığı görülmektedir. 

Drake (2001) çalışmasında 1984-1995 yılları arasında İngiltere’deki bankalar üzerinde göreli 

etkinlik ve verimlilik değişiminin analizini yapmaktadır. Çalışmada iki model kullanılmıştır. 

Bunlardan birinci modelde girdileri; duran varlıklar, çalışan sayısı, mevduat; çıktıları ise 

krediler, dönen varlıklar, yatırımlar oluşturmaktadır. İkinci modelde ise girdi olarak duran 

varlıklar ve çalışan sayısı, çıktı olarak ise krediler, dönen varlıklar, yatırımlar, diğer gelirler 
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kullanılmıştır. Çalışmada İngiltere’deki bankacılık sektörünün değişen yapısı yıllar itibariyle 

incelenmiş ve şu anki rekabet düzeyleri ve kabiliyetleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Casu ve Girardone (2005) çalışmalarında, Avrupa bankaları üzerinde 1994-2000 yıllarını 

kapsayan veriler üzerinden analiz yapmışlardır. Çalışmada sadece büyük bankalar (toplam 

aktifler > 450 milyon Euro) ele alınmıştır. 

Oliveira ve Tabak (2005) çalışmalarında 1995 ve 2002 yılları arasında 41 ülkenin bankacılık 

sistemine ait hisse senetlerinin performans verilerini kullanmışlardır. Bu çalışmanın banka 

etkinliğinin ölçülmesinde yeni bir yaklaşım geliştirilmesi üzerinde katkısı olmuştur. 

Çalışmada; mevduat düzeyi, mevduat çekme maliyeti, faiz giderleri ve faaliyet giderleri girdi 

kalemlerini; toplam gelirler ve toplam krediler ise çıktı kalemlerini oluşturmaktadır. Sonuç 

olarak toplam verimlilik endeksinde düşüklüğe genel olarak saf etkinlik değerlerinin 

yetersizliği yol açmakla birlikte bazı büyük bankaların teknik etkinliklerindeki düşüklüklerin 

de yol açtığı görülmüştür. 

Başar ve Başar (2006) çalışmalarında 2000-2005 yılları arası BİST’de işlem gören 

Türkiye’deki ticari bankaların etkinliğini VZA ile araştırmışlardır. Çalışmada Kâr Yaklaşımı 

ve Aracılık Yaklaşımı karşılaştırmalı bir şekilde uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar 

değerlendirildiğinde; Kar Yaklaşımı sonuçlarına göre bankaların verimlilikleri daha yüksek 

çıkmıştır. 

Chen ve Yeh (2000) çalışmalarında, Taiwan’daki 34 bankanın nispi faaliyet etkinliğini 

parametrik olmayan yaklaşımla analiz etmişlerdir. Çalışmada girdileri; banka personeli, 

varlıklar ve banka mevduatları (cari mevduat, vadeli mevduat ve tasarruf mevduatı); çıktıları 

ise krediler (ticari ve bireysel), portföy yatırımları ve faiz dışı gelirler oluşturmaktadır. 

Çalışmanın sonucunda; özelleştirmeden sağlanan kazançların etkinlik açısından önemli 

olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra daha fazla gelişen ve rekabetçi bir yapıya sahip olan 

Taiwan’daki bankacılık sektörünün karlı olması gerekmektedir. Etkin olmayan ticari 

bankaların gelişebilmesi için de çaba göstermeleri gereklidir. 

Savić, Radosavljević, ve Ilievski (2012) çalışmalarında, 2005-2011 dönemlerinde 

Sırbistan’daki bankaların etkinliğini WinDEAP ile değerlendirmişlerdir. Çalışmada Aracılık 

Yaklaşımı uygulanmış ve bu yaklaşıma göre; faiz giderleri ve faiz dışı giderler girdileri; faiz 

gelirleri ve faiz dışı gelirler ise çıktıları oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda; etkinlik 

değerlerinin ve verimlilik endeksinin yıllar itibariyle yükselen bir trend izlediği ortaya 

çıkmıştır. 
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Sufian ve Kamarudin (2015) gerçekleştirdikleri çalışmalarında 1998 – 2008 yılları arası 

bankacılık sektörü verilerini kullanarak süreç içerisinde Malezya bankaları teknik değişiminin 

toplam faktör verimliliğine olan etkisini değerlendirmek için yarı parametrik Malmquist 

Verimlilik Endeksi (MPI) yöntemini kullanmışlardır. Çalışmada; toplam kredi, yatırımlar ve 

faiz dışı gelirler girdi olarak; toplam mevduat, sermaye ve personel giderleri çıktı olarak ele 

alınmıştır. Çalışmadan elde edilen ampirik sonuçlara göre Malezya bankacılık sektöründe 

verimlilik açısından ilerlemeler çoğunlukla teknolojik ilerlemelerden kaynaklanmaktadır. 

Yerel ve yabancı bankaların teknolojik değişmesi toplam faktör verimlilik değişimine pozitif 

etki etmektedir. 

Gökgöz (2014) yapmış olduğu çalışmasında 2012-2013 yılları arasındaki verileri kullanarak 

Türkiye’deki 30 ticari banka ile birlikte, 13 yatırım bankasının teknik finansal etkinliğini ve 

performansını analiz etmiştir. Yapılan çalışmadan elde edilen verilere göre; Türk bankacılık 

sektöründe faaliyet gösteren bankaların aracılık işlemlerinden daha ziyade, bankanın 

faaliyetlerinden kaynaklı işler açısından finansal açıdan daha verimli olduğu tespit edilmiştir. 

Özellikle, ticari bankalar, yatırım bankalarına kıyasla daha yüksek teknik finansal performans 

göstermektedirler. Çalışmada; toplam personel harcamaları, faiz giderleri, yönetim giderleri, 

faiz dışı giderler ve çalışan sayısı değişkenleri girdi olarak, toplam krediler ve toplam 

mevduat değişkenleri ise çıktı olarak kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre 

Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların girdi ve çıktı değişkenlerini oluşturan 

unsurları iyileştirmeleri gerekmektedir.  

 

Chortareas, Girardone ve Ventouri (2012) yaptıkları çalışmalarında; Yunanistan bankacılık 

sektörünü, Yunanistan’ın Avrupa Birliği Parasal Bölgesine üye olduktan sonra etkinlik ve 

verimlilik açısından incelemişlerdir. Çalışmalarında 1998-2003 yılları arasındaki verileri 

kullanmışlardır. Çalışma Yunanistan’ın Euro bölgesine giriş dönemini ve öncesi dönemi 

kapsamaktadır. Çalışmalarında Yunanistan’da faaliyet gösteren ticari bankalarının maliyet ve 

kar etkinliği ile verimlilik değişimi VZA ve Toplam Verimlilik Malmquist Endeksi 

kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada; toplam maliyetler, operasyonel karlılık, 

toplam mevduatlar, çalışan sayısı, toplam varlıklar girdi olarak kullanılmıştır. Çıktı olarak ise, 

toplam müşteri kredileri ve toplam diğer varlıklar kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen 

bulgulara göre 6 yıl içerisinde maliyet etkinliğinin %4.3, kar etkinliğinin %93 arttığı tespit 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Yunanistan açısından daha önceki dönemlerde yapılmış 
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olan çalışmalardaki sonuçlar (banka verimliliğini belirlerken risk tercihleri kontrol altına 

almak gerektiğini söyleyen önceki çalışmalar) desteklenmektedir.  

Lin, Hsu ve Hsiao (2007) yaptıkları çalışmalarında Taivan Bankacılık sistemini 

incelemişlerdir. Çalışmalarında Taiwan’daki 37 yerel bankanın yönetsel göreli etkinliği ve 

yönetsel verimlilik değişimini araştırmışlardır. Çalışmada girdi olarak; faiz giderleri ve faiz 

dışı giderleri; çıktı olarak ise faiz gelirleri, faiz dışı gelirler ve vergi öncesi karı 

kullanmışlardır. Çalışmada kullanılan Malmquist modelinden elde edilen sonuçlara göre 

inceleme kapsamına alınan bankalardan, 20 bankanın etkinlilik değişimi 1’den büyük olarak 

ölçülmüştür. Buna göre 20 bankanın yönetsel etkinliği zaman içerisinde artmıştır. Çalışma 

kapsamında incelenen diğer 17 bankanın etkinlik seviyesi 1’den küçük olarak ölçülmüştür. Bu 

sonuca göre ilgili bankaların yönetsel etkinliğinin azalması söz konusudur. 

Andries (2011) yapmış olduğu çalışmasında, Orta ve Doğu Avrupa bankacılık sistemini 

incelemiştir. Çalışmasında veri seti olarak 2004-2008 yılları verilerini kullanarak Orta ve 

Doğu Avrupa ülkelerindeki bankacılık sisteminin etkinlik ve verimlilik belirleyicilerini tespit 

etmeye çalışmıştır. Çalışmasında yöntem olarak Stokastik Frontier Analizi ve Veri Zarflama 

analizini kullanarak bankaların etkinliklerini ölçmeye çalışmıştır. Çalışmadan elde edilen 

sonuçlara göre; Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bankaların ortalama 

etkinliğinin arttığı görülmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Romanya ve Çek 

Cumhuriyeti bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların finansal etkinliği en yüksek 

seviyede iken, Slovenya’da faaliyet gösteren bankaların etkinliğinin en düşük seviyede olduğu 

tespit edilmiştir. Her bir ülke açısından ortalama etkinlik skorlarına bakıldığında Orta ve 

Doğu Avrupa ülkelerinin bankacılık sistemleri arasında önemli bir değişim gözlenmektedir. 

Teknik değişiminin değeri Slovakya için 0.6275 iken Romanya için 0.8644 olarak çıkmıştır. 

Malmquist verimlilik endeksine göre 2004 yılından itibaren 2008 yılına kadar bankaların 

verimliliği %24.27 oranında artmıştır. 

Abdul-Majid, Saal ve Battisti (2011) yaptıkları çalışmalarında Malezya bankalarının 

etkinliğini ölçmüşlerdir. Yapılan çalışmada veri seti olarak 1996-2002 yılları arası verileri 

kullanılmıştır. Çalışmada 1996-2002 sürecinde Malezya ticari bankaları Stokastik Frontier 

Analizi ile araştırmaya tabii tutularak, Katılım bankalarının genel performansa etkisi 

incelenmiştir. Çalışmada verimlilik değişimini gözlemlemek için Malmquist verimlilik 

endeksi kullanılmıştır. Verimlilik endeksi incelenirken girdi olarak; emeğin maliyeti, finansal 

sermayenin ve fiziksel sermayenin maliyeti kullanılmıştır. Çıktı olarak ise krediler ve diğer 

varlıklar kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen  sonuçlara göre, başlangıçta Malezya 
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bankalarının verimliliği azalırken, daha sonraki dönemlerde bankaların verimlilik değerleri 

artmıştır. Verimliliğin artmasında zaman içerisinde İslami bankaların etkisi olumlu olarak 

yansımıştır. Çalışmada elde edilen başka bir sonuca göre ise Doğu Asya finansal krizi kısa 

dönemde sektörü olumsuz etkilemiştir. Fakat uzun dönemde bu etki ortadan kalkmıştır.  

 

3.ARAŞTIRMANIN TASARIMI 

Araştırmanın temeli; verimlilik ve etkinlik ölçümü üzerine dayanmaktadır. Araştırmanın; 

amaç, kapsam ve yöntemi aşağıdaki gibi özetlenebilecektir. 

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı: Gerçekleştirilen çalışmanın amacı; Kırgızistan’da 

faaliyet gösteren bankaların Malmquist yöntemi kullanılarak kaynak etkinliklerinin ve toplam 

faktör verimliliklerinin hesaplanması ve bu etkinliklerin zaman içerisinde nasıl değiştiğinin 

belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın kapsamı; Kırgızistan’da bankacılık sektöründe 

faaliyet gösteren 17 ticari bankanın 2007-2014 verileri ile sınırlıdır.  

Veri Setinin Belirlenmesi: Veri seti olarak çalışma evrenini oluşturan 24 bankadan 17 

bankanın 8 yıllık finansal tablolarından yararlanılmıştır. 2014 yılında faaliyet gösteren ticari 

bankaların sayısı 24 olmakla birlikte, çalışmada sadece 17 banka değerlemeye alınmıştır. 

Bankaların hepsi değerlemeye alınamamıştır. Çalışmada toplam evrenden 17 ticari bankanın 

seçilmesinin nedeni; Investbank “Issyk-Kul” ve Manas Bank iflas etmiş, Rosinbank, Capital 

Bank ve Kyrgyz-Swiss Bank 2013 yılında faaliyete başlamış, “Bai-Tushum” Bank 2012 

yılında mikro finans kurumu yapısından banka statüsüne geçmiş, Eco Islamic Bank ise katılım 

bankası olarak faaliyet göstermektedir. Bu nedenlerden dolayı bu bankaların araştırmaya konu 

olan sekiz yıla ait verileri tamamlanamamış ve çalışmadan çıkartılmıştır.  

En uygun veri setinin oluşturulmasında literatür taraması yapıldığında bankalar için üç ayrı 

modelden bashedilmektedir. Bunlardan birincisi bankaların Üretim Yaklaşımı (The 

Production Approach), ikincisi Aracılık Yaklaşımı (The Intermediation Approach) ve 

üçüncüsü Karlılık Yaklaşımı (The Profitability Approach)’dır (Savić, Radosavljević ve 

Ilievski, 2012). Genellikle çalışmalara bakıldığında; Aracılık ve Kârlılık Yaklaşımlarının 

kullanıldığı görülmektedir (Ataullah, Cockerill ve Le, 2004: 1918; Başar ve Başar, 2006; 

Howcroft ve Ataullah, 2006). Bu çalışmada ise etkinliliği ölçebilmek için kârlılık yaklaşımı 

kullanılmıştır.  

Literatürde ayrıca girdi setinin oluşturulmasında bazı kurallar da oluşmuştur. Bunlardan ilki; 

karar birimleri ile girdi-çıktı değişkenlerinin sayıları arasındaki denge üzerinedir. En uygun 
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veri setinin hazırlanması için, değerlendirmeye alınacak karar birimi sayısının girdi sayısı m 

ve çıktı sayısı n olmak üzere en az (m+n+1) veya her bir girdi ve çıktı değişkeni başına en az 

iki karar birimi olması yönünde tavsiyeler yer almaktadır (Kecek, 2010: 78; Behdioğlu ve 

Özcan, 2009: 303-304). 

Bu çalışmada 2007-2014 yılları arasında Kırgızistan’da faaliyet gösteren 17 ticari banka karar 

birimi olarak değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada kullanılan karar birimleri Tablo 1’deki 

gibidir: 

Tablo 1. Modelde Kullanılan Karar Birimleri 

KARAR 

BİRİMLERİ 
BANKALAR  

KB1 BAKAI BANK 

KB2 BTA Bank 

KB3 DOS-KREDOBANK 

KB4 FinanceCreditBank KAB 

KB5 Kyrgyz Credit Bank 

KB6 Tolubay Bank 

KB7 Halyk Bank Kyrgyzstan 

KB8 Bank of Asia 

KB9 Demir Kyrgyz International Bank  

KB10 Optima Bank 

KB11 Commercial bank KYRGYZSTAN 

KB12 AMANBANK 

KB13 Kazkommertsbank Kyrgyzstan 

KB14 RSK Bank 

KB15 Kyrgyz Investment and Credit Bank 

KB16 Bishkek branch of the National bank of Pakistan 

KB17 Aiyl Bank 

 

Tablo 2’de ise çalışmada kullanılan girdi - çıktı değişkenleri bulunmaktadır.  

Tablo 2. Modelde Kullanılan Girdi ve Çıktı Değişkenleri 

GİRDİ 1 Faiz Giderleri ÇIKTI 1 Faiz Gelirleri 

GİRDİ 2 Genel Yönetim Giderleri ÇIKTI 2 Faiz Dışı Gelirleri 

Araştırmanın Yöntemi: Birden fazla dönemden oluşan bir veri setinde Toplam Faktör 

Verimliliği ve etkinlik değişimlerinin zamana bağlı analizine imkan veren Malmquist yöntemi 

kullanılmıştır. Yöntemin uygulanmasında WINDEAP Versiyon 1.1.3 programından 

yararlanılmıştır.  
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4. MALMQUIST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ 

 

Malmquist yöntemi, Caves, Christensen ve Diewert (1982a,b) tarafından Toplam Faktör 

Verimliliği (TFV) endeksi ölçümü için VZA temelinde geliştirilmiştir. Yöntem, ortak veri 

havuzunda her bir veri noktasının farklarının oranlarını hesaplayarak, iki veri noktası 

arasındaki toplam faktör verimliliğindeki değişmeyi ölçer ve aşağıdaki uzaklık fonksiyonunu 

kullanır: 

           𝐷0
𝑆(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑖𝑛{𝛿: (𝑦/𝛿)𝜖 𝑆}                                                                       (1) 

Burada, çıktıya göre uzaklık fonksiyonu x ile, üretilebilecek mümkün y lerin kümesi S ile 

gösterilmek üzere tanımlanmaktadır. Uzaklık fonksiyonu olan Ds
a (x,y) fonksiyonunun alacağı 

değerler, y vektörü S üzerinde bir nokta ise 1.0; y vektörü S içindeki teknik etkin olmayan bir 

noktada ise >1.0; ve y vektörü S dışındaki mümkün olmayan bir noktada ise <1.0 olarak ifade 

edilir (Cingi ve Tarım, 2000: 10). 

Fare ve diğerlerinin (1994) çalışmasında yer aldığı üzere, temel alınan t dönemi ve izleyen 

t+1 dönemi arasındaki çıktıya göre Malmquist TFV değişim endeksi aşağıdaki gibi 

hesaplanır: 

𝑀0(𝑥𝑡 , 𝑦𝑡, 𝑥𝑡+1, 𝑦𝑡+1) = √[
𝐷0

𝑡(𝑥𝑡+1,   𝑦𝑡+1)

𝐷0
𝑡(𝑥𝑡,   𝑦𝑡)

×
𝐷0

𝑡+1(𝑥𝑡+1, 𝑦𝑡+1)

𝐷0
𝑡+1(𝑥𝑡,   𝑦𝑡)

]                                      (2) 

Burada;  

Dt
a(x, y) ,  t+1 dönemi gözleminin t dönemi teknolojisinden olan uzaklığını ifade etmektedir ve 

mo fonksiyonu değeri 1.0'dan büyük ise t döneminden t+1 dönemine TFV endeksinde 

büyüme; 1.0'dan az olması durumunda TFV endeksinde azalma olduğunu göstermektedir. 

Bu denklem şu şekilde gösterilebilir: 

𝑀0(𝑥𝑡 , 𝑦𝑡, 𝑥𝑡+1, 𝑦𝑡+1) =
𝐷0

𝑡+1(𝑥𝑡+1,   𝑦𝑡+1)

𝐷0
𝑡(𝑥𝑡,   𝑦𝑡)

× √[
𝐷0

𝑡(𝑥𝑡+1,   𝑦𝑡+1)

𝐷0
𝑡+1(𝑥𝑡+1,   𝑦𝑡+1)

×
𝐷0

𝑡(𝑥𝑡, 𝑦𝑡)

𝐷0
𝑡+1(𝑥𝑡,   𝑦𝑡)

]            (3) 

Burada, iki çarpan durumundaki ifadeyi ayırdığımızda; Karekök önünde çarpan durumundaki 

oran, t ve t+1 dönemleri arasındaki çıktı temelinde teknik etkinlik değişimini gösterir ve 

Teknik Etkinlikteki Değişme (TED) olarak tanımlanır. 

  Teknik Etkinlikteki Değişim = 
𝐷0

𝑡+1(𝑥𝑡+1, 𝑦𝑡+1)

𝐷0 
𝑡 (𝑥𝑡, 𝑦𝑡)

                                                (4)  
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Karakök içindeki hesaplanan değer ise teknolojide meydana gelen değişmenin (TD) 

büyüklüğünü ifade etmektedir : 

 Teknolojik Değişim = √
𝐷0

𝑡(𝑥𝑡+1,   𝑦𝑡+1)

𝐷0 
𝑡+1(𝑥𝑡+1, 𝑦𝑡+1)

×
𝐷0 

𝑡 (𝑥𝑡, 𝑦𝑡)

𝐷0 
𝑡+1(𝑥𝑡, 𝑦𝑡)

                                     (5) 

Teknik etkinlikteki değişme, değerlendirmeye alınan karar birimlerinin etkin sınıra ne kadar 

yaklaştığını gösterirken; teknolojideki değişim ise, etkin sınırın aynı zaman içinde ne kadar 

değiştiğini göstermektedir. 

Dönemler itibariyle etkinlik değişimini gösteren Toplam Faktör Verimlilik Endeksi 

(TFV)’dir. Toplam Verimlilik Endeksini oluşturan faktörler; 

 Teknik Etkinlikteki Değişim (TED), 

 Teknolojik Değişim (TD), 

 Saf Etkinlikteki Değişme (SED), 

 Ölçek Etkinliğindeki Değişme (ÖED) olarak sıralanmaktadır. 

Teknik Etkinlikteki Değişim (TED); Saf Etkinlikteki Değişim (SED) ile Ölçek Etkinlik 

Değişimi’nin (ÖED) çarpımından oluşmaktadır. TED, hedeflenen üretim sınırına yaklaşma 

düzeyini, Teknolojik Değişim (TD) ise üretim sınırının yer değiştirmesini göstermektedir 

(Mahadevan, 2002: 590; Deliktaş, 2002: 253; Lorcu, 2010: 277). Dolayısıyla TFVD bu iki 

değişimin çarpımından oluşturmaktadır ve her ikisindeki değişimden doğrudan 

etkilenmektedir. 

Buna göre; 

 TED = SED * ÖED 

 TFVD= TED*TD ve dolayısıyla, 

    = SED*ÖED*TD 

Buradan, TFV’deki değişimin diğer faktörler olan TED, TD, SED ve ÖED’den doğrudan 

etkilendiği söylenebilir.  

TFVD’yi oluşturan değerlerden TED ve TD endekslerinin 1’den küçük olması teknik etkinlik 

ve teknolojide gerilemeyi; tersi durumunda ilerlemeyi ifade etmektedir. Ayrıca TED’in 1’den 

büyük olması, firmanın üretim sınırını yakalama gücünü; TD’nin 1’den büyük olması ise 

üretim sınırında yukarı yönlü yükselişi göstermektedir.  
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TED’i oluşturan değerlerden SED ve ÖED’in 1’den büyük olmaları işletmenin yönetsel ve 

uygun ölçekte çalışma kabiliyetini göstermektedir. 

 

5..YÖNTEMİN UYGULANMASI VE BULGULAR 

2007-2014 yıllarına ait bankaların verileri kullanılarak etkinlik analizleri Girdi Yönlü (CCR-

Charnes-Cooper-Rhodes Yöntemi) sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır: 

Tablo 3. Bankaların Teknik Etkinlik Endeks Analizi Sonuçları  

KARAR 

BİRİMİ 
BANKALAR 

TEKNİK ETKİNLİK ENDEKS DEĞERLERİ 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ORT  TE% 

KB1 Bakaı Bank 1,000 1,000 0,949 1,000 0,964 0,940 1,000 0,857 0,964 50,0% 

KB2 BTA Bank 1,000 1,000 0,682 1,000 1,000 1,000 1,000 0,873 0,944 75,0% 

KB3 Dos-Kredobank 0,893 1,000 1,000 1,000 0,979 0,891 0,932 0,568 0,908 37,5% 

KB4 
FinanceCreditB

ank KAB 0,401 0,418 0,564 0,975 0,698 0,427 0,698 0,596 0,597 0,0% 

KB5 
Kyrgyz Credit 

Bank 0,917 0,682 0,765 0,803 1,000 1,000 1,000 1,000 0,896 50,0% 

KB6 Tolubay Bank 1,000 0,911 0,815 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,966 75,0% 

KB7 
Halyk Bank 

Kyrgyzstan 1,000 1,000 0,979 0,882 0,711 0,778 0,818 0,787 0,869 25,0% 

KB8 Bank of Asia 0,984 0,632 0,625 0,759 0,897 1,000 1,000 1,000 0,862 37,5% 

KB9 

Demir Kyrgyz 

International 

Bank 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100,0% 

KB10 Optima Bank 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100,0% 

KB11 

Commercial 

bank 

Kyrgyzstan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,724 0,966 87,5% 

KB12 Amanbank 1,000 0,844 0,670 1,000 1,000 1,000 0,875 0,515 0,863 50,0% 

KB13 
Kazkommertsb

ank Kyrgyzstan 1,000 1,000 1,000 0,731 1,000 1,000 0,862 1,000 0,949 75,0% 

KB14 RSK Bank 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,855 0,982 87,5% 

KB15 

Kyrgyz 

Investment and 

Credit Bank 0,965 0,950 1,000 0,930 0,836 0,998 0,996 0,977 0,957 12,5% 

KB16 

Bishkek branch 

of the National 

bank of 

Pakistan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100,0% 

KB17 Aiyl Bank 0,998 0,728 0,688 1,000 0,682 0,702 0,817 0,758 0,797 12,5% 

Ortalama 0,950 0,892 0,867 0,946 0,927 0,926 0,941 0,854 0,913 

 
Tam Etkinlik (TE %) 

 

64,7% 

  

58,8% 

  

47,1% 

  

64,7% 

  

58,8% 

  

64,7% 

  

58,8% 

  

41,2%   
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Tablo 3'te bankaların etkinlik değerleri 0 - 1 arası bir dağılım göstermektedir. Etkinlik değeri 

1’e eşit olanlar tam etkin bankalardır. Bankaların etkinliğe dayalı değerlendirilmesinde 

etkinliğin 1’e eşit olması veya yakın olması istenir.  

Bankalar içerisinde tüm yıllarda etkin olduğu görülen 3 banka bulunmaktadır. Bunlar 

sırasıyla; Demir Kyrgyz International Bank, Optima Bank ve Bishkek Branch of the National 

Bank of Pakistan’dır. Bunu %87,5 ile Commercial bank Kyrgyzstan takip etmektedir. En 

düşük etkinliği olan banka ise FinanceCreditBank‘dır. Bankaların tüm yıllar itibariyle 

ortalamaları değerlendirildiğinde en düşük ortalama 0,597 ile FinanceCreditBank’a aittir. 

Değerlendirmeye tabi olan 17 bankanın yıllar itibariyle etkinlik ortalamaları 

değerlendirildiğinde banka etkinliklerinin 2010 yılında (0,946) ile en yüksek değerde olduğu 

bunu 2013 yılında (0,941) değerinin takip ettiği görülmektedir. 2014 yılı (0,854) ile en düşük 

etkinlik ortalamasına sahip yıl olmuştur.  

Tablo 4. MALMQUIST Toplam Faktör Verimlilik Endeksi Ortalamaları 

KARAR 

BİRİMİ 
BANKALAR TED TD SED ÖED TFVD 

KB1 Bakaı Bank 0,972 0,966 0,981 0,991 0,939 

KB2 BTA Bank 0,944 1,205 0,983 0,960 1,138 

KB3 Dos-Kredobank 0,953 1,035 0,945 1,009 0,987 

KB4 FinanceCreditBank KAB 1,052 0,986 1,051 1,002 1,038 

KB5 Kyrgyz Credit Bank 1,014 0,000 1,011 1,003 0,000 

KB6 Tolubay Bank 1,000 1,024 1,000 1,000 1,024 

KB7 Halyk Bank Kyrgyzstan 0,965 0,984 0,971 0,994 0,950 

KB8 Bank of Asia 0,991 0,964 1,002 0,989 0,955 

KB9 Demir Kyrgyz International Bank 1,011 0,922 1,000 1,011 0,932 

KB10 Optima Bank 1,029 1,000 1,000 1,029 1,029 

KB11 Commercial bank Kyrgyzstan 1,027 0,989 0,960 1,070 1,017 

KB12 Amanbank 0,919 0,957 0,921 0,999 0,880 

KB13 Kazkommertsbank Kyrgyzstan 1,000 1,054 1,000 1,000 1,054 

KB14 RSK Bank 0,958 0,908 0,981 0,977 0,870 

KB15 Kyrgyz Investment and Credit Bank 0,992 0,994 1,001 0,991 0,987 

KB16 
Bishkek branch of the National bank 

of Pakistan 
1,000 0,972 1,000 1,000 0,972 

KB17 Aiyl Bank 0,986 1,004 0,966 1,020 0,990 

Geometrik Ortalama  0,988  0,528  0,986  1,002  0,522 

>1 % 
  

47,1% 

  

35,3%  52,9% 

  

58,8% 

  

35,3% 
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Toplam Faktör Verimliliğini oluşturan faktörlere ait değerler Tablo 4'de görüldüğü gibidir. 

Buna göre, Toplam faktör verimlilik değişim endeksi 2007-2014 dönemlerinde bankacılık 

sektörünün verimliliğinde yıllık ortalama %7,2’lik azalış gözlemlenmiştir. Bu değişim, 

bankalara göre TFVD incelendiğinde artış eğilimi olan bankalar sırasıyla; BTA Bank 

(%13,8), Kazkommertsbank Kyrgyzstan (%5,4), FinanceCreditBank KAB (%3,8),Tolubay 

(%2,4), Optima Bank (%2,9) ve Commercial bank Kyrgyzstan (%1,7) olarak sıralanmaktadır. 

Bankalar içerisinde Kyrgyz Credit Bank (%100) olarak en yüksek düşüklüğü göstermiştir. 

Bu değişimler TFVD’yi oluşturan faktörlerdeki artış ve azalış yönlü değişimlerden 

kaynaklanmaktadır. Yıllık ortalama olarak Ortalama değerlerden yalnızca SED değerinde bir 

artış veya azalış görülmezken; diğer değerlerde düşüş kaydedilmiştir. Buna göre, TED (%1,2), 

TD (%47,2), SED (1,4) olarak azalma ve ÖED (%0,2) olarak artış göstermiştir. Faktörlerdeki 

azalış ağırlıklı değişimin TFV endeksini azalış yönünde etkilediği görülmektedir.  

Bunun yanında tabloda “>1%” ile tanımlanan oranlar, her bir faktör için işletmelerin yüzde 

kaçında 1 ve üzerinde artış olduğunu göstermektedir.  

Buradan bankaların sadece %47,1’inin TED faktöründe, %35,3’ünün TD faktöründe, 

%52,9’unun SED faktöründe, %58,8’inin de ÖED faktöründe artış gösterdiği görülmektedir.  

Tablo 5. Dönemlere Göre Malmquist TFV Endeksi 

DÖNEMLER TED TD SED ÖED TFVD 

2007-2008 0,913 0,927 0,933 0,979 0,846 

2008-2009 0,895 1,071 0,977 0,917 0,959 

2009-2010 1,108 0,888 1,106 1,002 0,985 

2010-2011 1,000 1,168 0,977 1,023 1,168 

2011-2012 1,029 0,006 0,988 1,042 0,006 

2012-2013 1,068 0,970 1,031 1,036 1,036 

2013-2014 0,915 1,060 0,892 1,026 0,970 

Geometrik 

Ortalama 0,987 0,485 0,984 1,003 0,477 
 
 
Tablo 5 incelendiğinde TFV endeksi ve faktörlerinde yıllara göre karşılaştırmalı değişim 

görülmektedir. TFV endeksindeki değişim; 2010-2011 ve 2012-2013 dönemleri hariç diğer 

dönemlerde azalış eğilimindedir. 

En yüksek artış yönünde değişim 2010-2011 dönemlerinde görülmüştür. Bunun nedeni, SED 

ve ÖED yüksekliğidir. 
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6.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Bankacılık sektörünün ülke ekonomisine olan katkısı oldukça yüksektir. Bankaların genel 

ekonomik yapı içerisinde etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması da bu katkıyı daha 

yukarılara taşımaktadır. Çalışmada Kırgızistan’da faaliyet gösteren ticari bankaların 2007-

2014 yılları için üretkenliğinin zaman boyutundaki gelişimi toplam faktör verimliliği endeksi 

aracılığıyla ortaya konulmuştur. Çalışmada; Faiz Giderleri ve Genel Yönetim Giderleri girdi, 

Faiz Gelirleri ve Faiz Dışı Gelirler de çıktı olarak ele alınmış ve Girdi Odaklı Yaklaşım baz 

alınmıştır. 

Analizden elde edilen etkinlik değerlerine bakıldığında; 8 yıl boyunca 17 ticari banka 

içerisinden Demir Kyrgyz International Bank, Optima Bank ve Bishkek Branch of the 

National Bank of Pakistan’ın tam etkinliğe ulaştığı görülmektedir. Çalışmadan elde edilen 

sonuçlara göre; Finance Credit Bank KAB ele alınan dönem aralığında hiç etkin çıkmamıştır. 

Çalışmada ortaya çıkan sonuca göre 2014 yılında, 17 ticari bankanın ortalama teknik etkinlik 

değeri 0,854 olarak en düşük değere ulaşmıştır. Burada teknik etkinlikteki azalma, 

kaynakların atıl kullanıldığını etkin ve verimli kullanılmadığını, kullanılan üretim faktörleri 

ile maksimum çıktının elde edilemediğini göstermektedir. Yani, gelirlerin düştüğü ve 

giderlerin yükseldiği ifade edilebilirken, elde bulundurulan varlıkların etkin kullanılmadığı 

anlaşılmaktadır. 

Toplam faktör verimliliğindeki değişim incelendiğinde, altı bankanın verimliliğinde artış 

gözlenmiştir. Verimliliğinde artış gözlenen bankalar sırasıyla; BTA Bank, Kazkommertsbank 

Kyrgyzstan, Finance Credit Bank KAB, Tolubay, Optima Bank ve Commercial Bank 

Kyrgyzstan olarak sıralanmaktadır. Çalışma kapsamına alınan diğer bankalar bu süreç 

içerisinde verimlilik açısından düşüş eğilimindedirler. Teknolojik değişme endeksi sıfır 

olduğu için en düşük eğilimi gösteren banka Kyrgyz Credit Bank olarak belirlenmiştir. 

Toplam faktör verimliliğindeki değişim incelendiğinde yıllık ortalama gerilemenin %47,8 

olması; teknolojik değişim endeksindeki %47,2 ve teknik etkinlik değişim endeksindeki %1,2 

oranındaki gerilemeden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Yani, teknolojik değişmenin azalma 

göstermesi benzer miktarda girdi kullanılarak üretilebilen çıktı miktarında azalmayı ifade 

ederken, teknik etkinlikteki değişim ise saf teknik etkinliğinin düşüşünden, yani yönetsel 

etkinlikte bozulmadan kaynaklanmaktadır. 

Yıllara göre toplam faktör verimliliğindeki değişim endeksindeki ortalama gerilemenin %52,3 

olması, 2011-2012 dönemindeki TFVD’nin çok düşük çıkmasından kaynaklanmaktadır. Bu 
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durum aynı zamanda 2010 yılında Kırgızistan’da gerçekleşen Nisan Devrimi sırasında 

yaşanan olaylardan finans sektörünün ve bankaların etkilendiğini göstermektedir. Dolaysıyla, 

ele alınan bankaların büyük bir kısmının kârlılık açısından etkin çalışamadığı 

gözlemlenmektedir. 

Çalışma Kırgızistan Bankacılık sektöründe Girdi Odaklı Yaklaşım esas alınarak; Faiz 

Giderleri ve Genel Yönetim Giderlerinin girdiyi, Faiz Gelirleri ve Faiz Dışı Gelirler’in de 

çıktıyı oluşturduğu bir etkinlik analizi biçiminde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra yapılacak 

çalışmalarda bankaların etkinliği farklı yaklaşımlarla da ortaya konulabilecektir. Yani 

analizde ele alınacak çıktı ve girdiler çeşitlendirilerek daha farklı sonuçlara ulaşılabilecektir. 

Bankalar; sermaye veya büyüklüğü açısından gruplandırılarak daha detaylı analizler 

yapılabilecektir. Çalışma, bundan sonra yapılacak araştırmalara bu bakımdan yardımcı 

olabilecektir. 
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GİRİŞİMCİLİKTE SOSYAL SERMAYE VE GİRİŞİMCİLERİN 

SOSYAL SERMAYEYE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA 
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Özet 

Sosyal sermayenin ekonomik bir değer olarak tartışılması, kavramın girişimcilik ile olan 

ilişkisinin incelenmesini de gerekli kılmaktadır. Girişimcilerin başarısı iş fikri, sermaye ve 

üretim faktörlerinin yanında sosyal sermaye birikimine de bağlıdır. Bu çalışmanın amacı, 

Muğla ilinde faaliyet gösteren girişimcilerin sosyal sermayeye bakış açılarını 

değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda Muğla ilinde faaliyet gösteren 5 girişimciyle nitel 

araştırma yöntemlerinden derinlemesine mülakat tekniği kullanılarak görüşme yapılmıştır. 

Girişimciler kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılarak belirlenmiştir. Geliştirilen yarı 

yapılandırılmış mülakat formu aracılığıyla girişimcilerin, sosyal sermayenin girişimcilikteki 

rolüne ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Çalışmanın temel bulgularına göre sosyal sermaye 

girişimcilerin faaliyetlerini etkilemesine karşın bu etki sınırlı kalmaktadır. Ayrıca 

girişimcilerin sosyal sermaye kaynaklarını çeşitlendirme ve etkin bir şekilde kullanma 

konusunda daha çok çaba harcamaları gerektiği ifade edilebilir.   

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, Girişimcilik, Güven. 

 

SOCIAL CAPITAL IN ENTREPRENEURSHIP AND EVALUATION OF 

ENTREPRENEURS’ PERSPECTIVES TO SOCIAL CAPITAL: A 

QUALITATIVE RESEARCH 

Abstract 

Discussing social capital as a concept that has economic value makes it necessary to examine 

its relationship with entrepreneurship. Success of entrepreners is not only dependent on the 

business idea but also the accumulation of social capital and production factors. This study 

aims to evaluate entrepreneurs’ approach to social capital in Muğla. In line with this purpose, 

5 entrepreneurs from Muğla were interviewed by using in-depth interview method. 
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Entrepreneurs selected by using convenience sampling method. Entrepreneurs’ views about 

social capital’s role on entrepreneurship analyzed with semi-structured interview form 

developed by researchers. The main findings of this study show that social capital affects 

entrepreneurs’ activity but this affect remains limited. Besides, entrepreneurs need to advance 

their skills to diversify and use the resources of social capital more efficiently.       

Keywords: Social Capital, Entrepreneurship, Trust 

1. GİRİŞ 

Toplum içerisinde yer alan kesimlerin arasındaki güvene dayalı ilişkiler düzeyi olarak 

tanımlanabilecek sosyal sermaye, son dönemde üzerinde önemle durulan bir kavramdır. Hem 

güven kavramı üzerinden sosyal ilişkileri hem de ekonomik bir kavram olarak sermayeyi 

kapsıyor oluşu sosyal sermayenin önemini arttırmaktadır. İçinde yer aldığı toplumdan 

bağımsız olarak düşünülemeyecek en önemli aktörlerden bir tanesi de girişimcidir. 

Girişimcilerin, sahip olduğu bağlantılar ve ilişkilerin düzeyi, yeni kaynakların bulunması ve 

bu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamaktadır. Girişimciliğin hem mikro 

hem de makro boyutta ekonomiye etkisi dikkate alındığında sosyal sermayenin oluşturulması 

ve etkin kullanımı kritik bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Girişimcilerin sosyal 

sermayeye bakış açıları, sosyal sermaye kaynaklarından yararlanma dereceleri, geliştirdikleri 

ilişkiler ve bu ilişkilerin girişimcilik sürecine etkisi gibi konuların değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu çalışmada sosyal sermaye kavramı ele alınmış, sosyal sermaye kaynakları 

ve unsurları açıklanmıştır. Sosyal sermaye ve girişimcilik ilişkisi incelendikten sonra 

girişimcilerin sosyal sermayeye bakış açılarını değerlendirmek üzere nitel bir araştırma 

yapılmış ve bulgular değerlendirilmiş, son olarak konu ile ilgili öneriler sunulmuştur. 

2. SOSYAL SERMAYE KAVRAMI VE KAPSAMI 

Sosyal sermaye, temel olarak ilişkilerin ve iletişim ağlarının önemine odaklandığı için 

toplumsal yaşamın neredeyse her noktasında etkindir. Sosyal sermaye kavramının kapsamının 

bu denli geniş olması, konunun özellikle 1990’lı yıllardan sonra araştırmacılar tarafından 

dikkat çekmesini sağlamış ve kavramın çok çeşitli disiplinler tarafından farklı yaklaşımlarla 

incelenmesine imkan vermiştir. Sosyal sermaye konusunda önemli araştırmacılardan biri olan 

ve kavrama, kalkınma ile ilişkisi bağlamında yaklaşan Robert Putnam (1993), sosyal 

sermayeyi, karşılıklı fayda sağlamak amacıyla koordinasyon ve işbirliğini kolaylaştıran 

iletişim ağları, normlar ve güven gibi sosyal kurum özellikleri olarak tanımlamaktadır. Sosyal 

sermaye kavramı grup içinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran ortak normlar, 
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değerler ve kavrayışla oluşan ağlar olarak da tanımlanmaktadır (OECD, 2001). Sosyal 

sermayeyi tanımlamanın bir yolu da işlevlerini açıklayarak kavramın kapsamını belirlemektir. 

Bu bağlamda sosyal sermayenin bazı işlevleri ve özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır 

(Coleman, 1988): 

 Sosyal sermaye diğer sermaye türleri gibi üretkendir. 

 Sosyal sermayenin varlığı, belli sonuçlara ve kazanımlara ulaşmaya olanak sağlar.  

 Diğer sermaye türleri olarak söz edilen fiziksel ve beşeri sermaye gibi sosyal sermaye 

de tam olarak değiştirilemez ancak belirli etkinlikler çerçevesinde değiştirilebilir. 

 Sosyal sermaye ne bireylerin kendilerinde ne de üretim araçlarındadır. Hem kişiler 

arası hem de kişilerin kendi içindeki ilişkilerin yapısında saklıdır ve bu ilişkilerin doğal 

bir ürünü olarak ortaya çıkar.    

Sosyal sermaye içselleştirilmiş kültürün ve normların bir ürünüdür. Bu nedenle, sosyal 

sermaye bireylere değil ilişkilere dayandığı için hem “sosyal” hem de “sermaye” boyutlarını 

içerisinde barındırır ve bu sayede zamanla toplum için de fayda yaratan bir kaynak olarak 

şekillenir. (OECD, 2001). Sosyal sermaye kavramının çok boyutlu olması ve farklı 

disiplinlerden araştırmacılar tarafından açıklanma çabası sonucunda ortak görüşlerin ortaya 

çıkarılması önem kazanmıştır. Bu sayede kavramın içeriği ve en temel özellikleri 

belirlenebilmektedir. Sosyal sermaye kavramını inceleyen farklı görüşlerin derlendiği 

çalışmada, bu görüşler tarafından paylaşılan ortak noktalar şu şekilde belirtilmektedir 

(Grooteart, 1997): 

 Genel olarak tüm görüşler, ekonomik, sosyal ve politik alanlarla ilişkilidir. Sosyal 

ilişkiler ve ekonomik çıktıların birbirlerini etkiledikleri düşüncesini paylaşırlar. 

 Her bir görüş, ekonomik aktörlerin arasındaki ilişkilere ve bu süreçte var olan resmi ve 

gayrıresmi örgütlerin ekonomik etkinliklerinin nasıl arttırılacağına odaklanırlar. 

 Tüm görüşler arzulanan sosyal ilişkilerin ve kurumların pozitif dışsallıklarının 

olduğunu ifade ederler. Çünkü bunlar birey tarafından tahsis edilemezler ve her aktörün 

sosyal sermayeye yatırım yapma eğilimi söz konusudur. Bu nedenle kamu desteği, sosyal 

sermayenin oluşturulmasında rol üstlenir. 

 Her görüş, sosyal ilişkilerin yarattığı ve kalkınmaya etki eden potansiyelin farkındadır 

ancak diğer taraftan olumsuz etkilerden de haberdardır. Sonuçların olumlu ya da olumsuz 

olma ihtimali ilişkinin niteliğine ve daha geniş yasal ve siyasi bağlama bağlıdır.  
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Sosyal sermaye yukarıda sıralanan özellikleri de göz önünde bulundurulduğunda bireylerin, 

grupların ya da örgütlerin etkileşimi sonucunda oluşan bağlantıların bütününü kapsamaktadır. 

Bu bağlamda kavram, bahsi geçen bağlantıların birey, grup ya da örgüt bağlamında sağladığı 

potansiyel çıktıları da içermektedir. Woolcock ve Narayan (2000), bu durumu ve kavramın 

kapsamını şu şekilde açıklamaktadır: “Ne bildiğin değil, kimi tanıdığın önemlidir”. Yazarlara 

göre bu cümle sosyal sermaye ile ilgili geleneksel görüşü özetlemektedir. Bu görüş ya da 

bilgi, ayrıcalıklı bir kulübün üyesi olabilmek için kulübe üye olan bir kişi ile içeriden iletişime 

geçmenin gerekli olması, bir işe alım ya da sözleşme sürecindeki rekabetin yüksek 

pozisyondaki arkadaşlar sayesinde kazanılması gibi deneyimler ile oluşmaktadır. Zor bir 

duruma düşüldüğünde, son aşamadaki “sigorta” aileler ya da arkadaşlar tarafından 

oluşturulur. Komşularla sohbet etmek, arkadaşlarla yemek paylaşmak, dini içerikli bir 

toplantıya katılmak ve bir sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olmak bireylerin en mutlu ve 

en değerli anları arasında yer almaktadır. 

3. SOSYAL SERMAYENİN KAYNAKLARI VE UNSURLARI 

Sosyal sermayenin önemli boyutlarından bir tanesi olarak değerlendirilen ekonomik yönü 

gittikçe önem kazanmaktadır. Sosyal ağlar ve bağlantılar sonucunda ekonomik kazanımların 

oluştuğuna ilişkin öne sürülen görüşler çeşitli çalışmalar ve araştırmalar ile de desteklenmiştir 

(Brüderl ve Preisendörfer, 1998; Chell ve Baines, 2000; Karagül ve Masca, 2005; Kapu, 

2008; Xu, 2011; Jonsson ve Lindbergh, 2013).  

Ekonomik kalkınma sürecinde sosyal sermayenin artırılmasına ve geliştirilmesine yönelik her 

çaba ülke ekonomileri için son derece önemlidir. Bu çabaların doğru bir şekilde 

yönetilebilmesi için sosyal sermaye kaynaklarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 

sosyal sermaye kaynakları şu şekilde açıklanabilir (Karagül ve Masca, 2005): 

Aile: Bireylerin yaşantısındaki en temel ve en etkili birim olarak değerlendirildiğinde, 

çevreyle kurulan iletişim ve güven düzeyinde ailenin etkisi oldukça büyüktür. Sosyal 

ilişkilerin gelişmesinde ve bağlantıların oluşmasında da aileler rol üstlenmektedir. 

Sivil Toplum Örgütleri: Belirli ve ortak amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren sosyal 

yapılar, üyelerinin çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri için sosyal sermayenin oluşmasına 

katkı sağlamaktadır. Özellikle ekonomik ve sosyal alanda kazanım sağlamak amacıyla oluşan 

örgütler, çevre ile iletişimi etkileyen ve üyelerine bu konuda yardımcı olan birimler olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak sivil toplum örgütlerinin amaçları ve faaliyetleri olması 
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gerekenden saptığında ya da uygulamada problemler yaşandığında, bu yapılanmalar sosyal 

sermayenin birikimine olumsuz etki yapabilir. 

Kamu Kesimi: Bireylerin çevre ile olan ilişkilerinin yoğunluğu ve bu ilişkilerin niteliğinin 

yanında kamu kesimi ile olan ilişkisi de oldukça önemlidir. Kamu kesimindeki yapılanma, 

bireylere ve süreçlere yaklaşım, sosyal ilişkilerdeki özgürlük ve güven düzeyi ile birlikte 

siyasal, sosyal ve ekonomik anlamda sağlanması gereken adalet düzeyi gibi unsurların her biri 

sosyal sermayenin birikimi ve gelişimi için çok kritiktir. 

Sosyal Sermayenin Gelişiminde Diğer Unsurlar: Toplumu bir arada tutan değerlerin her biri 

sosyal sermayeye katkı sağlayan unsurlar olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda ülkedeki 

insanları bir araya getirecek duygular sosyal sermayeye önemli katkı sağlayabilecekken, 

ayrışmalar negatif sosyal sermaye olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte komşuluk ve 

arkadaşlık ilişkileri hem sosyal hem de ekonomik anlamda güven temelli ilişkilerin tesis 

edilmesinde önemlidir. Ülkedeki adalet sistemine duyulan güven düzeyi de sosyal sermaye 

için belirleyicidir. Bu konularda ortaya çıkabilecek iletişimsizlik ya da güvensizlik ortamları 

sosyal sermayeye zarar verebilecektir.   

Sosyal sermayenin ortaya çıkarılması ve gelişmesini sağlayan kaynakların etkileşime girerek 

sosyal sermayenin artmasına etki eden temel olgular ise sosyal sermayenin unsurları olarak 

ifade edilmektedir. Sosyal sermayenin unsurları ise şu şekilde açıklanmaktadır (Öğüt ve Erbil, 

2009): 

Ağlar: Sosyal sermayenin bağlantılar ve ilişkiler üzerine kurulu yapısı dikkate alındığında, 

ağların sayısı, kuvveti ve yoğunluğu oldukça önemlidir. Birey, grup ve örgütler açısından var 

olan iletişim ağları ve ilişkiler, işbirliğini destekleyerek sosyal sermayenin oluşmasına ve 

gelişmesine katkıda bulunur. 

Güven: Sosyal sermaye konusunda kritik bir öneme sahip olan güven, ilişkilerin ve ağların 

kurulabilmesi ve sosyal sermayenin işlerlik kazanması için var olması gereken bir unsurdur. 

Güven temelinde kurulan ilişkilerin gücü, iletişimin daha sağlıklı olmasına ve işlerin daha 

sorunsuz yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Bireyler, gruplar, örgütler ve kurumlar arasındaki 

ilişkilerin güvenden yoksun olması problemlerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. 

Normlar: Bir topluluğa dahil olan bireylerin topluluk için hangi davranışların ve tutumların 

uygun ya da uygunsuz olduğuna ilişkin yazılı olmayan değerlere norm adı verilmektedir. 

Sahip olduğu sosyal içerik nedeniyle normlar, sosyal sermayenin de ağlarla birlikte önemli bir 

unsuru olarak ifade edilmektedir. Toplumda benimsenen normlar, sosyal sermaye birikimini 
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etkilerken, bu etki iletişimin ve etkileşimin niteliği doğrultusunda hem olumlu hem de 

olumsuz olabilir. 

İlgi ve Katılım: Bireylerin ya da aktörlerin kendilerini toplumsal yapı ile özdeşleştirme 

dereceleri, iletişim ve bağlantı kurma konusunda ilgi ve katılım sağlamaları sosyal 

sermayenin oluşturulması ve geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu unsurdaki 

zayıflık yani özdeşleştirme ve katılımın sağlanamaması, sosyal sermayeden söz etmeyi 

güçleştirecektir.     

Sosyal sermaye hem kapsamı hem de özellikleri nedeniyle ekonomik süreçler üzerinde 

oldukça etkilidir. Kavramın içerdiği etkileşim, iletişim ağları, ilişki, güven, toplumsal değerler 

ve norm gibi unsurların her biri ekonomik faaliyetlerin niteliğinde önemli etkiler yaratma 

potansiyeline sahiptir. Bu boyutuyla değerlendirildiğinde sosyal sermaye ile birlikte ele 

alınması gereken konulardan bir tanesi de girişimciliktir. 

 

4. SOSYAL SERMAYE VE GİRİŞİMCİLİK 

Girişimcilik ve sosyal sermaye ilişkisi değerlendirildiğinde, girişimcilerin sahip olduğu sosyal 

özellikler ve girişimsel amaçlara ulaşmalarına yardımcı olacak sosyal ilişki ağları birer sosyal 

sermaye kaynağı olarak ifade edilebilir. Bu unsurlar aracılığıyla girişimcilerin işbirliği 

ilişkileri geliştirmesi, dayanışma ve birlikte hareket etme zemini hazırlamaları mümkündür 

(Yetim, 2002). Ayrıca iş süreçlerinin iyileştirilmesi, hızlandırılması ve bazı maliyet 

kalemlerinde tasarruf sağlanması da sosyal sermayenin girişimcilere sağlayacağı katkılar 

arasında değerlendirilebilir. Fornoni vd. (2012), yeni kurulacak ya da faaliyetlerine devam 

eden bir işletme için sosyal sermayenin etkisini değerlendirirken, özellikle bir girişimci için 

hayatta kalma ve büyüme amacı doğrultusunda yeni iş fırsatlarının keşfi ve kaynaklara erişim 

sağlanması açısından sosyal sermayenin önemini vurgulamaktadır. Kavramın ekonomik 

yönüne odaklanan Putnam (1993)’a göre, güven ve sosyal iletişim ağlarının geliştiği ve 

bağlantıların iyi olduğu toplumlarda, piyasa içerisindeki her bir birimin yani, bireylerin, 

şirketlerin, çevrenin ve ulusların zenginleşmesi sosyal sermayenin düşük olduğu toplumlara 

kıyasla daha iyi olacaktır. Bu bağlamda sosyal sermaye, girişimcilerin faaliyetlerinin 

gelişmesini ve sürdürülebilirliği de etkileyecektir. 

Sosyal sermaye ve ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkinin olumlu yönde olduğu görüşünü 

savunanlar, ilişkiler, ağlar ve normlardan oluşan sosyal sermayenin ekonomik süreçlerin etkili 
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bir biçimde işlemesine katkıda bulunacağını ifade etmektedir. Uğuz (2010), sosyal 

sermayenin beraberinde getirebileceği sonuçları aşağıdaki gibi derlemiştir: 

 Alıcı ve satıcılar arasında var olan sosyal ağlar bilgi akışını kolaylaştıracak ve işbirliği 

sayesinde işlem maliyetleri büyük oranda azaltılacaktır. 

 Firmalarda ağlar ve işbirliği kuralları takım çalışmasına katkı sağlayabilir, işveren ve 

çalışan arasındaki problemlerin azaltılmasına ya da ortadan kaldırılmasına yardımcı 

olabilir. 

 Firmalar arasında oluşturulacak sosyal ağlar ve işbirlikleri güvenin inşa edilmesini 

sağlayabilir. Güven, firmalar arasında gerçekleştirilecek işlemlerde kolaylık sağlayabilir. 

Yüksek güven duygusu, çok çeşitli sosyal ilişki türlerinin ortaya çıkmasına izin 

verecektir.  

 Firmalar ve yerel topluluklar arasında gerçekleştirilebilecek gönüllü çabalar ve diğer 

etkileşimler, çalışanların problem çözme ve liderlik yeteneklerinin gelişmesine katkı 

sağlayabilecektir. 

 Ağlar ve bağlantılar, sosyal sermayenin iş arama sürecinde köprü görevi üstlenmesini 

sağlar. Bu da firmaların işçi bulma maliyetlerinin azalmasına yardımcı olacaktır. 

Faaliyetlerine yeni başlayan birçok işletmenin iç kaynaklarının kısıtlı olduğu varsayıldığında 

dış çevre ile etkileşimin arttırılması önem kazanmaktadır. Sosyal sermaye bir boyutuyla 

işlerin, ağlara bağlı olmasıdır. Bu durumda kısıtlı sosyal sermaye dış çevre ile yetersiz 

etkileşim ve işletmelerin girişimci yönlerinin zarar göreceği anlamına gelmektedir (Chen vd., 

2007).   

Birley (1985), girişimcilik sürecinde kişilerle bağlantı kurma ve iletişim ağı oluşturma 

yeteneğinin önemi üzerinde durmaktadır. Yazar, bu iletişim ağlarını formal ve informal olarak 

ayırmaktadır. Formal iletişim ağlarına kamu kurumları, yerel kurumlar, bankalar, avukatlar, 

muhasebeciler, Ticaret Odaları gibi kurumlar örnek verilebilir. Bu kurumlarla etkileşim 

sürecinde işletmelerin ihtiyaçlarının ve gereksinimlerinin teşhis edilmesi değil, işletmelerin 

belirli taleplerinin giderilmesi söz konusudur. İnformal iletişim ağları aile, arkadaş, daha önce 

birlikte çalışılan meslektaşlar ya da çalışanlar gibi girişimcilik konusundaki seçenekler 

hakkında daha az bilgi sahibi olan ve bu nedenle daha fazla dinlemeye ve tavsiye vermeye 

istekli olan kimseleri kapsamaktadır. Her iki iletişim ağı ve bu ağlardaki kaynaklar 

girişimciye girişimcilik sürecinde önemli katkılar sağlayabilir. Bununla birlikte Ulhoi 

(2005)’e göre, sosyal sermaye birikimi girişimcilik faaliyetlerinin her aşamasında etkilidir ve 
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farklı yoğunluklar gösterebilir. Örneğin fikir, hazırlık ya da yeniden biçimlendirilmiş bir işin 

oluşturulması gibi her farklı aşamada iletişim ağları etkinliğini farklı şekillerde de olsa 

gösterecektir.  

Sosyal sermayenin girişimcilik faaliyetlerine etkisi dikkate alındığında, girişimcilerin sosyal 

sermayeye yaklaşımları önem kazanmaktadır. Girişimcilik sürecinde sosyal sermayenin 

etkilerinin girişimci bakış açısıyla aktarılması konunun gelişimine katkı sağlayacaktır. 

5. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI 

Girişimcilik konusundaki çalışmalar her geçen gün artmakta, hem kariyer alternatifi olarak 

hem de ekonomik kazanımları çeşitlendirmenin önemli bir yöntemi olarak girişimcilik ilgi 

çekmektedir. Girişimcilik sürecinin başlatılabilmesi ve faaliyetlerin sürekliliğinin 

sağlanmasında sosyal sermayenin etkisini ortaya koymak önemlidir. Bu bağlamda girişimcilik 

sürecinde karşılaşılan problemler ya da alınması gereken kritik kararlar olduğunda 

girişimcilerin sosyal sermaye birikimlerinden faydalanma dereceleri, iş çevresindeki ilgili 

diğer kurum ve kişilerle oluşturulan güven temelli ilişkilerin iş süreçlerini nasıl etkilediği gibi 

konulara ilişkin girişimci bakış açılarının değerlendirilmesi konusu önem kazanmıştır. Bu 

çalışma, girişimcilerin sosyal sermaye kaynaklarına bakış açıları ve bir faktör olarak sosyal 

sermayeden girişimcilik sürecinde nasıl faydalandıkları üzerinde durmaktadır. Sosyal 

sermayenin girişimciler açısından öneminin anlaşılması ve sosyal sermayeden faydalanma 

pratiklerinin açıklığa kavuşturulması, girişimcilik sürecinde oluşturulan ağların iyileştirilmesi, 

bağlantıların güçlendirilmesi ve sosyal sermayenin daha etkin yönetilmesi açısından 

önemlidir. 

6. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE KISITLARI 

Girişimcilerin, girişimcilik sürecinde sosyal sermaye kaynaklarına yaklaşımları, sosyal 

sermayenin girişimcilik faaliyetlerine etkisi hakkındaki düşünceleri ve sosyal sermaye 

unsurlarına bakış açılarını değerlendirmek üzere Muğla ilinde faaliyet gösteren girişimcilerle 

derinlemesine mülakat yapılmıştır. Konu ile ilgili teorik görüşler ve ampirik bulgular 

çerçevesinde oluşturulan yarı yapılandırılmış mülakat formu aracılığıyla her bir girişimciyle 

ortalama 40 dakika süren 5 görüşme yapılmıştır. Girişimciler, kolay ulaşılabilir durum 

örneklemesi yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Literatürde sosyal sermayenin ekonomik 

kalkınmaya etkisi üzerine çok sayıda çalışma olmasına karşın, girişimcilik ile sosyal sermaye 

arasındaki ilişki nispeten daha az incelenmiştir. Bununla birlikte bu konuda nitel yöntemler 
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kullanılarak yapılan az sayıda çalışma göz önünde bulundurulduğunda derinlemesine mülakat 

yönteminin sunduğu bilginin derinliği oldukça önemlidir. Diğer taraftan kullanılan yöntem ve 

zaman kısıtı nedeniyle az sayıda girişimci ile görüşme yapılmıştır. Görüşülen girişimciler 

sadece Muğla il sınırları içerisindeki KOBİ sahipleridir.  

7. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Muğla ilinde 1 tane turizm (otel) alanında faaliyet gösteren kadın girişimci, 1 adet şarküteri 

(gıda) alanında faaliyet gösteren kadın girişimci, 1 adet gün evi (kafeterya) işleten kadın 

girişimci ve 2 adet lokantacılık (restaurant) alanında faaliyet gösteren erkek girişimci olmak 

üzere toplam 5 tane girişimciyle görüşme yapılmıştır. Girişimcilerin sosyal sermayeye bakış 

açılarını değerlendirmek, sosyal sermaye kaynaklarından faydalanma derecelerini belirlemek 

ve sosyal sermaye unsurları ile ilgili görüşlerini açığa kavuşturmak üzere sorulan sorular ve 

alınan cevaplar şu şekildedir: 

“Girişimci olmaya karar verirken, girişiminizi başlatırken ve girişimcilik 

kariyerinizi düşündüğünüzde en çok kimden/kimlerden destek aldınız?”   

“En çok ailemden destek aldım. Annemin okumak istemeyip de okuyamaması beni motive 

etti. Geçmişte ev pansiyonculuğu da yaparken annem babama yardım ediyor, hatta asıl işi 

annem yapıyordu. Şimdi biz kardeşimle onların devamı gibi çalışıyoruz. Birinci derece ailenin 

itici gücü. Bununla birlikte çevrenin de etkisi var. Ailenin eşraftan olması, öncü olmayı 

gerektiriyordu. ‘Sizden de bu beklenir, ancak siz yaparsınız’ diye destek oldular. (Girişimci 

1).” 

“Daha önce 11 yıl kurumsal bir yapıda çalıştım. Kurumsal bir firmada her şey çalışan 

için detaylandırılmış. Girişimcilikte ise her şeye yeniden ve sıfırdan başlamalısın. Aslında 

girişimcilik ruhu içimde hep vardı. Kendim yaparım, kendim bilirim, kendim karar veririm 

düşüncesiydedim. Liderlik yapım vardı. 1 sene önce eşimin artık işlere yetişemediğini görüp 

ben de başlamaya karar verdim. Çevremdekiler destek oluyormuş gibi görünse de kurumsal 

firmayı bırakmamam gerektiğini söylüyordu ama ben vazgeçmedim (Girişimci 2).” 

“İş fikri oluştuktan sonra etrafımdaki insanlardan fikir olarak destek aradım. 

Arkadaşlarım ve çevrem destekledi. Eşim de gönülden destek oldu. KOSGEB Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi kursundaki hocama da danıştım. Ama neticede ne olursa olsun 

yapacağım, olumlu ya da olumsuz dedim (Girişimci 3).” 
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Girişimcilerin ifadeleri doğrultusunda girişimcilik sürecini başlatırken ya da faaliyetler 

devam ederken ailenin ve yakın çevrenin etkisi söz konusudur. Ayrıca daha önce ailenin aynı 

işi yapmış olması ve o bölgedeki diğer insanlar tarafından ileri gelenler (eşraf) arasında 

tanınıyor olması girişimcilik kariyerine etki eden önemli bir unsur olarak 

değerlendirilmektedir.  

“İşletmeniz ile ilgili karar almanız gerektiğinde ya da bir sorun olduğunda, 

kimden/kimlerden yardım alırsınız ya da kimin/kimlerin görüşleri sizin için daha 

önemlidir?” 

“Kararları kendi başıma alıyorum, kimseye sormuyorum. Ailemin işimle pek bir ilgisi 

yok. Çalışanlarımı da sıfırdan ben yetiştiriyorum. Öyle olunca sözümü geçirmek daha kolay 

oluyor (Girişimci 5).” 

“Kardeşim ile işbölümü yaptık. Herhangi bir alanda karar almamız gerektiğinde 

işbölümüne göre kararı o veriyor. Eğer bir karara varamazsak birbirimize danışırız. Sermaye 

ile ilgili bir sorun varsa bankalarla, profesyonellerle çözeriz. Fikren bir destek almamız 

gerekirse bağlı bulunduğumuz ticaret odasına, ilgili meslekte olan üyelerin görüşlerine, 

başkanımıza ve yönetim kurulumuza danışırız (Girişimci 1).” 

“Bu sektörde olan ve sözüne güvendiğim kimselerden destek alıyorum. Tanıdığım 

güvendiğim herkesle fikir alışverişinde bulunuruz. Biraz aceleci bir yapım olduğu için karar 

almam gerektiğinde farklı işler yapan, bana farklı bir bakış açısı katacak insanlarla görüşür, 

nabız yoklarım. Hata yapmak istemem ancak yine de kararları ben alırım (Girişimci 2).”   

Girişimcilerin ifadeleri doğrultusunda genellikle karar alma süreçlerinde kendi 

yeteneklerine ve deneyimlerine güvendikleri anlaşılmaktadır. Ancak yine kendileri gerekli 

gördüklerinde, yakın çevreden ve kendilerine fayda sağlayabileceğine inandıkları diğer 

kimselerden görüş aldıkları ifade edilebilir. 

“Girişimcilik kariyerinizi düşündüğünüzde sivil toplum örgütlerinin size ve 

işletmenize destek olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız, en çok destek 

aldığınız Sivil Toplum Örgütü/Örgütleri hangileridir?” 

“Sivil toplum inisiyatifleri bizim bulunduğumuz bölgede aktif değiller. Daha çok günü 

kurtarma çabası içindeler ancak bu onları küçümsediğimiz anlamına gelmesin. Çevre 
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dernekleri önemli çünkü bizim faaliyetlerimize de doğrudan etki ediyor. Onun dışında iş 

süreçlerimizde sivil toplum örgütlerinin yeri neredeyse yok (Girişimci 1).” 

“Sivil toplum örgütlerine şu ana kadar bir katılımım yoktu ama şimdi kadın girişimcilikle 

ilgili bir çalışma var. Bana da destek olup olamayacağımı sordular. Elbette yardım ederim 

dedim. Başlangıç aşamasında olmasını ve işlerimize katkı sağlamasını çok isterdim. Artık 

bundan sonraki süreçlere bakacağız (Girişimci 3).”  

Hem yukarıdaki ifadelerden hem de diğer girişimcilerin ifadelerinden sivil toplum 

örgütlerinin girişimcilik süreçlerinde etkili olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte 

girişimcilerin sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde olma isteği de söz konusudur. 

Girişimciler, sivil toplum örgütleriyle etkileşim içerisinde olmasalar da bu tür örgütlerde yer 

almanın iş süreçlerine katkı sağlayacağı beklentisi içerisindedirler.  

“Girişimcilik kariyerinizde kamu kesimi ile olan ilişkilerinizi nasıl 

değerlendirirsiniz?” 

“Herhangi bir problem yaşadığımızı söyleyemem hatta tam tersine bize destek de 

oluyorlar. Mesela bu mekan belediyenin, kirayı belediyeye veriyoruz. Gecikse de idare 

ediyorlar. Daha önce trafikle ilgili bir sorun olmuştu. Onun da çözülmesinde yardım ettiler 

(Girişimci 4).” 

“Kamu ile ilişkilerimiz sadece alacak-verecek ilişkisi. Onun dışında pek bir bağlantımız 

yok. Ama kurallar belirlenirken, kurumsal firmaların ya da büyük işletmelerin yapısını 

dikkate alıyorlar. Ağır bürokrasi var. Büyük işletmelerle aynı şartlara sahip olamadığımız 

için önümüze engeller çıkmış oluyor (Girişimci 2).” 

“Çalıştığımız sektörde bazı kararların alınması gerekiyor. Mesela kamusal alan 

konusunda halk ve işletmeci arasında problemler yaşanıyor ve çözüm mekanızması olarak 

kamu yöneticileri var. Burada, özellikle sektörümüzün devlete hiç yük olmadığı 

düşünüldüğünde karar alıcılardan daha çok destek bekliyoruz (Girişimci 1).”  

Girişimcilerin görüşlerinden anlaşılmatadır ki, kamu kesimiyle genel olarak bağlantılar 

zayıftır. İşletmenin devlete karşı yükümlü olduğu bazı ödemeler dışında güçlü bir ilişki 

yoktur. İşletmeyi ve girişimciyi ilgilendiren bazı konularda ise girişimcilerin bazıları gerekli 

desteği göremediklerini ifade etmektedirler. 
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“Diğer girişimciler (hem rakipleriniz hem de sizinle çalışan işletmeler) girişimcilik 

faaliyetlerinizin ve işlerinizin gelişmesine yardımcı oluyor mu?” 

“Toptancılarla çalışırken ihtiyacım olanı işletmemize kadar getirdikleri için zaman 

anlamında avantaj sağlıyor. Ayrıca diğer işletmelere ne bıraktıkları ile ilgili bilgi de 

veriyorlar. Bilgi konusunda aracılık yapıyorlar. Bu da bizi motive ediyor. Rakiplerimizle ilgili 

tek sorun buranın küçük bir yer olması. Mesela bizimle rakip diyebileceğimiz bir işletme 

sahibinin buradaki çevresi çok geniş ve müşterisi fazla. O bu kadar insan tanımasa ya da 

işletme açmasa, bizim daha fazla müşterimiz olurdu (Girişimci 3).”  

“Faaliyetlerimize genel olarak kazan-kazan modeliyle yaklaştığımızda, ben ayaktaysam 

tedarikçilerim de ayakta demektir. Birbirimize hayat veriyoruz. Ayrıca tedarikçiler ve 

rakiplerle birlikte hareket etmemiz yerel idareyi yönlendirme açısından avantaj sağlar 

(Girişimci 1).”  

Girişimcilerin ifadelerine göre tedarikçilerle birlikte hareket etmenin önemli olduğu 

anlaşılmaktadır. Tedarikçilerle ve bazı durumlarda rakiplerle kurulan iyi ilişkilerin, 

girişimcilerin kazanç sağlamalarına etki ettiği ifade edilebilir.  

“Girişimcilik kariyerinizi düşündüğünüzde, genel olarak iş dünyası, çalışanlarınız, 

iş ortaklarınız, müşterilerinize güven duyuyor musunuz?” 

“Çalışanlarımın altına 70.000 TL’lik arabamı emanet ediyorum. Kasamızı da işimizi de 

yeri geldiğinde bırakıyoruz. Mesela turizm sektöründe çalışan personelim yazın gidiyor, kışın 

mutlaka geri dönüyor. Demek ki birbirimize güveniyoruz. Müşterilere veresiye çalışıyorum 

ama paramı alabileceğime inanırsam. Onlara güvenince onlar da bizi tercih ediyor 

(Girişimci 4).” 

“Toptancılarla çalışırken 2 senedir hiç sorun yaşamadığımız için o gün peşin 

ödeyemeyecek olsak bile malı getirir, bırakırlar. Mesela benim sadık müşterim de çoktur. 

Veresiye de çalışırım ama genel de öğrencilere. Çalışanlarıma da çok güveniyorum. Bir 

tanesi akrabam, geri kalanı da çok eski arkadaşlarım. Aramızda güven ilişkisi olduğu için 

herkes her işi öğreniyor ve yapıyor. Ama burada çalışan bir arkdaşımız burayı bırakıp aynı 

işi bize rakip olarak açtı. Sonra da burada çalışan başka bir arkadaşımıza: ‘Orayı bırak, gel 

burada çalış.’ diye teklifte bulunmuş. Arkadaşım reddetti ama bazen böyle şeyler de oluyor 

(Girişimci 3).”     
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“Güven ilişkisini kurmazsanız zaten insanlardan verim alamazsınız. Çalışanlarıma size 

namerde muhtaç etmeyeceğim dedim. Mesela para lazımsa bankadan kredi çekmeyin, gelin 

benden alın, bana çalışarak ödeyin dedim. Ev kiralarını ya da diğer masraflarını bile 

düşünürüm. Müşteriler ile ilgili olarak da mesela sürekli gelen müşterilerimi kral gibi 

hissettirir, onlarla gelen başkalarını da buraya bağlarım. Bu ilişkiler sayesinde sadece bu 

bölgeden ya da Muğla’dan değil, başka şehirlerden bile müşterim oluyor (Girişimci 5).” 

Girişimcilerin ifadelerinden genel olarak güven konusunda bir problem yaşamadıkları, iş 

çevresindeki yakın ve uzak aktörlerle güvenin tesis ettiklerini düşündükleri anlaşılmaktadır. 

Ancak neredeyse tüm işletmeciler güveni, işlerin devam etmesi ve faaliyetlerin sorunsuz 

yürütülmesi için “olmazsa olmaz” şeklinde değerlendirdikleri ifade edilebilir. 

“Herhangi bir meslek odası, dernek ya da gönüllü kuruluşa üye misiniz? Üye 

olmanız ya da olmamanız işlerinizi nasıl etkiler?” 

Görüşülen 5 girişimcinin de üyeliği bulunmamaktadır. Bu durum genel olarak 

girişimcilerin söz konusu gönüllü kuruluşlardan destek alamayacağına olan inançları ya da bu 

kuruluşları faydasız olarak değerlendirmeleridir. Ayrıca girişimciler arasında ortak hareket 

etme ikliminin olmaması, bu durumun ortaya çıkmasındaki etkenlerden biri olarak ifade 

edilebilir. 

“Toplumun değer yargılarının, işletmenin çalışma biçimi ve faaliyetlerine etkisi ve 

uyumu konusunda ne düşünüyorsunuz?” 

“Şu anda toplumun isteklerine cevap veriyoruz, alışkanlıklarına uyumluyuz. Çünkü bizim 

hedef kitlemiz Baby Boomer, X kuşağı ve belki biraz da Y kuşağını yakalayabiliyoruz. Ancak 

bundan sonraki neslin yeme alışkanlıkları hızla değişiyor. Alışverişe gelmeyi ve yemek 

pişirmeyi sevmiyor, hazır yiyeceklerle besleniyor. Bundan sonra sıkıntı yaşayabiliriz 

(Girişimci 2).” 

“Kesinlikle düşünüyorum. Buradaki insanların ne istediğini biliyoruz. Giydiğimiz 

kıyafetten tutun, temizliğe, toplumda nasıl hitap edeceğimize ilişkin her şeye dikkat ederler. 

İşimiz özellikle kadınlara yönelik olduğu için onlar gibi davranmamız, ilgi alaka 

göstermemiz, ısrarcı olmamız gerekir. Mesela cenaze ya da düğün evine, buranın usulüne 

uygun bir şeyler yapıp gideriz. Gitmezsek bizi silerler (Girişimci 3).”   



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 469-484. 

 

 

482 

 

“Bizim burada yaşayanlar otu et yaparlar. Kokoreç kültürü de yoktu. Mekanın önünden 

burunlarını kapayıp geçiyorlardı. Ama sonra bu alışkanlık da değişti. Bunda müşterilerimizle 

ilişkilerimizin iyi olmasının etkisi çok. Köylü Mehmet Amca gelip 6 tane yarım yer, doyar. 

Merkezden bankacılar gelir, ben onları görünce hemen ekmeğin içini alırım. Müşterimizi 

tanıyoruz. O yüzden bu kültürü yani kokoreç kültürünü de onlara aşıladık. (Girişimci 5).”  

Girişimcilerin ifadeleri doğrultusunda toplumun değer yargılarını ve alışkanlıklarını 

anlamanın girişimcilik için kritik olduğu anlaşılmaktadır. Bu uyum, ya girişimcilerin işlerini 

ve iş yapma biçimlerini dönüştürmek yoluyla ya da hedef kitlenin alışkanlıklarına etki etmek 

yoluyla sağlanmaya çalışılmaktadır.    

8. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde genel olarak mülakat yapılan girişimcilerin 

faaliyetlerinde sosyal sermaye kaynakları ve unsurlarının önemli roller üstlendiği ifade 

edilebilir.  Sosyal sermaye kaynaklarından aile, kararların alınmasında ve faaliyetlerin 

devamında en etkili faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer bağlantılar ise oldukça zayıf ve 

etkisiz olarak değerlendirilmektedir. Görüşmeciler, özellikle sivil toplum örgütlerinin 

girişimcilik süreçlerine etkisinin neredeyse hiç olmadığını vurgulamıştır. Önemli bir sosyal 

sermaye kaynağı olarak kamu kesimi, girişimciler için genel anlamda çok sınırlı ilişkilerin 

kurulduğu, yükümlülüklerin yerine getirilmesi sürecinde karşılaşılan bir taraf olarak 

algılanmaktadır. Bu durum sosyal sermaye kaynaklarının etkin olarak kullanılmadığına ilişkin 

bir işaret olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte güven temelli ilişkiler girişimcilik 

faaliyetlerinin en önemli unsurlarından biri olarak görülmektedir. Girişimciler, iş süreçleri 

içerisindeki her bir aktör ile güven üzerine kurulmuş ilişkilerin şart olduğunu ifade etmiş, aksi 

takdirde problemler yaşanabileceği üzerinde durmuşlardır. Bu durum, güvenin sosyal sermaye 

bağlamındaki önemini ortaya koymuştur. Özellikle gönüllü kuruluşlar ya da belli bir topluluk 

üyesi olma durumunun olmadığı görüldüğünde güven, en kritik unsur olarak 

değerlendirilebilir. Yine girişimcilerin toplumun değerlerine uygun faaliyet gösterme ve uyum 

sağlama konusunda karşılıklı bir etkileşimi önemsedikleri ve bu yönde çaba sağladıkları da 

ifade edilebilir. Girişimcilerin sosyal sermayenin öneminin farkında oldukları ancak 

bağlantıların kurulma noktasındaki çabalarının çeşitlenmemiş ve yetersiz olduğu sonucuna 

varmak mümkündür. Faaliyet gösterilen bölgenin küçük olması ya da girişimcinin çevresinin 
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geniş olmaması buna etki eden faktörler olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda girişimcilere 

sosyal sermaye konusunda verilebilecek öneriler şu şekilde sıralanabilir: 

 Aile bağlarının kuvvetli olması girişimciliğin gelişmesi açısından önem taşımaktadır. 

 Girişimcilerin STK’lara üye olmaları ve STK’ların güçlü olmasının girişimciliğin 

gelişimi açısından önemi vurgulanmalıdır. 

 Kamu kurumları, girişimcilerle daha yakın diyalog kurmalı ve onları 

bilinçlendirmelidir. 

 Güven, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur ve ilişkilerin temelinde yer 

aldığı için güvenin zedelenmemesi önem taşımaktadır. 

 Girişimciler, içinde bulundukları toplumun değer yargılarını dikkate almalıdır. 

 Girişimcilerin, iş süreçlerine katkı sağlayabilecek diğer aktörlerle sosyal bağ 

yaratmasının gerekliliği vurgulanmalı, bu duruma yardımcı platformlar oluşturulmalıdır. 

 Özellikle benzer iş yapan ya da karşılıklı fayda yaratma potansiyeli olan girişimci 

gruplarının ya da girişimlerin bir araya gelmesi aktörlerin her birinin sosyal sermaye 

düzeylerinin ve işbirliğinin artması yönünde katkı sağlayabilecektir.  
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Özet 

Çalışmanın amacı, girişimcilik eğilimi ile mutluluk algısı arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Girişimcilik eğilimi, belirsizlik toleransı, bağımsızlık ihtiyacı, risk alma, yaratıcılık, 

yenilikçilik, insanlarla ilişki, içsel kontrol odağı ve başarma ihtiyacı boyutlarıyla temsil 

edilmiştir. Araştırmada anket yöntemi kullanılmış olup, anket Afyon Kocatepe ve Kastamonu 

üniversiteleri öğrencilerine uygulanmıştır. Ankette ölçüm aracı olarak Avşar (2007) 

tarafından geliştirilen girişimcilik eğilimi ölçeğinden ve Oxford mutluluk ölçeğinden (Hills ve 

Argyle, 2002) yararlanılmıştır. Araştırmanın bulguları, mutluluk ile yenilikçilik, insanlarla 

ilişki, bağımsızlık ihtiyacı ve yaratıcılık boyutları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki, risk 

alma boyutu arasında negatif bir ilişki olduğunu göstermiştir.   

Anahtar kelimeler: Girişimcilik eğilimi, Yaratıcılık, Yenilikçilik, Mutluluk algısı, Oxford 

mutluluk ölçeği 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURSHIP TENDENCY 

AND PERCEPTION OF HAPPINESS: A STUDY ON UNIVERSITY 

STUDENTS 

Abstract 

The aim of this study is to research the relationship between entrepreneurship tendency and 

perception of happiness. Entrepreneurship tendency was represented with tolerance of 

ambiguity, need for independence, risk-taking, creativity, innovation, relationships with 

people,  internal locus of control and need for achievement aspects in this study. It was used 

the survey method at this study and the surveys were administered to the students of Afyon 

Kocatepe University and Kastamonu University. Entrepreneurship tendency scale, which was 

developed by Avsar (2007) and Oxford happiness questionnaire (Hills & Argyle, 2002) were 

used as measurement tools in the survey. The findings of the research showed that there is a 

positive and significant relationship between happiness and innovation, relationships with 

people, need for independence, creativity. Moreover, it was found that there is a negative 

relationship between happiness and risk-taking. 

 

Keywords: Entrepreneurship tendency, Creativity, Innovation, Perception of happiness, 

Oxford happiness questionnaire. 
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1.GİRİŞ 

Girişimcilik, parasal ve kişisel tatmin ödülü karşılığında, finansal, psikolojik ve sosyal riskleri 

üstlenerek gerekli zaman ve çabayı harcayıp farklı değerde mal ve hizmet yaratma (Akpınar, 

2011: 14; Kesim, 2010: 8; Soylu ve diğ., 2015: 314); iş dünyasındaki fırsatları tespit ederek 

fırsatların hedeflere, imkânlara ve değerlere uygun olduğunun anlaşıldığı anda, kâr, itibar, 

büyüme, yeniliklere öncü olma vb. amaçları ile riskleri de göze alarak, yararlı ürün ve 

hizmetleri üreten etkin, esnek, yaratıcı, hızlı işletmelerin var olması için diğer üretim 

faktörlerini belirli bir düzen içinde bir araya getirme sürecidir (Ataseven, 2011: 22; Demirel 

ve Tikici, 2004: 52; Polat ve Aktop, 2010: 7).  

Mutluluk, bireyin yaşamına dair olumlu düşünce ve duygularının miktarca üstünlüğü (Kangal 

2013; Myers ve Diener, 1995); tam bir ruh memnunluğu ve iç hoşnutluğu (Köksal ve diğ., 

2014: 74); yaşamın bilişsel ve duyuşsal açıdan değerlendirilmesi (Diener, 1994: 108; Doğan, 

Sapmaz ve Akıncı Çötok, 2013: 392) şeklinde tanımlanabilir. Mutluluk düzeyi, bireyin kendi 

hayatının toplam kalitesini olumlu değerlendirme oranı (Bülbül ve Giray, 2011: 114), 

hedefleri, yaşama dair beklentileri ve onlara yüklenen anlamlarla ilgilidir (Mullis, 1992). 

Çalışma girişimcilik eğilimi ile mutluluk algısı arasındaki ilişkinin niteliğini araştırmayı 

amaçlamaktadır. Girişimcilik eğilimi, çevreye yönelik pozitif tutum, beklentiler, yaşam 

kalitesini yükseltme isteği, manevi tatmin, iyimserlik, rasyonel ilişki yönetimi vb. ile 

özdeşleşmektedir. Aynı zamanda yaşamdan alınan doyumu ve bireyin kendi varlığından, 

refahından, başarısından, emniyetinden, yaşam kalitesinden duyduğu iç memnuniyetini ifade 

eden mutluluk, belirsizliklerle başa çıkma, iş hayatında başarılı olma, bilinçli bir biçimde 

çözüm odaklılık psikolojisini geliştirme, bireyi keşfetmeye güdüleme vb. etkenleri de kendi 

bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla, girişimcilik eğilimi ile mutluluk algısı arasında 

etkileşimsel bir bütünlüğün, olumlu bir korelasyonun olduğu varsayılabilir. 

1. Girişimcilik Eğilimi: Kavramsal Çerçeve 

Girişimcilik kavramı, Fransızca’dan (“entreprendre”) gelen ve kökeni (Latince “intare”) 

kuruluş (“enterprise”) kelimesine dayanan girişimci (“entrepreneur”) kelimesinden 

gelmektedir (Kantur, 2007: 133; Talih Akkaya ve diğ., 2014). Girişimcilik, yeterli çaba ve 

zaman tahsis edilerek, finansal, fiziksel ve sosyal risklere katlanılarak parasal ödüller, kişisel 

tatmin ve bağımsızlık elde ederek yeni bir değer yaratma sürecidir (Güney ve 

Nurmakhamatuly, 2007; Hisrich ve Peters, 1998). Avşar’a (2007) göre, girişimcilik, iş 
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fikrinin iş riskinin göz önüne alınarak kâr beklentisi ile işe dönüştürülmesidir (Güreşçi, 2014: 

24).  

Girişimcilik davranışı üzerine çalışma yapan araştırmacılar girişimcilere yönelik farklı 

sınıflandırmaları öne sürmektedirler (Öneren, 2012: 13-14). En yaygın sınıflandırmalardan 

biri, tüccar yönelimli ve fırsat yönelimli girişimciler biçiminde yapılan ayrımdır 

(Damgacıoğlu ve Uygun, 2011: 22; Das ve Teng, 1997: 74). Tunç (2007: 81) başlatan 

girişimci, toy girişimci, alışmış girişimci, seri - dizi girişimci, yatırımcı girişimci gibi 

girişimci türlerini açıklamıştır. Schaper (2002: 10) geleneksel girişimciler, işletme 

girişimcileri (iç girişimciler) ve sosyal girişimciler olmak üzere üç girişimcilik türünden 

bahsetmektedir (Aykan, 2012: 197). 

Girişimcilik özellikleri arasında başlıca yaratıcılık, gayretlilik, zorluklardan yılmama, 

belirsizliğe tolerans (Ferrante, 2005; Karabulut, 2009: 332), başarma ihtiyacı, kontrol 

odaklılık, risk alma (Bakan ve diğ., 2012: 261; Bygrave, 1989), özgüven (Robinson ve diğ., 

1991), yenilikçilik (Bozkurt ve Erdurur, 2013; Koh, 1996), enerji düzeyi (Soyşekerci ve 

Akatay, 2004: 72), kârlı fırsatları yakalayıp elde tutabilme yeteneği (Littunen, 2000: 295), 

değişimleri yeni ve önemli birer fırsat olarak görme, detaylara önem verme ve en iyisini 

gerçekleştirmeye çalışma (Lambing ve Kuehl, 2000; Öneren, 2012: 12) vb. gösterilebilir. 

Çalışmada girişimcilik eğilimi belirsizlik toleransı, bağımsızlık ihtiyacı, risk alma, yaratıcılık, 

yenilikçilik, insanlarla ilişki, içsel kontrol odağı, başarma ihtiyacı boyutlarıyla incelenmiş ve 

Avşar’ın (2007) girişimcilik eğilimi ölçeğiyle ölçülmüştür. 

Belirsizlik toleransı (BT), belirsiz durumlara olumlu tepki verebilme yeteneğidir (Erdem, 

2001: 44). Belirsizlik toleransı, yüksek hoşgörü ile bireylerin yaratıcı ve yenilikçi çözümler 

üretmelerine olanak sağlar (Bozkurt ve Erdurur, 2013: 61; Teoh ve Foo, 1997). Aynı zamanda 

belirsizliğe karşı tolerans girişimcilik sürecinin önemli bir bölümünü etkileyen bir motivasyon 

aracıdır (Korkmaz, 2012: 213; Shane ve diğ., 2003: 265-266). 

Bağımsızlık ihtiyacı (BI), bireylerin önemli kararlar vermede ve fırsatların peşine düşmede 

bağımsız olarak hareket edebilme serbestliğini ifade etmektedir (Brenkert, 2009; Özdemir, 

2015: 45). Brice (2002) girişimcilerin kariyer tercihi ile bağımsız olma arzusu arasında pozitif 

bir ilişki olduğunu tespit etmiştir (Avşar, 2007: 18; Brice, 2002: 356). 

Risk alma (RA), kontrol edilemeyen faktörlerin olumsuz sonuçlar doğurma olasılığıdır 

(Soylu ve diğ., 2015: 317). Girişimciler için risk, beklenen geri dönüşün maksimum olacağına 
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dair inancı ve rasyonel karar verme vasıtasıyla teşebbüsün gerçekleştirilmesini kapsar (Talih 

Akkaya ve diğ., 2014: 111).  

Yaratıcılık (YA), mevcut olan fikirlerin bir araya getirilmesi, değiştirilmesi ve sentezlenmesi 

sonucunda yeni fikirlerin yaratılmasını içerir (Duran ve Saraçoğlu, 2009: 58).  Hamidi, 

Wennberg ve Berglund (2008) yüksek yaratıcılık puanlarının, öğrencilerin girişimcilik niyeti 

üzerine güçlü ve pozitif bir etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir (Aydıntan ve diğ., 2014: 97).  

Yenilikçilik (YEN), yeni ürünler, yeni yöntemler yaratma, yeni pazarlara girme, yeni bir 

organizasyon yapısı kurma ve tüm bunlara yönelik bir irade ortaya koymayı içeren eğilimdir 

(Keleş ve diğ., 2012: 110; Solmaz ve diğ., 2014: 43). Yenilikçilik, girişimcilerin odak noktası 

ve yaratıcılığın ticari versiyonu olarak kabul edilmektedir (Talih Akkaya ve diğ., 2014: 112).  

İnsanlarla ilişki (IL), bilgi, duygu, düşünce ve becerilerin olabildiğince iyi şekilde 

başkalarına aktarılması sürecini kastetmektedir (Karagöz ve Kösterelioğlu, 2008: 82; Uluköy 

ve diğ., 2013: 84). Girişimci, insanlarla iyi geçinme ve pozitif ilişki kurabilme yeteneğine 

sahip olmalıdır (Avşar, 2007).  

İçsel kontrol odağı (IK), bireyin kendi hayatının gidişatını kontrol edebilme yeteneğine sahip 

olduğuna dair inancını ifade etmekte (Çetinkaya Bozkurt, 2011; Solmaz ve diğ., 2014: 43) ve 

bir girişimcilik karakteri olarak değerlendirilmektedir (Brice, 2002; Mueller ve Thomas, 

2001; Robinson ve diğ., 1991).  

Başarma ihtiyacı (BAI), başarı ve mükemmelliğe ulaşmak için mücadeleci olmaya iten bir 

güçtür (Keleş ve diğ., 2012: 109). Başarma ihtiyacı, insanları girişimciliğe sevk etmek, 

kontrollü riskleri üstlenmeye yöneltmek, problem çözme becerisini geliştirmek bakımından 

girişimciliğe katkıda bulunmaktadır (Hisrich ve Peters, 1998: 70; Korkmaz, 2012: 212; Talih 

Akkaya ve diğ., 2014: 112).  

2. MUTLULUK ALGISI: TANIMI VE İÇERİĞİ 

Mutluluk, bireyin yüksek tatmin durumu; kendi varlığından, refahından, emniyetinden, yaşam 

kalitesinden duyduğu iç memnuniyeti; hayatından aldığı derin doyum (Dal’, 2000: 567) ve 

yaşamına ilişkin bilişsel ve duyuşsal değerlendirmelerinin bir sonucudur (Doğan ve Sapmaz, 

2012: 298). Yaşam memnuniyeti, moral ve öznel iyi olma/oluş hali (sübjektif esenlik) 

mutluluk yerine kullanılabilecek kavramlardır (Bülbül ve Giray, 2011: 114).  
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Pozitif psikolojide iyi oluş konusuna ilişkin farklı bakış açıları ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. 

Örneğin, hazcılık (hedonizm), iyi oluşu zevk alma ve mutluluk olarak görmekle, öznel iyi 

oluş kavramını temsil etmektedir (Demirci ve Ekşi, 2015: 11). Mutçuluk (eudaimonizm) ise 

iyi oluşu, mutluluğun ötesindeki bir olgu, öznel potansiyeli gerçekleştirme ve “insanın tam 

olarak fonksiyonda bulunması” şeklinde tanımlamaktadır (Ryan ve Deci, 2001: 143; 

Waterman, 1993: 678).  

Lyubomirsky, Sheldon ve Schkade (2005: 116) kronik mutluluğun formülünü aşağıdaki gibi 

betimlemişlerdir: Mutluluk = Koşullanma + Yaşam koşulları + Bilinçli aktivite (Chopra, 

2009: 13; Seligman, 2002: 45).  

İlgili alanyazında bireylerin mutluluğuna neden olan etkenler arasında ekonomik güç (Juster 

ve Stafford, 1985), amaçlar (Emmons, 1986; Omodei ve Wearing, 1990), yaşam olayları 

(Costa ve McCrae, 1980; Headey ve Wearing, 1989), etkinlik (Csikszentmihalyi, 1990; 

Lemon ve diğ., 1972), genetik faktörler (Costa ve McCrae, 1980; Nelson ve diğ., 2015), uyum 

düzeyi (Frederick ve Loewenstein, 1999; Michalos, 1985) vb. gibi mutluluk belirleyicilerine 

yer verilmiştir (Akın ve Satıcı, 2011: 66; Nelson ve diğ., 2015: 253).  

Mutluluğun sağlıklı olma, yüksek yaşam doyumu, olumlu kişilerarası ve duygusal ilişkiler ve 

iş yaşamında başarılı olma gibi değişkenlerle ilişkili olduğu bulunmuştur (Cohen ve diğ., 

2003; Lyubomirsky ve diğ., 2005). Ayrıca olumlu iyilik halinin bireyi keşfetmeye 

güdülemede ve stresli yaşam olayları ile baş etmede destekleyici bir işlevinin olduğu da 

vurgulanmaktadır (Diener ve Diener, 1995; Özdemir ve Koruklu, 2011: 192).  

Çalışmada mutluluk algısı, Oxford mutluluk ölçeğiyle (Hills ve Argyle, 2002) ölçülmüş ve 

tek boyutlu bir çerçeve içerisinde incelenmiştir. 

3. GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLE MUTLULUK ALGISI İLİŞKİSİ 

Bireyin fiziksel, güvenlik, aidiyet ve sevilme, sayılma gibi ihtiyaçlarının yanı sıra kendisini 

gerçekleştirme ihtiyacı, onun tamlığını, ruhsal dengesini, öznel gereksinimlerini, ahlaki 

temellerini, gerçekleri kabullenmesini, karşılaşılan sorunların çözümüne odaklılığını ve 

bilinçli bir anlam arayışını oluşturan ve algısında pekiştiren etkenlerdendirler. Böylelikle, her 

insanın söz konusu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bir eylem ve faaliyet içerisinde olduğu 

varsayılabilir. Bu anlamda bireyin değerleri, kişiliği, içsel motivasyonu, aile yapısı, aldığı 

eğitim, uygun iş süreçleri vb. gibi alt unsurları içeren girişimcilik eğilimi, çevreye yönelik 

pozitif tutum, beklentiler, yaşam kalitesini yükseltme isteği, manevi tatmin, iyimserlik, 

rasyonel ilişki yönetimi vb. ile özdeşleşmektedir. Yaşamdan alınan doyumu ve bireyin kendi 
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varlığından, refahından, başarısından, emniyetinden, yaşam kalitesinden duyduğu iç 

memnuniyetini ifade eden mutluluk, belirsizliklerle başa çıkma, iş hayatında başarılı olma, 

bilinçli bir biçimde çözüm odaklılık psikolojisini geliştirme, bireyi keşfetmeye güdüleme vb. 

etkenleri de kendi bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla, girişimcilik eğilimi ile mutluluk 

algısı arasında etkileşimsel bir bütünlüğün, olumlu bir korelasyonun olduğu varsayılabilir. 

4. YÖNTEM 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
 

Çalışma girişimcilik eğilimi ile mutluluk algısı arasındaki ilişkinin niteliğini araştırmayı 

amaçlamaktadır. Araştırma girişimci adayları olarak görülen üniversite öğrencilerinin 

girişimcilikle ilgili algı ve tutumlarını ortaya koyma, öğrencilerde girişimcilik anlayışı ve 

kültürünün benimsetilmesi, kendilerini gerçekleştirme ve girişimcilik boyutları ile mutluluk 

algısı, yaşam doyumu arasındaki etkileşimin niteliksel yönden değerlendirilmesinin olası 

yararlarını tespit etme açısından önem taşımaktadır. 

4.2. Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Kısıtları 
 

Araştırma 7 Ocak – 15 Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni, 

Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi İİBF öğrencileridir. Evrenden şansa 

dayalı eleman örnekleme yöntemiyle seçilen AKÜ ve KAÜ İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültelerinde 3. ve 4. sınıflarda eğitim alan 291 öğrenci, araştırmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Araştırmanın kısıtları, sadece AKÜ ve KAÜ ve bu üniversitelerdeki İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakülteleri öğrencilerine yönelik olmasıdır. 

4.3. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

 

Araştırmada girişimcilik eğilimi ile mutluluk algısını ölçmeye yönelik 72 maddeden oluşan 

bir anket formu kullanılmıştır. Araştırmada girişimcilik eğilimi, belirsizlik toleransı, 

bağımsızlık ihtiyacı, risk alma, yaratıcılık, yenilikçilik, insanlarla ilişki, içsel kontrol odağı ve 

başarma ihtiyacı boyutlarıyla temsil edilmiş ve Avşar (2007) tarafından geliştirilmiş 

girişimcilik eğilimi ölçeği ile ölçülmüştür. Mutluluk algısı, Oxford mutluluk ölçeği (Hills ve 

Argyle, 2002) ile değerlendirilmiştir. Ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilik analizleri 

yapılmıştır. 

Girişimcilik eğilimi ve mutluluk algısı ölçeği olmak üzere iki bölümden oluşan anket formu 5 

dereceli Likert ölçeğine (1=kesinlikle katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum) göre 
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düzenlenmiştir. Veriler SPSS programıyla analiz edilmiş olup, verilerin analizinde yüzde, 

frekans, faktör analizi, korelasyon, regresyon ve Levene analizleri kullanılmıştır. 

4.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmanın kavramsal çerçevesi ve boyutsal tanımlamalar doğrultusunda oluşturulan 

araştırma modeli Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

Şekil 1: Mutluluk ve Girişimcilik İlişkisi 

Araştırmanın amacına ve sorgulanan boyutların ilişkisel bağlamlarına yönelik olarak 

aşağıdaki hipotezlerin oluşturulması uygun görülmüştür: 

Hipotez 1: Girişimcilik boyutlarıyla mutluluk arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 

Hipotez 2: Girişimcilik boyutlarıyla üniversiteler arasında anlamlı bir ilişki vardır.       

Hipotez 3: Girişimcilik boyutlarıyla katılımcıların cinsiyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

5. Araştırmanın Bulguları 

Araştırma kapsamında elde edilen demografik veriler Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

DEĞİŞKENLER SAYI % DEĞİŞKENLER SAYI % 
ÜNİVERSİTE 

  
SINIF 

  
Afyon Kocatepe 

Üniversitesi 

204 70,1 3. SINIF 176 60,5 
Kastamonu Üniversitesi 87 29,9 4. SINIF 115 39,5 
CİNSİYET   MEDENİ DURUM  
Kız 186 63,9 Evli 2 0,7 
Erkek 105 36,1 Bekâr 289 99,3 
YAŞADIĞI YER   YAŞ   
Köy 45 15,5 21 ve altı 85 29,2 
Kasaba 27 9,3 22 96 33,0 
Şehir 183 62,9 23 74 25,4 
Metropol 36 12,4 24 22 7,6 
   25 ve üzeri 14 4,8 
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Araştırmada iki üniversiteden toplam 291 öğrenci katılımcı olarak yer almıştır. Katılımcıların 

payları dikkate alındığında, %70,1 ile AKÜ çoğunluğu oluşturmakta, bunu %29,9 ile KAÜ 

öğrencileri takip etmektedir. Katılım fakültelerde sınıflar düzeyinde 3. ve 4. sınıflarla 

sınırlandırılmıştır. Katılımcıların hepsi öğrenci olup, %63,9’u kız ve %99,3’ü bekârdır. %62,9 

gibi çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır. Araştırma 3.- 4. sınıflar üzerinde yapıldığı için, yaş 

aralığı ağırlıklı olarak 22 yaş ve altındadır. 

Tablo 2: Aylık Bazda Aile Geliri ve Öğrencinin Kişisel Harcamaları 

AYLIK GELİR SAYI % KUM.% AYLIK KİŞİSEL HARCAMA SAYI % KUM.% 

1300 TL ve altı 46 15,8 15,8 250 TL ve altı 14 4,8 4,8 

1301-2000 TL arası 104 35,7 51,5 251-500 TL arası 132 45,4 50,2 

2001-3000 TL arası 82 28,2 79,7 501-750 TL arası 64 22,0 72,2 

3001-4000 TL arası 31 10,7 90,4 751-1000 TL arası 52 17,9 90,0 

4001-5000 TL arası 12 4,1 94,5 1001-2500 TL arası 23 7,9 97,9 

5001-10000 TL arası 14 4,8 99,3 2501-5000 TL arası 5 1,7 99,7 

10001 TL ve yukarısı 2 0,7 100,0 5001 TL ve yukarısı 1 0,3 100,0 

Ailenin ortalama aylık gelir düzeyleri sorulduğunda, %17,3’ünün asgari gelir düzeyi ve 

altında yer aldığı görülmektedir. Bunun yanında %63,4 gibi çoğunluk 1301-3000 TL 

düzeyinde gelire sahip olduklarını beyan etmişlerdir.  

Tablo 3: Ebeveyn Meslek Gruplarının Dağılımı 

BABA MESLEĞİ         SAYI           % ANNE MESLEĞİ         SAYI          % 

Serbest Meslek 51         17,5    Ev hanımı 231         79,4    

Emekli 43         14,8    Emekli 13            4,5    

Esnaf /Zanaatkâr 34         11,7    İşçi 9            3,1    

Ziraatçı 33         11,3    Eğitimci 8            2,7    

İşçi 31         10,7    Serbest Meslek 7            2,4    

Memur 22            7,6    Memur 6            2,1    

Ulaştırma 18            6,2    Sağlıkçı 5            1,7    

Eğitimci 11            3,8    Esnaf /Zanaatkâr 4            1,4    

İnşaatçı 10            3,4    İktisatçı 3            1,0    

Mimar /Mühendis 8            2,7    Aşçı 2            0,7    

Aşçı 7            2,4    Yönetici 1            0,3    

İktisatçı 6            2,1    Mimar /Mühendis 1            0,3    

Sanayici/İşadamı 4            1,4    Ziraatçı 1            0,3    

Güvenlik 5            1,7    
  

  

Yönetici 4            1,4    

  
  

Sağlıkçı 2            0,7    

  
  

Hukukçu 2            0,7          
 

Anne ve babalarının meslekleri itibarı ile değerlendirildiğinde, babaların mesleği serbest 

meslek ve emekli grubunda yoğunlaşırken, annelerin mesleğinin ev hanımında yoğunlaştığı 

görülmektedir.  
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Tablo 4: Girişimcilikle İlgili Alınan Dersler ve Temel Bilgiler 

SORULAR 
CEVAPLAR 

Evet % Hayır % 

1. Girişimcilik konulu herhangi bir ders aldınız mı? 275 94,5 16 5,5 

2. Girişimcilikle ilgili herhangi bir kitap okudunuz mu? 217 74,6 74 25,4 

3. Devletin girişimcilere tanıdığı imkânlar hakkında bilginiz var mı? 255 87,6 36 12,4 

4. Girişimciliği destekleyen kamu ve özel kuruluşları biliyor musunuz? 250 85,9 41 14,1 

 

Tablo 4’teki bulgulardan öğrencilerin %94,5 gibi çoğunluğunun önceden girişimcilik 

konusunda ders aldığı, %74,6 gibi çoğunluğun girişimcilikle ilgili en az bir kitap okuduğu ve 

yine çoğunluğun devletin girişimcilere tanıdığı imkânları ve konu kapsamındaki kurum ve 

kuruluşları bildiği anlaşılmaktadır. 

Girişimcilik özelliklerinin boyutlarının belirlenmesi için yapılan faktör analizi sonuçları Tablo 

5’te gösterilmiştir.  Faktör analizi tablosunda toplam tanımlayıcı varyans %55,98 olup, 

girişimciliğin temel boyutları olan 8 boyutta dağılım sağlandığı görülmektedir. Faktör yükleri 

0,250’nin altında olan 10 önerme analizden çıkarılmıştır 
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Tablo 5:  Girişimcilik Özellikleri Faktör Analizi Tablosu 

 

GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ 

FAKTÖRLER 

Cronbach 

Alpha 
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BT1. Kurallara karşı çıkmaktan ve 
kendimden beklenmeyen işi yapmaktan 
hoşlanırım. 

            -,266   

0,738 
BT2. Beklenmedik olaylar karşısında 
oldukça toleranslıyımdır. 

            ,742   

BT3. Ümitsizliğe kolayca kapılmam.             ,702   

BT4. İşimi bölenlere karşı tahammül 
ederim. 

            ,276   

Bİ5. Elbise almak için mağazaya tek 
başıma giderim. 

          ,735     

0,694 
Bİ8. Bir şeye inandığımda, başkalarının 
onayına gerek duymadan o işi yaparım. 

          ,327     

RA9. Hiç bilmediğim bir yerlere seyahat 
edebilirim. 

      ,560         

0,804 
RA10. Daha çok para kazanmak için 
borsada riske etmekten çekinmem. 

      ,398         

RA12. Gece karanlığında bir yerlere 
gidebilirim. 

      ,592         

YA13. Mevcut problemleri çözebilecek 
orijinal fikir ve düşünceler üretebilirim. 

              ,396 

0,653 
YA14. Bir işyerim olursa, yeni fikirleri olan 
çalışanlarımı her zaman dinlerim. 

              ,316 

YEN17. Yeni fikirlerin ortaya çıkması için 
katılımcılık mutlaka sağlanmalıdır. 

,611               

0,710 
YEN18. İnsan her fikri öğrenmeli ve kendisi 
için bir sentez oluşturmalıdır. 

,729               

YEN19. Yaşamdan elde ettiğim deneyimleri 
yeni ürün veya fikirlere dökebilirim. 

,357               

İL21. İnsanlarla görüşmekten ve onlarla 
kaynaşmaktan hoşlanırım. 

  ,375             

0,763 
İL23. Bireysel zekâdan çok, kolektif zekâyı 
tercih ettiğimden değişik fikir gruplarına 
üyeyim. 

  ,597             

İL24. Müşteriyi kolayca kazanabilirim.   ,432             

İK26. Bir şeyi yapmaya karar verdiğimde, 
herhangi bir engel yoksa onu hemen 
yaparım. 

        ,279       

0,821 
 

İK27. Birilerinin hayatımda beni yönlendirici 
rol oynamasını istemem. 

        ,253       

BAİ29. Başkaları ile yarışmak, benim 
yaşam tarzımdır. 

    ,669           

0,816 
 

 

BAİ30. İşimi o kadar etkin yaparım ki, 
başarma hazzını içimde hissederim. 

    ,658           

BAİ31. Yapacağım işte herkesten iyi olmayı 
isterim. 

    ,611           

BAİ32. Yenilmekten hoşlanmam, asla pes 
etmem. 

    ,663           

R2=0,56; KMO =0,89;    Bartlett's Test df:496 ve p=0,00  
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Girişimcilik boyutları ile mutluluk ölçeği arasındaki anlamlı ilişkinin incelenmesi için yapılan 

korelasyon analizi bulguları Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6: Girişimcilik Boyutları ve Mutluluk Arasındaki İlişki 

 
YEN IL BAI RA IK BI BT YA MUT 

YEN 
1 

        

         

IL 
,555** 1 

       
,000 

        

BAI 
,463** ,367** 1 

      
,000 ,000 

       

RA 
,203** ,239** ,284** 1 

     
,000 ,000 ,000 

      

IK 
,549** ,399** ,476** ,201** 1 

    
,000 ,000 ,000 ,000 

     

BI 
,301** ,281** ,276** ,299** ,308** 1 

   
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

    

BT 
,115* ,163** ,178** ,338** ,067 ,121* 1 

  
,031 ,002 ,001 ,000 ,212 ,023 

   

YA 
,608** ,404** ,431** ,345** ,456** ,316** ,176** 1 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 

  

MUT 
,448** ,392** ,305** ,170** ,331** ,270** ,120* ,420** 1 

,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,024 ,000 
 

     **p<0,01 düzeyinde anlamlı. 

Korelasyon tablosu incelendiğinde, girişimcilik boyutları ile mutluluk arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu görülmektedir. İlişkinin boyutları ve yönü için mutluluk ve girişimcilik boyutları 

arasındaki regresyon modeline bakılabilir (Bkz. Tablo 7). 

Tablo 7: Mutluluk - Girişimcilik Boyutları İlişkisi 

Değişkenler Katsayılar σ β t p Hipotez1 

Sbt. 1,986 ,133  14,969 ,000  

YENİLİKÇİLİK ,095 ,036 ,179 2,615 ,009  

İNSAN. İLİŞKİ ,086 ,030 ,163 2,859 ,005  

BAŞARMA İHT. ,019 ,026 ,041 ,729 ,467  

RİSK ALMA -,011 ,023 -,026 -1,982 ,032  

İÇ KONTROL ,017 ,025 ,039 ,659 ,510  

BAĞIMSIZ.İHT ,038 ,021 ,093 1,930 ,038  

BELİRSİZ.TOL ,015 ,027 ,028 ,565 ,573  

YARATICILIK ,091 ,031 ,185 2,983 ,003  

Mutluluk ile yenilikçilik,  insanlarla ilişki, bağımsızlık ihtiyacı ve yaratıcılık boyutları 

arasında pozitif bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Bunun yanında risk alma boyutuyla ilişki 
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negatif yöndedir. Dolayısıyla, beş boyut için birinci hipotez kabul, diğerleri için 

reddedilmelidir. 

Tablo 8: Girişimcilik Boyutlarının Üniversitelere Göre Değişimi 

BOYUTLAR 

Independent Samples t test 

H
ip

o
te

z
-2

 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

YENİLİKÇİLİK 2,798 289 ,005 ,24183 ,08642 ,07175 ,41191  
İNSAN.İLİŞKİ 2,630 289 ,009 ,22915 ,08713 ,05766 ,40065  
BAŞARMA İHT. 1,513 289 ,131 ,14866 ,09825 -,04470 ,34203  

RİSK ALMA 1,853 289 ,065 ,20194 ,10895 -,01250 ,41638  

İÇ KONTROL 2,549 289 ,012 ,29133 ,11428 ,06536 ,51729  
BAĞIMSIZ.İHT. 1,551 289 ,123 ,18281 ,11789 -,05029 ,41590  

BELİRSİZ.TOL. 2,596 289 ,010 ,21095 ,08127 ,05100 ,37091  
YARATICILIK 2,932 289 ,004 ,27121 ,09251 ,08913 ,45329  

  Kolmogorov Smirnov p>0,05 

Levene testine göre varyans homojenliği dikkate alınarak düzenlenen Tablo 8’de 

üniversitelere göre farklılaşma yenilikçilik, insanlarla ilişkiler, içsel kontrol odağı, belirsizlik 

toleransı ve yaratıcılık olmak üzere beş boyutta görülmektedir. Bu boyutlar için H1 (2) kabul, 

diğer boyutlar için reddedilecektir. 

Tablo 9: Girişimcilik Boyutlarının Cinsiyete Göre Değişimi 

BOYUTLAR 

Independent Samples t test 

H
ip

o
te

z
-3

 

T df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

YENİLİKÇİLİK 1,758 206,086 ,080 ,14240 ,08099 -,01727 ,30207  

İNSAN.İLİŞKİ ,175 216,868 ,861 ,01409 ,08038 -,14433 ,17252  

BAŞARMA İHT. -,889 291 ,374 -,07670 ,08625 -,24634 ,09294  

RİSK ALMA -6,819 291 ,000 -,60096 ,08812 -,77428 -,42764  
İÇS. KONTROL 1,695 202,648 ,092 ,17054 ,10063 -,02788 ,36897  

BAĞIMSIZ.İHT. -,854 218,993 ,394 -,08821 ,10332 -,29183 ,11541  

BELİRSİZ.TOL. -,763 291 ,446 -,05546 ,07264 -,19832 ,08741  

YARATICILIK 2,118 190,588 ,036 ,19000 ,08972 ,01302 ,36698  

Levene testine göre varyans homojenliği dikkate alınarak düzenlenen Tablo 9’da cinsiyete 

göre farklılaşma sadece risk alma ve yaratıcılık boyutlarında görülmektedir. Bu boyutlar için 

H1 (3) kabul, diğer boyutlar için reddedilecektir. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnsanlar günlük yaşamlarında kendi benliklerini, iç ve dış dünya arasındaki psikososyal ve 

ekonomik dengelerini koruma adına birçok etkileşimsel süreçle yüzleşmektedirler. İç benliğin 

tatmini ve benliği dışındaki dünya (çevre) tarafından kabul görme ve sayılma, bireyin bir 

bütün olarak ve sağlıklı bir biçimde var olmasına olanak tanımaktadır. Bu anlamda iç 

hoşnutluk ve doyumu temsil eden mutluluk algısı ile değer yaratma, kendini kabul ettirme, 

çevreyi yönlendirebilme gibi hedefleri öngören girişimcilik eğilimi bireysel tamlık anlayışı 

(Barbour, 2004) içerisinde araştırılmaya değerdirler. 

Araştırmanın bulguları mutluluk ile girişimciliğin yenilikçilik,  insanlarla ilişki, bağımsızlık 

ihtiyacı ve yaratıcılık boyutları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki, risk alma boyutu arasında 

negatif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Girişimciliğin odak noktası şeklinde tanımlanabilen 

yenilikçilik (Polat, 2011: 233), bireylerin yeni fikir, ürün, çözüm önerileri, bakış açılarını 

geliştirmekten duydukları manevi tatmini, farklılık algısını, keşfedilenleri geliştirme arzusunu 

ve değişim odaklılığı kendi yaşamlarına ilişkin içsel memnuniyetleriyle pekiştirir. İnsanlarla 

ilişkiler, sosyal gereklilik (Bodur, 1994; Gürsoy, 2006: 14), öz-önemlilik, onaylanma 

(Champoux, 1996: 180), yaptığı işten zevk alma (Mowen, 1993: 184) vb. gereksinimlerin 

giderilmesini öngörür. Bağımsızlık ihtiyacı, bireylerin kendi benlikleriyle ilgili özelliklerinin 

ön plana çıkması (Deci ve Ryan, 2000; Özdemir ve Koruklu, 2011: 193), bağımsız düşünme, 

öz-yönetim (Koçdar, 2015: 43), karar verme özgürlüğü, psikososyal özerklik vb. bağlamlarda 

öznel iyi oluşla ilişkilendirilebilir. Yaratıcılık, merak dürtüsü, başkalarının göremediğini 

görerek farklı tepkiler verebilme, yüksek içsel motivasyon (Saraçoğlu ve Duran, 2009: 141), 

bilgi paylaşımına açıklık (Yıldırım, 2007: 115), gelecek konusundaki iyimserlik (Sapmaz ve 

Doğan, 2012: 64) vb. içeriksel temellerle mutlak bir hoşnutluk, mutluluk ve memnuniyete 

yakındır. Freud (1999: 128) bireylerin kendi yaratıcılıklarıyla (“gündüz düşü” kurabilme 

yetenekleriyle) gerçek mutluluğa ve doyuma ulaşmaya çalıştıklarını savunur (Atlı, 2012). 

Aynı zamanda risk alma, her şeyden önce belirsizlik durumuyla ilişkili olduğundan, kaygı 

(İlhan ve diğ., 2013: 126), korku, hayal kırıklığı (Erdem, 2001; Sitkin ve Pablo, 1992), olumlu 

duygu kıtlığı (Sheynov, 2006: 37) vb. tepkilere yol açarak, bireylerin ruhsal dengelerini 

yitirmeleri, özgüven eksikliği, sosyal bilinç kaybı, verim düşüklüğü, tatminsizlik gibi 

sonuçlara neden olabilmektedir. 

Çalışma Afyon Kocatepe ve Kastamonu üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri 

öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilmiş ve girişimcilik eğiliminin bireysel mutluluk 
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algısı ile olan ilişkisini araştırmıştır. Bu bağlamda sonraki araştırmalar için girişimciliği daha 

farklı boyutlar açısından ele alma, diğer psikososyal olgularla olan etkileşimini inceleme, 

farklı örneklemler içerisinde değerlendirme, benlik teorileri çerçevesinde irdeleme, 

girişimciliği tetikleyici ve geliştirici yöntem ve yaklaşımları araştırma önerilebilir. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı; dünya ticaretinde önemli yer tutan e-girişimcilik kavramını açıklamak 

ve özellikle yükselen ekonomilerden biri olan Türkiye’de e-girişimciliğin gelişimi ve 

vergilendirilmesi konusunda bilgi vermektir. 1990’lı yılların başından itibaren 

telekomünikasyon ve bilişim alanında yaşanan gelişmeler girişimcilik kavramının 

dönüşmesine yol açmış ve e-girişimcilik kavramını ortaya çıkarmıştır. Günümüzde klasik 

ticaret anlayışında önemli değişimler meydana gelmekte ve girişimciler yoğun rekabet 

ortamında hızlı karar vermek zorunda kalmaktadırlar. Bu değişim sonucunda birçok işletme 

satış hacimlerini artırmak için klasik stratejileri terk etmekte yeni ekonomiye uygun e-ticaret 

faaliyetlerine yönelmektedir. Bu değime benzer bir şekilde ülkemizde de son yıllarda başta 

büyük perakende satış şirketleri olmak üzere bir çok işletme elektronik satış mağazası açmış, 

bunun yanında kurumlara ve bireysel girişimcilere elektronik dükkân (e-dükkan) kiralayan 

servis sağlayıcılar hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca son yıllarda bankacılık ve medya gibi 

sektörlerde alanında öncü olan kuruluşlarında e-ticaret yatırımlarının arttığı görülmektedir. 

Dolayısıyla ülkemizde de ticari faaliyetlerin önemli bir kısmının elektronik ortamda 

yapılmaya başlamıştır. Bu nedenle faaliyetlerini internet üzerinden yürüten girişimcilerin elde 

ettikleri kazançların vergilendirilmesi gün geçtikçe daha da önemli olmaktadır.  

 

 Anahtar Kelimeler: e-girişimci, e-ticaret, internet pazarlama 

E- ENTREPRENEURSHIP AND TAXATION IN TURKEY 

Abstract 

The aim of the study; to explain the concept of entrepreneurship considered cornerstone in 

world trade and inform development of e-entrepreneurship and taxation especially in Turkey 

which is one of the rising economies. Developments in the field of telecommunications and 

informatics has led to the transformation of the concept of entrepreneurship and revealed the 

concept of e-entrepreneurship since the beginning of 1990s. Nowadays, significant changes 

occur in the classical understanding of commerce and enterpreneurs are obliged to make rapid 

decision. Result of this change , it is seen that many of the company's are obliged to attend  in 

a different manner from the classic business strategy to increase its own sales volumes. Some 

of large shopping malls have found branch on the internet , furthermore has started to emerge 

service providers who hire e-shop to organizations and individiual entrepreneurs in recent 

years. Some of organizations that are pioneering the press and banking fields are increasing 

their investment in trade zone. For this reason , taxation of gains acquired entrepreneurs who 

conduct activities on the internet  is more important from day to day. In this concept , 

Revenue Administration of Turkey has established e-entrepreneur portal entrepreneurs to be 

taxed correctly. 

Key Words: e- entrepreneurship, e-trade, e-marketing 
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1. GİRİŞ 

1990’lı yılların başından itibaren bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişim ile birlikte dijital 

ürünler de hayatımızda yer almaya başlamıştır. Yaşanan bu dönüşüm ekonomik, sosyal ve 

kültürel değişiklikleri de beraberinde getirmiş ve toplamsal yaşamımızda dinamik bir değişim 

sürecini başlatmıştır. Bu kapsamda klasik ticaret anlayışında meydana gelen değişim ile 

birlikte girişimciler yoğun rekabet ortamında üretim ve pazarlama stratejilerini tekrar gözden 

geçirmeye başlamışlardır. İnternet ve e-ticaret sadece mevcut işletmelere cazip fırsatlar 

sunmamakta aynı zamanda iş kurmak isteyen yeni girişimcilere de büyük fırsatla 

sunmaktadır. Bu değişim sonucunda birçok işletme satış hacimlerini artırmak için e-ticaret 

faaliyetlerine yönelmiştir (Bakırtaş ve Tekinşen,2006: 125). 

İşletmeler, e-ticaretin mekânsal sınırları ortadan kaldırması ve sağladığı maliyet avantajı, 

dünya pazarlarına rahatça girebilme ve uluslararası rekabet üstünlüğü sağlama ve kitlesel 

erişim olanakları sebebiyle faaliyetlerini hızla e-ticarete uygun hale getirmeye 

çalışmaktadırlar  (Alam ve diğerleri, 2011:376). 

Özellikle girişimciler bu süreçte en çok etkilenen kesimi oluşturmaktadırlar. Bunun 

neticesinde girişimcilik anlayışında önemli bir dönüşüm yaşanmıştır. Yaşanan bu dönüşümle 

birlikte bir kısım girişimci,  elektronik piyasalarda yaratılan ekonomik değerden pay elde 

edebilmek için geleneksel meslektaşlarından farklı olarak internet ortamında on-line çalışan 

ve bilgi teknolojilerine uyumlu e-girişimci haline gelmiştir (Koçak, 2009: 381). 

Bu çalışmada e-ticaretin ve e- girişimciliğin gelişimi ve ekonomi içerisindeki önemi ve bu 

önem çerçevesinde e-girişimcilerin vergisel yükümlülükleri ve kendilerine verilen teşvik 

hükümleri hakkında bilgi verilmektedir. 

2. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİMCİ İLİŞKİSİ: E-GİRİŞİMCİ 

Girişimci, kȃr elde etmek amacıyla mal veya hizmet üretmek ya da pazarlamak için üretim 

faktörlerini bir araya getiren, belli bir risk taşıyarak işletme kuran ve bu işletmeyi ya yöneten 

ya da yönetim konusunda profesyonel bir uzmandan yardım alan kişi olarak 

tanımlanabilir(Bakırtaş ve Tekinşen, 2006:128).  

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ise girişimciliği, “değer yaratma amacıyla 

yeni ürün, süreç ve pazarların saptanıp, bunların kullanılması yoluyla ekonomik faaliyet 

yaratılması ya da geliştirilmesi” olarak tanımlamıştır. Avrupa Birliği ise girişimciliği “yeni ya 

da mevcut bir örgütlenmede risk almayı, yaratıcılığı ve/veya yeniliği sağlıklı bir yönetimle 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 506-520. 

 

 

508 

 

birleştirerek ekonomik faaliyet yaratma ve değiştirme anlayışı ve süreci” olarak tanımlamış 

ve risk unsuruna daha çok vurgu yapmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2013:18). 

Farklı tanımlardan hareketle başarılı bir girişimcinin özelliklerini; risk alma yeteneği, piyasa 

fonksiyonlarının nasıl işlediği hakkındaki bilgi, yenilikçilik, know-how üretebilme, pazarlama 

becerisi, işletme yönetimi becerisi, işbirliği yapma (co-operate) yeteneği olarak sıralamamız 

mümkündür (Erboy,2013:54). Bu özelliklere sahip olan girişimciler faaliyetlerini sürdürerek 

işletmelerini büyütme imkânına sahip olabilmektedirler. 

Tablo 1: Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Girişimciliğe Katkıları 

Katkılar Avantajları 

Düşük başlangıç sermayesi 

- Ofis veya mağaza gereksinimi 

olmaması veya düşük maliyetli 

lokasyonlara açılması 

Düşük sabit ve değişken maliyet kalemleri 

- Çoğu internet is modelinde envanter, 

kira, sigorta, vergi, elektrik gibi 

maliyet kalemlerinin internet dışı 

islere göre düşük olması 

Geniş pazarlara ve hedeflenen kitlelere ulaşım 

- Zaman ve mekandan bağımsız olarak 

geniş müşteri kitlelerine erişim 

_      Daha net tanımlanabilen hedef 

kitleye  ulaşım kolaylığı 
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2013: 20 

 

Günümüzde yoğun rekabet ortamı, küreselleşme, bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler 

gibi faktörlere bağlı olarak ekonominin boyutunun ve işleyişinin değiştiği görülmektedir. 

Özellikle son yıllarda çok fazla üzerinde durulan yeni ekonomi kavramı, elektronik ticaret (e-

ticaret) ve elektronik iş (e-iş) alanlarında yaşanan gelimle birlikte daha da güçlenmektedir. 

Dolayısıyla 1990’lı yıllardan itibaren internet temelli teknolojilerin gelişmesi neticesinde, 

Tablo 1’de de gösterildiği üzere girişimci hem yeni pazarlara açılma hem de faaliyetlerini 

daha uygun finansman imkanlarıyla gerçekleştirme imkanına kavuşmuştur. Bu çerçevede 

bilişim teknolojilerinde yaşanan tüm bu gelişmelerin girişimci ve girişimcilik üzerinde pozitif 

bir etki yarattığını söylemek mümkündür (Bakırtaş ve Tekinşen,2006:130). 

Bu süreçte; girişimci, inovasyon, ve teknoloji iç içe geçmiş durumdadır. Başka bir ifade ile 

girişimci, piyasanın ihtiyaçlarına odaklanırken, bunu yenilikçi proje ve hamleler ve yeni 

teknolojilerin desteği ile stratejik bir plan çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu birleşim, 

günümüzün değişen ve dinamik çevresinde başarı ve istikrar için hayati bir önem taşımaktadır 

(Koçak, 2009: 385). Dolayısıyla yeni girişimcilik modelinde ileri teknoloji, özellikle bilgi 

işlem ve iletişim teknolojilerinin kullanımı en önemli unsurdur.  
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Buradan hareketle e-girişimciyi iş hedeflerine ulaşabilmek için faaliyetlerini internet 

üzerinden yürüten girişimci olarak tanımlamak mümkündür. (Manuel,2016,s.6).  Kollmann’a 

göre e- girişimci, inovatif iş fikri olan ve bu fikrini internet ortamında kurduğu bir şirket ile 

hayata geçiren kişidir (Bennani ve Oumlil, 2014: 2). Bir girişimcinin sahip olması gereken 

tüm özellikleri taşıyan e-girişimcinin geleneksel girişimciden farklı olan yanı faaliyetlerini 

fiziki bir işletme bünyesinde değil internet üzerinden yürütmesidir (Zhao, 2007: 1). E-

girişimcileri diğer girişimcilerden ayıran bir diğer farklılık da internet girişimciliğinin gençleri 

teşvik etmesidir. Düşük sermaye ihtiyacı ile internet girişimciliği, risk toleransı olan gençleri 

girişimciliğe teşvik etmektedir. Tüm bu açıklamalardan hareketle e-girişimciyi lider 

karakterli, yazılımdan iyi anlayan, elektronik aletleri iyi kullanabilen, kendi işine sahip olmak 

isteyen, yaratıcı fikirlere sahip, sunacağı ürün ve hizmeti internet ortamında satmak isteyen 

kişi olarak tanımlamak mümkündür (Yelkikalan ve diğerleri,2010:497).  

E-girişimcilik internet üzerinden yapılan faaliyetlerle ilişkilendirilerek tanımlanmaktadır. 

Ancak internet üzerinden yapılan her faaliyet e-girişimcilik kapsamında 

değerlendirilmemektedir. İnternette yapılan herhangi bir işin e-girişimcilik olarak 

nitelendirilmesi için işi yapan gerçek ya da tüzel kişinin yeni bir organizasyon kurup 

kurmadığına bakılması gerekmektedir. Eğer internet üzerinden yapılan iş yeni bir 

organizasyon oluşturulması neticesinde meydana gelmişse, bu iş e-girişim, işi gerçekleştiren 

ise e-girişimci olarak nitelenir. Eğer internet üzerinden yapılan iş mevcut bir organizasyon 

tarafından yapılmışsa, bu işin e-girişim olarak sayılabilmesi için organizasyonun asıl faaliyet 

alanının dışında bir alan olması gerekmektedir. Bu durumda, internetten ürün satmak için 

kurulan yeni bir şirket e-girişim olarak nitelenirken, zaten perakende ürün satışı yapan bir 

şirketin internet üzerinden satışa başlaması bir e-girişim olarak nitelendirilmemektedir 

(Kalkınma Bakanlığı, 2013:19).  Bu kapsamda E-Bay, e-iş dünyasında başarılı bir e-girişim 

örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine Google, Amazon diğer başarılı e-girişim 

örnekleridir (Pourhosseinve Omran, 2014:53).   

3. NEDEN E-GİRİŞİMCİLİK ? 

E- girişimciliğinin desteklenmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenleri e-

girişimciliğin ekonomik, sosyal ve istihdam yönünden ekonomiye olumlu katkılarını dikkate 

alarak açıklamak mümkündür.  
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E-girişimciliğin doğasında olan yenilikçi fikirler geleneksel iş modellerinin değişmesini ve 

yeni iş alanlarının ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla e-girişimciler ekonomik 

faaliyetlerin artmasını sağlayarak ülkelerin GSYH’na olumlu katkılar sağlamaktadırlar. Bu 

süreçten özellikle KOBİ’ler olumlu etkilenmektedirler (Kalkınma Bakanlığı, 2013:23). 

E-girişimcilerin ülke ekonomilerine olan olumlu etkilerinden biri de istihdam artışıdır. E-

girişimciler tarafından kurulan şirketler faaliyetlerinde başarılı oldukça istihdam ettikleri 

personel sayısı artmakta bu da istihdam artışını sağlayarak işsizlik sorununun çözülmesine 

katkıda bulunmaktadır(Kalkınma Bakanlığı, 2013:26). Ayırca e-girişimcilik faaliyetlerinin 

artması ile birlikte esas faaliyet alanına bağlı lojistik, depolama ve çağrı merkezleri gibi 

destekleyici faaliyet  alanlarınon gelişmesi sonucunda bu alanlarda ihtiyaç duyulan eleman 

sayısı artmakta ve sonuçta bu gelişim istihdam artışına katkı sağlamaktadır.    

E-girişimciliğin istihdam yönünden en önemli katkısı internet girişimciliğinin gençleri teşvik 

ederek genç işsizlerinin sayısının azalmasına yardımcı olmasıdır. Düşük sermaye ihtiyacı ile 

internet girişimciliği, risk toleransı olan gençleri girişimciliğe teşvik etmektedir. Örneğin 

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti Silikon Vadisi bölgesinde faaliyet gösteren ve bugüne kadar 

300’den fazla girişime destek vermiş olan Y-Combinator kuluçka organizasyonu destek 

verdiği girişimcilerin ise başladıkları zamanki ortalama yaslarını yirmi altı olarak belirtmiştir. 

Ayrıca melek yatırımcı olarak Silikon Vadisi’nde Google ve PayPal gibi çok başarılı olmuş 

yeni girişimlere destek vermiş olan Ron Conway, destek verdiği girişimcilerin ortalama 

yaşının yirmi beş ve altında olduğunu belirtmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2013:29). 

Yine kȃr amacı gütmeden sosyal alanda faaliyet gösteren, bilgi paylaşımını ve vatandaşların 

yönetime katılmalarını mümkün kılarak fayda yaratan internet girişimleri mevcuttur 

(Wikipedya, Uzaktan eğitim, DonorsChoose.org, Benvarım vb.). Bu girişimlerde sosyal 

gelişime ve bilgi paylaşımına olanak sağladıklarından önemli girişimcilik örnekleri olarak 

kabul edilmektedir.  

4. E-TİCARET VE E-GİRİŞİMCİLER 

Küreselleşme ile birlikte ekonomik, kültürel ve sosyal sınırlar ortadan kalkmış, 

bilginin ve ticaretin önündeki engeller azalmıştır. Bu bağlamda gelişme hızı ve dünya çapında 

yaygınlığı ile surecin en önemli aktörlerinden birisi olan internet teknolojileri, ticareti yeni bir 

boyuta taşımıştır. E-ticaret, “mal ve hizmetlerin internet üzerinden alım-satımı” olarak 

tanımlanmaktadır. E-ticaret olarak değerlendirilen işlemler arasında perakende ticaretin yanı 

sıra, seyahat harcamaları, dijital uygulama indirme, tüketiciler ya da işletmeler arası 
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platformlarda gerçekleşen alışverişler bulunmaktadır. E-ticaret basit bir alışveriş işlemi 

gerçekleştirmekten öte, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin bir arada kullanıldığı bir 

sistemdir. E-ticaret, geleneksel ticarette yer almayan Amazon ve Yahoo gibi firmaların 

dot.com firmaları olarak Web ’de site açmasıyla başlamıştır (Özmen, 2013:21). 

E-ticaret faaliyetleri, alışverişi gerçekleştiren oyuncuların niteliğine göre dört gruba 

ayrılmaktadır (Marangoz, Yeşildağ,ve diğerleri, 2012:56-57). 

 Business to Business (B2B): İşletmeler arasında gerçekleşen, tedarikçiden satın alma, 

fatura kesme, ödeme yapma vb gibi iş süreçlerinin elektronik ortamda 

gerçekleşmesidir. Bu türe verilebilecek en iyi örnek Çin’in uluslararası piyasaya 

girmesini sağlamış olan Alibaba.com sitesidir. B2B e-ticaret uygulamalarının 

sağladığı avantajları ise şöyle sıralanabilir; herhangi bir aracıya gerek kalmadan 

bilgiye ve ürüne ulaşma, müşteri taleplerini daha çabuk yanıtlama ve tedarikçi 

seçiminde daha geniş seçeneklere ulaşma (Erbaşlar  ve Dokur,2008:14).  

 Business to Consumer (B2C): İşletmelerin genellikle sanal mağazalar üzerinden 

tüketicilere sağladığı pazarlama ve satış hizmetleri ile gerçekleşen bu tur e-ticaretin en 

iyi uygulayıcısı Amazon. com ’dur. Türkiye’de ise bu kapsamda Hepsiburada, 

Trendyol gibi siteler örnek olarak gösterilebilir. 

 Consumer to Consumer (C2C): Tüketicilerin üyelik sistemi ile çalışan güvenilir web 

siteleri üzerinden birbirleri arasında gerçekleştirdikleri alışverişleri kapsayan bu türe 

en iyi uluslararası örnek ebay.com, en iyi yerli örnek ise gittigidiyor.com olarak 

verilebilir. 

 Consumer to Goverment (C2G): E-ticaret türleri arasında en yeni olan bu tur, 

aslında “elektronik devlet”e geçişin sağlanması amacıyla, ehliyet, pasaport, kimlik 

başvuruları ya da vergi ödemeleri vb. gibi uygulamaların gerçekleştirildiği tüketici ile 

kamu idaresi arasında her turlu vergi, sağlık ve hukuksal etkinliği kapsamaktadır. 

Yapılan araştırmalar elektronik ticaret hacminin sürekli bir şekilde büyüme eğiliminde 

olduğunu göstermektedir. Araştırma şirketi e-Marketer’in yayınladığı rapora göre; e-ticaret 

hacminin dünya çapında 2016 yılında 2 trilyon dolara yükselmesi beklenmektedir. 2018’de 

ise söz konusu rakamın 500 milyar dolarlık bir artışla 2.5 trilyon dolara yükseleceği tahmin 

edilmektedir.  Alibaba Grup’un araştırma kuruluşu olarak bilinen “Ali Research” tarafından 

yapılan başka bir araştırmaya göre de, 2014 yılında 230 milyar dolar olarak hesaplanan 

küresel B2C (Business to Consumer- İşletmeden Tüketiciye)  sınır ötesi e-ticaret pazarının 
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büyüklüğünün 2020 yılında 1 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. Görüldüğü üzere e-

girişimcilerin yoğun olarak B2B segmentinde yoğunlaştığını söylemek mümkündür. Aynı 

rapor kapsamında, çevrimiçi alışverişlerin giderek artan bir eğilime sahip olduğu belirtilmekte 

ve çevrimiçi alışverişlerin 2020 yılına kadar yıllık büyüme oranının %27,4 olacağına dikkat 

çekilmektedir. Ayrıca raporda 2020 yılına kadar dünya çapında 900 milyon kişinin 

uluslararası çevrimiçi alışverişte yer alacağı ve bu kişilerce yapılan alışverişin küresel B2C 

alanındaki işlemlerin %30’unu oluşturacağı öngörülmektedir (Ekonomi Bakanlığı,2015).  

E-ticarette yaşanan bu büyüme e-girişimcilerin kazançlarını da artacaktır.  Bununla birlikte e-

ticaret kapsamında yapılan faaliyetlerin e-girişimcilerin elde ettikleri gelirlerin etkin bir 

şekilde vergilendirilmemesi ülkelerin vergi matrahlarının aşınmasına neden olmaktadır. Bu 

sorunun çözülmesine ilişkin çalışmalar ise hem küresel hem de ulusal düzeyde 

sürdürülmektedir. Bu kapsamda ülkeler vergi matrahlarındaki aşınmayı önlemek için e-

girişimcileri ve e-ticaret faaliyetlerini daha etkin bir şekilde vergilendirmesini sağlayacak 

düzenlemeler yapmaktadırlar.  

5. TÜRKİYE’DE E-TİCARET VE E-GİRİŞİMÇİLER 

Türkiye’de internet kullanımı; internet altyapısının gelişmesi ve genç nüfusun etkisi ile 

birlikte son yıllarda hızlı bir artış trendi içine girmiştir. 2015 yılı itibariyle Türkiye yaklaşık 

46,3 milyon internet kullanıcısı ile %59,6’lık bir penetrasyon oranı yakalamıştır (Internet 

World Stats, 2015). İnternet teknolojilerinin yaygın olarak kullanılmaya başladığı günümüzde 

iyi birer internet kullanıcısı olan genç nüfusun ileriki dönemde gelirlerinin artacağı göz önüne 

alındığında e- ticaret hacminin daha da artacağını tahmin etmek mümkündür. Buna paralel 

olarak e-ticaretin beklendiği gibi cazibesini sürdürmesi ve potansiyelini arttırması yeni e-

girişimcilerin sayısının ve işlem hacimlerinin yakın zamanda artacağının göstergesi olarak da 

karşımıza çıkmaktadır.  

Tablo 2: Türkiye’de E-Ticaret Hacmi (Milyar TL) 

Yıllar Milyar TL 

2005 1 

2010 15 

2011 23 

2012 31 

2015 62 

Kaynak: Delloitte, 2015. 
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 Tablo 2’de Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından hazırlanan Türkiye’de 

e-ticaret hacmi gösterilmiştir. Tabloda da görüldüğü üzere e-ticaret hacmi ülkemizde yıllar 

itibariyle artış göstermektedir. Türkiye’de internet girişimciliği e-ticaretin işletmeden 

tüketiciye olan (B2C) kısmında yoğunlaşmıştır. E-ticaretin diğer kategorileri olan tüketiciler 

arası ve işletmeden işletmeye (B2B) pazarları işletmeden tüketiciye (B2C) e-ticarete göre 

daha az gelişme göstermektedir. (Kalkınma Bakanlığı, 2013:31). B2C kategorisinde en büyük 

şirketler Hepsiburada, Markafoni, Hızlıal, Kliksa ve Morhipo; C2C modelinde ise 

Gittigidiyor, N11, Yemeksepeti ve Sahibinden.com’dur (Afra, 2014:39). 

2011 yılı Türkiye’de e-girişimcilik açısından oldukça önemli bir yıldır. Amazon, İntel, 

Capital, Tiger Global gibi şirketlerin yanında Naspers grubunun Markafoni’ yi satın alması 

Türkiye’de e-girişimcilik açısından önem taşıyan gelişmelerdir (Afra, 2014:66). 2014 yılı 

itibariyle ülkemizde 12 milyon e-ticaret müşterisi bulunmaktadır. 2015 yılı itibariyle işlem 

hacminin 62 milyar TL civarında olması beklenmektedir.  

6. TÜRKİYE’DE E-GİRİŞİMCİLERİN FAALİYETLERİNİN 

VERGİLENDİRİLMESİ 

E-girişimcilerin vergilendirilmesinin farklı açılardan değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu 

kapsamda gelir idaresi öncelikli olarak e-girişimcilerin vergisel sorumluluklarını tam ve 

zamanında yerine getirmesini beklemektedir. Böylelikle e-ticaretin neden olduğu vergi 

kayıplarının önüne geçilerek vergi matrahının aşınması engellenecektir.  Konunun diğer 

boyutunu ise çalışmada da bahsedilen e-girişimcilerin ülke ekonomisine olumlu katkıları 

dikkate alınarak faaliyetlerinin desteklenmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışmamızda 

mevzuatımızda yer alan e-girişimcilerin doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilecekleri 

teşvik hükümleri değerlendirilecektir.  

6.1. E-Girişimcilerin Vergisel Yükümlülükleri 

Başta OECD ülkeleri olmak üzere birçok ülkede mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun 

sağlanması tartışılan konuların başında gelmektedir. Gönüllü uyumun sağlanması tek başına 

mükellefin gerçekleştirebileceği bir faaliyet değildir. Mükellef ile birlikte idarede mükellefin 

yükümlüklerini yerine getirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır (Şentürk, 

2014:132). Günümüzde vergi idareleri tarafından benimsenen anlayış denetim ve cezalarla 

mükellefleri sistem içerisinde tutmaktan ziyade ilk mükellefiyet tesisinden itibaren 

mükellefleri yönlendirerek bir sistemin oluşturulmasıdır. Bu kapsamda vergi idarelerinin 

http://eticaretmag.com/tag/etid
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gerek vergi gelirlerinin toplanmasında gerekse de mükelleflerin gönüllü uyumlarının 

sağlanmasında bilgi teknolojilerinden sıklıkla yararlandığı görülmektedir. Bu anlayış 

doğrultusunda vergi idareleri bilgi işlem teknolojileri vasıtasıyla vergisel görevlerini yerine 

getirmek isteyen ancak başaramayan mükellefleri yönlendirmektedir. Diğer taraftan da 

vergisel görevlerini yerine getirmeyen mükellefler baştan tespit edilmektedir. Böylelikle hem 

mükelleflerin sonradan mağdur olması önlenmekte hem de idare emek ve zaman tasarrufu 

sağlamaktadır (Doğan, 2015:11).   

Gönüllü uyumun sağlanmasında yaşanan bu gelişmeler ve Maliye Bakanlığı’nın tarafından 

yayımlanan 2011-2013 Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planında yer alan 6 No’lu 

eylem doğrultusunda e-girişimcilerin kazançlarının etkin bir şekilde vergilendirilebilmesi ve 

vergisel yükümlükleri hakkında bilgi verilebilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde 

“Elektronik Ticaretin İzlenmesi ve Mükellef Uyumunun Artırılması” projesi yürütülmektedir. 

Bu proje kapsamında e-ticaret ile uğraşan girişimcilerin vergisel yükümlükleri hakkında 

doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan pro-aktif yöntemlerin hayata geçirilmesi 

amaçlanmış ve e-girişimci vergilendirme portalı kurulmuştur.  

E-Girişimciler, www.egirişimci.gov.tr adresinden vergisel yükümlülüklerine ilişkin bilgilere 

rahatlıkla ulaşabilmektedirler. Bu uygulamanın yansıra e-girişimcilerin etkin bir şekilde 

vergilendirilmesi için Maliye Bakanlığı bünyesinde Hollanda ile ortak bir çalışma 

yürütülmektedir. Hollanda’dan getirilen program ile Türkiye’de sanal ortamda ticaret yapan 

tüm firmaları otomatik olarak tespit edilebilecek ve bu firmaların faaliyetleri kayıt altına 

alınılabilecektir. 

Mevzuatımıza göre e- girişimci öncelikli olarak internet üzerinden ticaret yaptığı için vergi 

kanunlarına göre vergi dairesine kayıt yaptırmalıdır. Eğer e-girişimci gerçek kişi ise  “gerçek 

kişi mükellefiyet” kaydı, eğer e-girişimci bir tüzel kişi ise “tüzel kişi mükellefiyet kaydı” 

açtırmalıdır. Mükellefiyet kaydı açıldıktan sonra gerçek kişi e-girişimciler ilk işe 

başladıklarında işletme hesabı esasına göre defter tutabilmektedir. Ancak, mükelleflerin kendi 

istekleri ile bilanço esasına göre defter tutmaları da mümkündür. Anonim ve limited şirketler 

yapısında örgütlenen e-girişimciler ise her koşulda bilanço esasına göre defter tutmak 

zorundadır.  

E-girişimciler defter tutma yükümlüklerinin yanı sıra gelirlerini bağlı oldukları vergi dairesine 

bildirmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda mal ve hizmet alımları ve satımları belirli sınırları 

aşan e-girişimciler bu işlemlerini Ba ve Bs formları ile bağlı oldukları vergi dairesine 

bildirmekle yükümlüdürler. Buna göre, e-girişimci birinci sınıf tüccarsa ve aylık mal ve 

http://www.egirişimci.gov.tr/
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hizmet alımı tutarı KDV hariç 5.000 TL'yi geçiyorsa, bu alımın Ba adı verilen bir form ile 

bildirilmesi gerekmektedir. Form Ba birer aylık dönemler halinde ilgili ayı takip eden ayın 

son gününe kadar elektronik ortamda verilmelidir. Belirli sınırları aşan mal ve hizmet 

satışlarının ise Bs formu ile bildirilmesi zorunludur. Buna göre; birinci sınıf tüccar olup aylık 

olarak mal ve hizmet satışı tutarı KDV hariç 5.000 TL'yi geçiyorsa, bu satışın Bs formu ile 

bildirilmesi gerekmektedir. Form Bs bildirimi birer aylık dönemler halinde ilgili ayı takip 

eden ayın son gününe kadar elektronik ortamda verilmelidir (GİB, 2016).  

İnternette ticaret yapmak için internet sitesi açan ve bu site aracılığı ile kazanç elde eden 

gerçek kişi e- girişimcilerin gelir vergisi yönünden mükellefiyeti bulunması gerekir. 

Türkiye’nin imzaladığı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına göre, e-ticaretten elde 

edilen kazançlar genel olarak ticari kazanç hükümlerine tabi olacak ve kaynak ülke tarafından 

bir işyerine atfedilebilmesi koşuluyla vergilendirilebilecektir. Gerçek kişi yurtdışındaki 

müşterilerine internet yoluyla mal ve hizmet ulaştırıyorsa, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

(GVK) açısından yaptığı bu sürekli faaliyetini ya ticari bir faaliyet olarak gerçekleştirmekte, 

ya da yazılım üretip satmak, danışmanlık veya teknik hizmette bulunmak gibi serbest meslek 

faaliyetinde bulunarak gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda elde edilen gelirin GVK 65-68 

madde hükümleri uyarınca tespit edilmesi gerekmektedir. 

Internet üzerinden yurt dışına mal ve hizmet ihracında bulunan ve kurumlar vergisi mükellefi 

olan bir işletme, Türk Ticaret Kanunu’nun 18’inci maddesi hükmüne göre tüccar sayılmakta 

ve bu işletmelerin faaliyetlerinden doğan kazançlar da ticari kazanç olarak vergiye tabi 

tutulmaktadır. Kurum kazancının tespiti, Gelir Vergisi Kanunu’ndaki ticari kazancın tespit 

usullerine göre yapılacaktır. 

E-ticaret faaliyetleri neticesinde ülkeye giriş yapan mal ve hizmet KDV’ye konu yapılacaktır.  

Bu çerçevede, ülkeden yapılan e-ihracatta da ihracata konu ürünlerin KDV’den arındırılarak 

ihraç edilmesi gerekir. Normal mal ihracatı ister elektronik yoldan olsun, ister geleneksel 

yollarla olsun genel uygulamanın aynısıdır. İhraç edilen ürün KDV Kanunu m.11 uyarınca 

KDV’den istisnadır. KDVK m.11 ve 12 şartlarının gerçekleşmesi durumunda ihraç edilen mal 

KDV’ye tabi olmayacak ve malın bünyesindeki KDV mahsup ya da iade yoluyla ihracatçıya 

geri verilecektir. 

6.2. E-Girişimcilere Sağlanan Destekler 

E-girişimcilerin yukarıda bahsedilen vergi ödevlerinin yanı sıra vergi mevzuatımızda 

yararlanabilecekleri destekleyici hükümler de bulunmaktadır. Bu hükümler genellikle e-
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girişimcilerin gereksinim duydukları başlangıç sermayesini karşılamaya yöneliktir. Bu 

düzenlemelerden farklı olarak 29.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6633 sayılı kanunun 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ un 20. Maddesinde değişiklik yaratan 1. Maddesi e-girişimciler 

açısından doğrudan teşvik hükmü niteliğindedir.  Söz konusu düzenleme uyarınca yirmi 

dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilere, elde ettikleri söz konusu 

kazançlarının “75.000 Türk lirasına” kadar olan kısmı için, maddede yer alan şartlar dâhilinde 

kazanç istisnası sağlanmaktadır. Bu düzenleme ile ekonomik büyüme ve kalkınmanın itici 

gücü, yenilik ve yaratıcılığın en önemli kaynaklarından biri olan genç girişimcilere kazanç 

istisnası getirilmiştir. E- girişimcilerin ortalama yaş aralığının yirmi beş olduğu 

düşünüldüğünde bu düzenleme e-girişimcilerin faaliyetlerini önemli ölçüde destekleyecektir.   

Finansman ve desteklerde internet girişimciliğinin temel destekçisi olan melek yatırımcıların 

ve girişim sermayesinin ülkemizde ancak son yıllarda geliştiği ve diğer ülkeler ile 

kıyaslandığında göreceli olarak küçük olduğu görülmektedir(Kalkınma Bakanlığı, 2013:33). 

Girişimciler için kritik öneme sahip olan başlangıç sermayesini sağlayan melek yatırımcılar 

ve girişim sermayesi fonlarının ülkemizde sayısının yeterli olmamasının çeşitli sebepleri 

bulunmaktadır. Bu duruma neden olan başlıca sebepleri e-ticaretin ülkemizde yeni gelişmekte 

olması nedeniyle yatırımcıların çıkış seçenekleri ile ilgili çekincelerinin bulunması ve konuyla 

ilgili mevzuat ve teşviklerinde gelişme sürecinde olması ve/veya yeni yürürlüğe girmiş olması 

şeklinde özetlemek mümkündür (Kalkınma Bakanlığı, 2013:35).  

Bununla birlikte özellikle melek yatırımcılık adına ülkemizde bazı olumlu gelişmelerin 

varlığından da bahsetmek mümkündür. Bu kapsamada Galata İş Melekleri (GBA) 

organizasyonu melek yatırımcı gruplarının önemli örneklerinden biridir. GBA kar amacı 

gütmeyen bir organizasyon olarak faaliyetlerde bulunmakta ve üye melek yatırımcılar ve 

istekli girişimcilerin başlangıç seviyesinde ki girişimleri konusunda fikir alışverişinde 

bulundukları ve fırsatlarını tartışmak için bir araya geldikleri bir platform olarak hareket 

etmektedir. GBA ayrıca sermaye ve piyasalara, ulusal ve uluslararası ağlara erişim sağlamakta 

ve gelişmekte olan girişimlere rehberlik hizmetleri de sunmaktadır. (Galata Business Angel).  

Türkiye’de melek yatırımcılığın desteklenmesi için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu 

düzenlemelerin başında 09.12.1994 tarihli 4059 sayılı kanunun EK 5. maddesine dayanılarak 

Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği taslak 

çalışması yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre iş meleği olmak isteyen yatırımcılar Hazine 

Müsteşarlığı’ndan lisans aldıkları takdirde yeni bir şirkete sermaye koyma durumunda vergi 

indirimi hakkı kazanmaktadırlar. 15.02. 2013 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak 
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yürürlüğe giren yönetmelik gereğince melek yatırımcılar, ortak oldukları şirketin hisselerini 

en az 2 yıl elde tutmaları şartıyla Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümlerine göre 

hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazançlarından 

hisselerin elde edildiği dönemde indirebilirler. Eğer ortak oldukları şirket desteklenen şirketler 

kapsamında ise bu oran %100 olarak uygulanır. Yıllık indirim tutarı 1 milyon TL’yi aşamaz.  

Internet girişimcileri teknoparklara girerek yazılım geliştirme faaliyetleri için vergi muafiyeti 

alabilirler. Akademi-sanayi işbirliği ile teknoloji geliştirmek amacıyla kurulmuş teknoparklar 

yenilikçi yazılım geliştiren bilişim firmalarına önemli fırsatlar sunmaktadır. Yazılımlarını bu 

bölgelerde geliştiren başarılı internet girişimi örneklerine rastlanmakla birlikte, internet 

girişimlerinin çoğunda yazılım üzerine araştırma faaliyetleri temel unsur olmadığı için 

internet girişimcileri teknoparklara girmekte ve bu kapsamda sağlanan desteklerden 

faydalanmakta da güçlüklerle karşılaşmaktadırlar(Kalkınma Bakanlığı, 2013:55). 

Yukarıda bahsedilen düzenlemeler dışında ülkemizde girişimciliği desteklemek amacıyla altı 

devlet kurumu tarafından hibe veya kredi şeklinde sermaye desteği sağlanmaktadır. Bu 

kurumlar şu şekilde sıralanabilir: 

• KOSGEB 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

• TÜBITAK 

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

• Kalkınma Bakanlığı’na bağlı Bölgesel Kalkınma Ajansları 

• Ekonomi Bakanlığı 

Yukarıdaki ilk dört kurumun verdiği desteklerde özel bir internet girişimciliği odağı 

bulunmamaktadır. Kalkınma Bakanlığına bağlı İstanbul Kalkınma Ajansı ve Ekonomi 

Bakanlığının bilgi teknolojilerine özel destek vermektedir. Bu kapsamda Kalkınma Bakanlığı 

ve İstanbul Kalkınma Ajansı destek verdiği projelerden biri 600 engelli girişimcinin e-ticaret 

uzmanı olarak yetiştirilmesi ve e-ticaret sektörüne kazandırılması ee-ticaret (engelsiz e-

ticaret) projesidir.   

7. SONUÇ 

Ülkelerin sağlıklı bir girişimcilik ekosistemine sahip olmaları sürdürülebilir kalkınmanın 

sağlanabilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Dolayısıyla ülkeler yasal ve kurumsal altyapıları 

ile girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Bilgi teknolojilerinin 

gelişmesiyle birlikte faaliyet alanları genişleyen e-girişimciler sahip oldukları yeni iş yaratma 
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potansiyelleri ile ülkelerin rekabet gücünü arttırmaktadır. Dolaysıyla ülkelerin katma değer 

yaratan e-girişimcileri desteklemesi gerekmektedir. Bu kapsamda ülkemizde e- girişimcilerin 

başlangıç sermaye yetersizliğini gidermek için girişim sermayesi fonu uygulaması yürürlüğe 

girmiştir. Yine melek yatırımcıların e-girişimcilere vermiş oldukları desteklere de vergisel 

kolaylıklar sağlanmaktadır. Aynı zamanda e-girişimciler, özel bir e-girişimcilik odakları 

olmamasına rağmen KOSGEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve TOBB’ 

un desteklerinden yararlanabilmektedirler. Diğer taraftan e-girişimcilerin ticari 

faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri etkin bir şekilde vergilendirmek için çalışmalar da devam 

etmektedir. Vergilendirmede e-ticaretin yapısından kaynaklanan belli başlı problemler 

yaşanmakla birlikte alınan programlar ve yapılan denetimler ile ilerleyen zamanda e-

girişimcilerin kazançları daha etkin bir şekilde vergilendirilecektir.  

Ülkemizde girişimcilere verilen desteklerin gerek nitelik gerekse de nicelik olarak artış 

eğilimi içerisinde olduğu gözlemlenmektedir. Ancak desteklerin girişimcilerin genel olarak 

desteklenmesine yönelik olup girişimcilik türleri göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla gelişme 

potansiyeli yüksek olan e-ticaret gibi alanlarda faaliyetlerini sürdürmeye çalışan e-

girişimcilerin yararlanabileceği destek türü ve miktarı da azalmaktadır. Dolayısıyla teşvik 

sistemimizin girişimcilik eko sisteminde yaşanan dönüşümleri göze alarak tekrar 

düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiz.  
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Özet 

Dünyada ve ülkemizde ormanlar, üzerinde mülkiyet hakkının kurulabildiği tabi kaynaklar 

arasında yer almaktadır. Şer’i hukukun uygulandığı Osmanlı Devleti’nde ilk defa 1858 yılında 

Arazi Kanunnamesi kabul edilmiş, akabinde 1869 yılında Orman Nizamnamesi yürürlüğe 

girmiştir. Her iki yasal düzenlemenin içeriğine bakıldığı zaman özel mülkiyet hakkının 

tanındığı ve Nizamnamede mülkiyet bakımından şahıslara ait ormanlar başlığı altında ayrı bir 

orman türünün kabul edildiği, daha sonraki yıllarda ise sadece özel mülkiyet altındaki 

ormanlara ilişkin olarak ayrı düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Cumhuriyetin ilanından 

günümüze kadar kabul edilen yasal düzenlemelerde özel orman mülkiyeti kabul edilmekle 

birlikte neredeyse tüm kanuni düzenlemelerin içeriğinde özel orman mülkiyetini kısıtlayıcı 

sınırlamalar göze çarpmakta veya özel orman maliki üzerine bazı yüklerin tahmil edildiği 

görülmektedir. Bu sınırlamaların kabul edilişinde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum 

ve siyasi iktidarın ekonomiye ilişkin politikalarının etkili olduğu söylenebilir. Özellikle 1937 

yılında “devletçilik” ilkesinin Anayasa hükmü haline gelmesiyle birlikte Devletin ormanlara 

ilişkin bakış açısının bu ilke çerçevesinde şekillendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bugün 

ülkedeki orman varlığının %99’unun Devlete ait olmasının temelinde de uygulanan bu 

politikalar yatmaktadır. Cumhuriyet döneminin genel olarak ormanlarla ilgili ilk kanun olma 

niteliğini taşıyan 3116 sayılı Orman Kanunu ile halen uygulanmakta olan 6831 sayılı Orman 

Kanununda mülkiyet bakımından ormanlar arasında özel ormanlar kabul edilmiş olmasına 

rağmen özel orman mülkiyeti, bu hakkın ispatlanması, özel mülkiyet altındaki ormanların 

korunması ve bu ormanlardan yararlanmaya ilişkin hükümlerde; sair özel mülkiyete konu 

eşyalardan farklı olarak ilave ispat vasıtaları aranmakta ve orman sahibinin üzerine ilave 

mükellefiyetler yüklenmektedir. Bu çalışmada ülkemizdeki yasal düzenlemelerde özel orman 

mülkiyetine sahip olabilme ve bu hakkın kullanımı esnasında karşılaşılan güçlükler ve bu 

meselelerin çözümüne yönelik öneriler incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mülkiyet, Özel ormanlar, Kamulaştırma, Devletleştirme 

  

                                                 
1 Bu bildiri Yavuz Güloğlu’nun 2010 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlamış olduğu 

“Türk Kamu Hukukunda Özel Ormanların Hukuki Statüsü” başlıklı doktora tezinden yararlanılarak 

hazırlanmıştır. 
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LIMITATIONS AND SOLUTION PROPOSALS INTENDED FOR 

PRIVATE FOREST OWNERSHIP IN TURKEY 

Abstract 

Forests in Turkey and in the world are considered as those parts of natural resources which 

can be the setting up of property rights over. The Ottoman Empire enforced the sharia law 

was accepted law of the land for the first time in 1858. Immediately afterwards, the empire 

was accepted law of the forest in 1869. The Ottoman Empire recognized the right to private 

property, recognized a separate forest type under the title of privately-owned forests and has 

regulated separate arrangements for private forest ownership when we look at the contents of 

both legal regulations. Although the authority has been adopting private forest ownership in 

the legal regulations from the 1920s with the establishment of the Turkish republic until 

today, restrictive limitations on private forest ownership in the contents of almost all legal 

regulations draw the attention or some of the burdens loaded on private forest owners has 

been observed.  Economic situation in the country and policies on the economy of political 

power are said to be effective for the adoption of these limitations. Especially with the 

principle of statism has become constitutional provision in the year 1937, it will not be wrong 

to say that the state's perspective on the forest has been shaped by this principle. The 

implementations of these policies underlie the basis for the existence of 99% of country's 

forest owned by the state. Although private forests have recognized in respect to status of the 

forest ownership in the forest law numbered 3116, the first forest law in the Republican Era 

and the forest law numbered 6831 currently applied, private forest ownership requires 

additional means of proof as distinct from the private property belongings in the provisions 

relating to benefit from forest and, additional burdens are loaded on owners of private forests. 

In this study, the right to private forest ownership as part of legal regulations in Turkey, 

difficulties encountered while using this right and solution proposals for these difficulties will 

be examined. 

 

Keywords: Ownership, Private Forests, Expropriation, Nationalization 

 

1. GİRİŞ 

İnsanla orman arasındaki ilişki, ormana atfedilen anlama bağlı olarak hukuki, ekonomik ve 

sosyal gelişmelerin etkisi altında devirden devire ve ülkeden ülkeye farklı şekillerde gelişme 

kaydetmiştir (Toksoy 1998). Orman, faydaları ve yokluğunun zararlarıyla ülke sınırlarını aşan 

ve dünya çapında etkilere sebep olan bir varlıktır (Diker 1947). İnsanın yaratılması ile birlikte 

orman, insanların giyim, ısınma, gıda, korunma gibi ihtiyaçlarını karşıladığı yegâne mekân 

olmuştur (İnal 1965). Ormanlar, insanların soğuktan ve sıcaktan korunmasını sağlayarak vahşi 

hayvanların saldırılarına karşı bir barınak vazifesi görmüştür. İnsanlar hayatlarını devam 

ettirmek için onun meyvelerinden ve gıdalarından yararlanmışlar, kendilerini savunmak ve 

avlanmak için ondan araç gereçler yapmışlardır (Ponting 2000).  

Ormanların su sağlama, su varlığını koruma ve düzenleme, toprağı ve toprak verimliliğini 
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koruma, iklim üzerinde olumlu etki yapma, eğlenme, dinlenme ve boş zamanları 

değerlendirme imkanı sağlaması, sağlık üzerindeki etkisi, iş alanı ve geçim kaynağı olması, 

ulusal savunma ve güvenlik bakımından yararları vardır (OGM 1989). Buna karşın orman 

kaynakları üzerindeki en önemli baskı yine insanlar tarafından uygulanmaktadır (Tanışır 

2003). Bugün dünya üzerinde ormanca fakir olan bir toprak yapısına sahip (Özdönmez, 1971) 

Türkiye’de ormanlar, zaman içinde artarak devam eden baskılar nedeniyle önemli oranda 

azalmıştır. 

Osmanlı Devleti’nde toprak hukuku sahasında olduğu gibi orman hukukunun kaynağı ferman, 

irade-i seniyye, nizamname ve kanunname gibi adlarla anılan ve padişahın iradesinden oluşan 

örfi hukuktur (Cin 1978). Osmanlı Devleti’nde başlangıçta ormanlara ilişkin düzenlemeler de 

yok değildi. Ancak bunlar belli işlerin çözüm şeklini gösteren belgelerdir (Ardıç 1980). 

Ülkemizde ormanlara ilişkin hükümlerin tedvini hareketi 19. asrın ilk yarısında başlamıştır. 

Osmanlı Devleti’nde ormanlara ilişkin kanunlaştırma hareketi iki yönlü gerçekleşmiş, 

Mecelle ve Arazi Kanunnamesinde ormanlarla ilgili genel kurallar oluşturulurken, Orman 

Nizamnamesi ile sadece ormanlara özgü hükümler tesis edilmiştir. 

Bu çalışmada Osmanlı Devletinden günümüze ülkemizdeki yasal düzenlemelerde özel orman 

mülkiyetine sahip olabilme ve bu hakkın devamlılığını sağlamada karşılaşılan güçlükler ve bu 

meselelerin çözümüne yönelik öneriler incelenecektir. 

2. ÖZEL ORMAN MÜLKİYETİNİN DOĞUŞU 

Mülkiyet sözcüğü Arapça “meleke” fiilinden türetilmiş bir isimdir. Bu sözcük fiil olarak 

“otorite sahibi olmak, hâkim olmak”, isim olarak ise “otorite, güç, yetki hükümdarlık” 

anlamlarına gelmektedir (Mutçalı 1995). Mülkiyet, malik ile sahip olunmaya elverişli her şey 

arasındaki ilişkidir (Örücü, 1976). İlk zamanlarda özel mülkiyet hakkı giyecek, yiyecek ve 

silahlar üzerinde kurulmuştur. Toprak üzerindeki mülkiyet ise sonradan ortaya çıkmıştır 

(Güriz 1969). Önceleri insanları da kapsayan bir nitelik taşıyan mülkiyet (Serdengeçti 1958), 

başlangıçta taşınır mallar (Oğuzman ve Seliçi 1997) üzerinde tesis edilmiş olsa da zamanla 

daha çok taşınmaz mallar üzerinde yayılarak, sonunda toprak üzerinde özel mülkiyet kurumu 

ortaya çıkmıştır.  

Ormanın ne olduğu konusunda farklı tanımlar yapılmaktadır. Hukuksal açıdan, ağaç ihtiva 

eden her yere orman denilmesi mümkün olmadığı gibi bazen ağaç olmayan alanlarında orman 

olarak kabul edilmesi zorunluluğu vardır (Ayanoğlu 1999). Hukuksal açıdan orman, bir 

mürekkep gayrimenkul eşya niteliğindedir (Akipek 1977). Asli unsur olarak orman toprağı 
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yani zemini teşkil eden arazi kabul edilirken, bunun üzerinde yer alan ağaçlar ve bitkiler 

mütemmim cüzü olarak değerlendirilir. Yürürlükte bulunan 6831 sayılı Orman Kanununun 1. 

maddesine göre “Tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları 

yerleriyle birlikte orman” sayılır. Ancak, bir yere özel orman denilebilmesi için en az 3 

hektardan büyük olması gerekmektedir. 

İlk zamanlardan itibaren ormanlardaki hayvancılık ve ziraat faaliyetleri ormanlarda açmalara 

sebep olmuş, zamanla verimsizleşen arazi terk edilerek yeni açmalar yapılmış, insanların bir 

araya gelerek aile, köy, komün gibi sosyal yapıların oluşması ile ormanlardan yapacak ve 

yakacak odun ihtiyaçlarının sürekli tedariki zamanla güçleşmiş, bu sorun sosyal yapıların 

mülkiyet hakkının ormanlar üzerinde uzanmasına sebep olmuş ve ilk orman mülkiyeti bu 

şekilde ortaya çıkmıştır (İstanbullu 1978).  

Osmanlı Devleti’nde özel ormanların ortaya çıkışının vergi sistemlerine bağlı olduğu ileri 

sürülebilir. Her vilayetin arazisi kısmen askeri ve kısmen de vergi cibayeti2 bakımından, tımar 

ve zeamet adı altında, iltizam yoluyla padişaha bağlı olan sipahilere verilirdi. Bu kimseler de 

bu arazinin karşılığında belli bir miktar parayı devlete vermek zorundaydılar. Zamanla artan 

ihtiyaçları karşılamak amacıyla daha fazla tarım arazisi ve orman arazisi çeşitli kimselere 

verilmiştir. Özel orman mülkiyetinin ortaya çıkış şekillerinden bir tanesinin bu olduğu 

söylenebilir (Kutluk 1967). Bundan başka, sultanın kendi yüksek memurlarına veya 

savaşlarda yararlı işler yapan kumandanlarına özel mülkiyetlerine ait olacak şekilde, arazi ve 

orman temlikinde bulunduğu da olmaktaydı. Keza bazı varlıklı kimselerin kendi hayvan 

sürüleri için geniş yaylaklar elde etme gayretinde olmaları da özel ormancılığın doğuşunda 

etkili olmuştur (Yiğitoğlu 1936). Osmanlı Devleti’nde aslında hususi ormanlardan işlenip 

çıkarılan keresteden daha az vergi alınması, insanlarda hususi orman edinme sevdasının 

oluşumuna sebep olmuştur. Birçok hususi orman, miri araziden tapu senetleri ile ifraz 

edilmiştir. İlk defa hususi orman oluşumu bu şekilde olmuştur denilebilir (Kutluk 1966). 

Tımar ve zeamet sahipleri tarafından dağıtılan ormanlar, Tanzimat’ın ilanı ile birlikte dirlik 

sisteminin ilgası sonucu bu ormanlara tasarruf eden kimselerin mülkü haline gelmiştir 

(İstanbullu 1978). Osmanlı Devleti’nin hazine-i hassa ormanları adı verilen ve yalnızca saraya 

ve saray mensuplarına ayrılan ormanlardan bir kısmı, hilafetin kaldırılması ile birlikte 

hazineye intikal ederken, bir kısmı başka ellere hususi orman olarak geçmiş ve bir kısmı fiilen 

kullanan kimselere yapılan tasfiyeler sonucu hususi orman işlemine tabi tutulmuş ve sahipleri 

                                                 
2 Cibayet: Vergilerin yani devlet gelirlerinin tahsili. 
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tarafından korunmuşlardır. Medeni Kanuna göre miri arazi üzerindeki şahıslara ait ormanlar 

ile memluk arazi üzerindeki ormanlar, zamanla özel orman niteliğini almıştır.  

3. MÜLKİYET BAKIMINDAN ORMANLAR 

Türkiye’de ormanlar 21 milyon hektar alanı kaplamakta olup bu alan, toplam ülke alanının 

%27’sini oluşturmaktadır. 6831 sayılı Orman Kanununa göre ormanlar, mülkiyet bakımından 

üç gruba ayrılmaktadır. Orman alanlarının % 99’u devlet mülkiyetindedir. Özel ormanlar ile 

kamu tüzel kişilerine ait ormanlar, ülke ormanlarının % 1’ni dahi oluşturmamaktadır. Orman 

varlığımız içinde özel ormanlar ülkemizde çok az yer tutmaktadır. Dünyada diğer 

devletlerdeki mülkiyet bakımından dağılıma baktığımızda bu oranın %40 kamu, %60 özel 

mülkiyete tabi ormanlar olduğu görülmektedir. Kamu tüzel kişilerine ait ormanlık alanlar 

4154 hektar alanı kaplamakta, kavak ve diğer türlerle yapılan özel ağaçlandırmalar hariç 

10269 hektarlık alanı ise özel ormanlar oluşturmaktadır (Çevre ve Orman Bakanlığı 2004).  

Özel ormanlar, geçmişi Osmanlı Devletine kadar uzanan ve 1945 yılında devletleştirilen, daha 

sonra 1950 yılında kısmen de olsa sahiplerine geri iade edilen ormanlardır. Özel ormanların 

her ne kadar kullanma ve onlardan yararlanma konusunda bazı kısıtlamalara tabi olsa da 

kişilerin sahip olduğu gayrimenkullerle aynı mahiyette olup bu ormanlar özel mülkiyete 

tabidir (Ünal 2003).  

4. ÖZEL ORMANLARA YÖNELİK HUKUKİ SINIRLAMALAR 

Ülkemizde uygulanan ormancılık politikasının ve ormanlara ilişkin kabul edilen yasal 

düzenlemelerin genel olarak özel orman mülkiyetinin sınırlanmasına yönelik hükümler 

içerdiğini söylemek mümkündür. Özel şahıslara ait ormanlara ilişkin hükümler daha önceden 

çıkan ve ormancılığın bünyesine uymayan kanunlara bırakılmış, bu durum ise ormancılık 

mevzuatının uzun müddet, bir bütün haline gelememesine neden olmuştur (İstanbullu 1978). 

Osmanlı Devletinde hukuki manada ormanlara ilişkin kabul edilen ilk yasal düzenleme 

Orman Nizamnamesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra ormanlarla ilgili 

hükümleri havi Baltalık Kanunu, 3116 sayılı Orman Kanunu ve halen yürürlükte olan 6831 

sayılı Orman Kanunu kabul edilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nde ilk defa 1856 yılında çıkarılan kanunla devlet yararına kamulaştırmanın3 

önü açıldığı için, ormanını satmak istemeyen özel orman sahibinin elinden ormanını zorla 

                                                 
3 Osmanlı Devleti’nde Tanzimat dönemine gelinceye kadar kamulaştırmaya ilişkin bir düzenlemeye rastlanmaz. 

Osmanlı Devleti’nde istimlâk ilk defa 4 Regaip 1275/1856 tarihli kanunla kabul edilmiş, 21 Cemaziyelevvel 
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alınabilmesinin önü de açılmıştır. Özel orman varlığı üzerindeki en büyük sınırlamalar 

genelde kamulaştırma ve devletleştirme sonucu meydana gelmiştir. 

Ülkemizde ormancılığın kurucusu olarak bilinen Kastamonulu Hoca Ali Rıza tarafından 1913 

yılında hazırlanan Orman Kanunu Taslağının gerekçesi bölümünde, şahıslar adına kayıtlı 

koruların mahvolmamaları için bu alanların orman idaresinin kontrolünde olması gerektiği 

belirtilmiştir. 1870 tarihli Orman Nizamnamesinde ormanların devlete ait olması gerektiği 

yönünde hâkim olan düşüncenin başarılı olmadığı, eğer devlete ait ormanların sınırları belli 

edilseydi ve şahıslarla köy ve kasabalara baltalıklar verilseydi ormanların istismarının 

engellenmiş olacağı belirtilmiş, köy ve kasabalarda, şahıslara geçerli belge sunmak şartıyla 

koru, baltalık ve mera verilmesi öngörülmüştür.  

4.1. Baltalık Kanunu 

11.10.1920 tarihinde yürürlüğe giren 39 Sayılı Baltalık Kanunuyla, köyler civarında devlet 

ormanı bulunmazsa, köylerin hesabına olarak hususi ormanlar satın alınmasına izin 

verilmiştir. Kanunla köylerin yakınındaki ormanlar kötü nitelikte ise köylülere verilecek 

orman alanı geniş tutulmaktadır (Yiğitoğlu 1936). Köy çevresindeki ormanlar, özel orman 

statüsünde olmadığından dolayı devlet ormanından hane başına 18 atik dönüm orman 

verilememesi halinde özel ormanların kamulaştırılmasını düzenlemektedir ki, bu madde özel 

orman mülkiyetinin aleyhine bir hüküm niteliğini taşımaktadır.  

Baltalık Kanunundan sonra kabul edilen 504 sayılı Kanuna göre devlete ait olmayıp da 

koruma ormanı olarak ayrılması gereken özel şahıslara ait ormanların kamulaştırılması 

zorunluluğu düzenlenmektedir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülke savaştan yeni çıktığından ormanlara ilişkin kapsamlı bir 

düzenleme yapılamadığı gibi ülkenin ihtiyaç duyduğu vergi gelirlerinin bir kısmı ormanlardan 

elde edilmiştir. Bu dönemde özel ormanların varlığı tanınmış, ancak 1937 yılına geldiğimizde 

bu tarih devlete ait ormanlar bakımından sistemli bir orman rejiminin başlangıcı olmasına 

rağmen özel ormanlar bakımından kara günlerin başlangıcı olmuştur.   

4.2. Devletçilik İlkesinin Kabulünün Orman Mülkiyetine Etkisi 

Ormanlarda devlet mülkiyetinin hâkim kılınması ve ormancılık politikasının bu ilke üzerine 

bina edilmesi; ormanların millet ve memleketin gerçek ve moral anlamdaki gereksinimlerinin 

                                                                                                                                                         
1276/1859 tarihli kanunla ilga edilmiştir. 
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daha iyi anlaşılması yanında, süregelen tahripkâr yararlanmanın önlenebilmesi ve orman 

varlığındaki azalmanın durdurulabilmesi düşüncesine dayanır (İstanbullu 1990).  

1924 Anayasası’nın 74. maddesine 5.2.1937 tarih ve 3115 sayılı Kanunla devletçilik ilkesi 

eklenmiştir. Ayrıca, 3116 sayılı Kanunun 31. maddesi ile zamanın anlayışına uygun olarak 

“Devlet ormanları, devlet tarafından işletilir” hükmü ile devlet mülkiyeti ve devlet 

işletmeciliği kabul edilmiştir. Şahıslara ait ormanların kamulaştırılmasının ve 

devletleştirilmesinin önünü açan bu yasal düzenlemeler, özel ormanların idarelerinin modern 

teknik ormancılık anlayışına uymaması sebebiyle devlet idaresi lehine istimlâklerinin 

(Bayraktaroğlu, 1968) gerekçesi olamaz. Özel mülkiyetteki ormanların devletleştirilmesinin 

veya kamulaştırılmasının haklı gerekçesi olmalıdır. Ormanın korunması için devlet 

mülkiyetinde olması zorunluluğu yoktur (Ayaz 2002). 

Ülkemizde özel ormanların gelişmesinin engellenmesi hatta özel ormanların varlığının 

tanınması ile ilgili olarak hayli tartışmalar yaşanmıştır (Ulukut 1963). 1937 yılından sonra 

çıkarılan Orman Kanunlarındaki temel felsefe, özel ormanların aleyhine olarak ormanlarda 

devlet mülkiyetinin hâkim kılınması ve diğer orman mülkiyet çeşitlerinin tasfiye edilmesi 

yönünde olmuştur. Devlet, kendine ait ormanları bir düzene sokmaya çalışırken mülkiyet 

meselesini, mülkiyet çeşitlerini ortadan kaldırmak suretiyle halletmeye çalışmış, bu mümkün 

olmadığı takdirde devlet kontrolünü artırmak yoluna gitmiştir (İstanbullu 1978). 

4.3. 3116 Sayılı Orman Kanununda Özel Ormanlar 

1937 yılında kabul edilen 3116 sayılı Kanunun uygulaması esnasında arazi üzerindeki 

mülkiyet ve sahiplik, tapu senedi ile ispat edilmeli, ayrıca bu mülkiyet bakanlıkça tasdik 

edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Yapılan bu düzenlemelerin sebebi ise ülke ormanlarının 

büyük bir kısmının kadastrosu yapılmadığından, kanun çıktığı zaman veya daha sonra ortaya 

çıkabilecek yeni özel orman iddialarının önüne geçmektir (İstanbullu 1978). 

3116 sayılı Kanun; özel ormanlar yönünden veya devlet dışındaki diğer orman maliklerinin 

aleyhine olmak üzere birtakım düzenlemeler içermektedir. 

İstimlâk zorunlu olduğu müddetçe karşı çıkılabilecek bir hukuki düzenleme değildir. Ancak 

Kanunun muvakkat birinci maddesine göre 1937 yılında Anayasaya giren devletçilik ilkesi ile 

paralel olarak birçok özel mülkiyetteki ormanlık alan ve daha sonra bizim özel mülkiyet 

içinde kabul ettiğimiz vakıflara ait ormanlar kamulaştırılmıştır. 1930’lu yıllarda dünyada 

yaşanan ekonomik bunalımın da etkisiyle, mülkiyetin devletin elinde bulunması ve doğal 

kaynakların devlet eliyle işletilmesi gerektiği düşüncesinin etkisi ile hazırlanan 3116 Sayılı 
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Orman Kanununun geçici hükümlerinden 1. maddesine göre Devlet ormanına bitişik olan ve 

50 hektarı geçen özel ormanlar ile devlet ormanına bitişik olmayan ancak 10 hektarı geçen 

ormanların devletleştirilmesi öngörülmüştür. Kanuna dayanarak kanunun tanıdığı iki yıllık 

süre içinde 28 adet 33804,1 hektar hususi orman kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma yapmak 

suretiyle özel mülkiyet altında bulunan ormanların Devlet mülkiyetine geçirilmesi özel 

ormancılığı olumsuz yönde etkileyen nedenlerdendir.  

4.4. 4785 Sayılı Kanun ve Özel Ormanlar 

Ülkemizde siyasi iradenin ormanlara müdahalesi Osmanlı Devletinden bu yana bir realitedir. 

1945 yılında çıkarılan ve ülkemizdeki özel mülkiyete tabi tüm ormanları kamulaştıran 

13.07.1945 tarihinde yürürlüğe giren 4785 sayılı yasa, özel ormanların yok edilmesi 

konusunda milat teşkil eder. Kanun, ormancılık alanında devlet mülkiyetinin yegâne mülkiyet 

tipi olduğunu kabul etmesi ve devletçilik prensibini tam manasıyla hâkim kılmak için 

çıkarılması yönüyle ve özel mülkiyeti hiçe sayan bir anlayışla hazırlanmıştır.  

Kanunun gerekçesinde özetle, kişilerin ekonomik çalışmalarının karşılığını ömürleri boyunca 

almaya eğimli olduklarını, oysa orman ağacını dikenle kesenin aynı nesil olmadığını, özel 

kişilerin orman yetiştirmekten ziyade var olanı sömürmeyi düşündüklerini, özel teşebbüsün 

kısa zamanda fazla menfaat ele geçirmek hırsını ormanın varlığı ile ödeyeceği, ormanın 

mahiyeti, tabiatı, teknik, ekonomik özellikleri, işletme şartları ve gerçekleri onun özel 

mülkiyetten ziyade devlet mülkiyetinde olmasını zorunlu kıldığı (Bayraktaroğlu 1968), 

memleketimizde özel orman mülkiyetinin doğuşun bunların satın alınmasını da zorunlu 

kıldığı, devletten başkasına ait ormanların sahiplerinin bu ormanları emek ve sermaye 

harcayarak elde etmediği (Cin 1987), bu ormanların devlet ormanlarının işgal edilmesiyle 

elde ettikleri, ayrıca özel ormanların varlığının devlet ormanlarına sarkıntılığa da yol verdiği, 

özel orman mülkiyetinin devlet ormanları üzerinde yeni mülkiyet iddialarına çığır açmakta 

olduğu (Eranıl 1967) gerekçesiyle hazırlandığı belirtilmiştir.  

3116 sayılı Kanunda ayrı bir tür olarak nitelenen ve bugün ki yasal mevzuat çerçevesi 

içerisinde özel orman olarak kabul edebileceğimiz vakıflara ait ormanlar 4875 sayılı yasa ile 

devletleştirilmiş, 5653 sayılı Kanundaki vakıf ormanlarına dair hükümler ile ilga edilmiştir 

(Ulukut 1963).  

1945 yılında devletleştirilen ormanlara baktığımız zaman bu ormanların daha ziyade 

Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden en değerli yeri olan Marmara Bölgesi’nde 

ve özellikle İstanbul civarında olduğunu görmekteyiz. Şayet bu ormanlar devletleştirme 
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işlemine tabi tutulmasaydı bugün itibariyle bu ormanlık alanlar Türkiye’nin şehir plancılığının 

büyük sorunlarından biri olan gecekondularla dolup taşmayacak, bu alanların özel mülkiyette 

olması sebebiyle bu ormanlarda siteler, villalar ve yazlıklar görmek mümkün olabilecekti 

(Güneş 2004). 

4785 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ülkede var olan gerçek ve tüzel özel kişilere, 

vakıflara ve köy, belediye, özel idare kamu tüzel kişilerine ait bütün ormanlar bazı istisnalar 

hariç, hiçbir işlem ve bildirime lüzum olmaksızın mülkiyeti devlete geçmiştir (Yiğitoğlu 

1952).  

1945 yılında çıkartılan 4875 sayılı yasa ile devletleştirilmesi hedeflenen 319.796 hektar 

ormanın %55’i özel ormanlar ve %34’ü vakıf ormanlarıdır. Kalan %2’lik kısım umuma 

mahsusu ormanlar ve %9’luk kısmı ise münazaalı ormanlardır (İstanbullu, 1978). Kanuna 

göre devletleştirilen orman adedi 395 olup alan itibariyle 207662 hektardır (OGM 1956). 

4785 sayılı yasa yürürlüğe girdikten sonra toplam orman alanına kıyasla kişilere ait % 2.9, 

vakıfların % 1.4 ve köy, belediye ve özel idarenin % 0.7 oranındaki ormanlar doğrudan 

doğruya devletleştirilmiştir (İlkmen 1951). 

Kanuna göre, 1945 yılı itibariyle kitle iletişim araçları yaygın olmamasına rağmen kanun 

çıktıktan sonra 1 yıl içinde mülk edinme belgeleri ve vergi kayıtlarıyla birlikte ormanlarının 

idari bakımdan bağlı olduğu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğü’ne başvurmaları, aksi 

takdirde devletleştirilen ormanın karşılığını almak hakkını kaybedecekleri belirtilmektedir. 

4785 sayılı Kanun ile devletleştirilen ormanlara karşı orman sahipleri ve hak sahiplerinin 

devletleştirme konusunda itiraz haklarının bulunmaması, ödenecek bedellerin rayiç bedel 

olmayıp arazi vergisine göre belirlenmesi, kanuna karşı büyük bir tepkinin oluşmasına neden 

olmuştur (Tunçsiper 1964) . 

Ülkemiz ormancılığında günümüzde yaşanan bazı önemli sorunların odak noktası durumunda 

olması hasebiyle (Gümüş 2004) bu yasa şiddetle eleştirilmiştir. Kanun günümüzde hala 

orman-köylü ilişkilerinin önemli ölçüde bozulmasına, kişilerin devlete olan güveninin 

zedelenmesine neden olmakta ve içinden çıkılması zor olan ormancılık sorunlarının ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Ülkemizde ormanlar devletleştirilmiş, ama korunamamıştır 

(Gümüş 2004). 

4785 Sayılı Kanun ile dünyanın pek az ülkesinde görülebilen ve hemen hemen bütün 

ormanların tek bir mülkiyet tipi altında toplanmasını, başarılı bir işletmecilik uygulanması 

için bir ortam ve orman işletmeciliğinin özellikleri sebebiyle büyük yararlar sağlayacak bir 

durum olduğunu savunan görüşe (Gülen ve Özdönmez 1981) katılmak mümkün değildir. 
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4785 Sayılı Yasanın uygulamasına baktığımızda kanunun mülkiyet kavramına saygılı 

davranmadığı, vatandaşın kanunu benimsemediği, kendine ait bildiği ormanı koruduğu, 

devletleştirilen ormanlara düşman gözüyle baktığı ve bu ormanları tahrip ettiğini söylemek 

mümkündür (Ata 1993).  

1950 yılında kabul edilen 5653 Sayılı Kanunla 3116 sayılı Orman Kanunun 3. maddesi 

değiştirilerek, mülkiyet bakımından ormanlar 4 gruptan 3 gruba indirilmiştir. Ülke ormanları 

kanun ile devlete ait ormanlar, köy ve belediye gibi tüzel kişiliklere ait ormanlar ve özel 

ormanlar olarak 3’e ayrılmıştır. Bu kanunla birlikte özel ormanlar arasında değerlendirdiğimiz 

vakıf ormanları kaldırılmıştır.  

4.5. 5658 Sayılı Kanun ve Özel Ormanlar 

1950 yılında ortaya çıkan sert tepkiler ve devletleştirme bedelinin yüksek miktarlara ulaşması 

sebebiyle, 5658 sayılı Kanun ile devletleştirilen orman alanlarının bir kısmı belli şartları 

taşımaları halinde sahiplerine iade edilmiştir. Buna göre 4785 sayılı Kanun ile devletleştirilen 

ormanlardan köy ve belediyelere ait olanlarla özel kişilere ait olanların, devlet ormanları 

içinde olmaması ve etrafı tarla, bağ, bahçe gibi kültür arazisi, özel orman, şehir, kasaba, köy 

merası ve orman sayılmayan yerlerle çevrili bulunması şartıyla, sahipleri ve mirasçıları 

istedikleri takdirde geri verileceği hususu düzenlenmektedir. 

Kanunla iade edilen ormanlar kapsamına vakıflara ve diğer özel hukuk tüzel kişilerinin idare-i 

hususiyelerine ait ormanlar girmemektedir (Ulukut 1963). Bu kanunla daha önceden 

devletleştirilen ormanlardan iade edilenler 34 adet olup miktar olarak 13457,2 hektardır. 

Devletten özel orman için iade isteği bugün de olsa iade koşulu varsa yine iade işlemi 

gerekecektir (Usluoğlu, 1978). 

4.6. 6831 Sayılı Orman Kanunu 

Bugün ormanlarla ilgili olarak 1956 yılında çıkartılan 6831 sayılı Orman Kanunu 

yürürlüktedir. Kanun kabul edilişinden bugüne değin birçok değişiklik geçirmesine rağmen 

özel ormanların statüsü ve kamulaştırılması ile ilgili diğer kanunlarla benzer hükümler 

içermektedir.  

Özel orman mülkiyetinin ispatı ve tanınması bakımından da kanunda mülkiyet hakkını 

sınırlayıcı hükümler bulunmaktadır. Tapu ve mülkiyeti ispata yarayan tapu hükmündeki diğer 

belgeler, evvela taşıması gereken işlevin dışında bir alanın niteliğinin ne olması gerektiği 

konusunda etkili olmakta, ikinci olarak ise bu belgelerde belirtilen araziye, ormanlara bitişik 
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veya orman sınırları dışında olup olmamasına göre farklı bir şekilde hukuksal değer 

verilmektedir. 

Orman sınırları içinde veya bitişiğinde ağaç ve ağaççıkla örtülü alanların orman sayılmaması 

için, geçerli tapu ile sahipliğinin ispatlanması gerekmektedir. Burada tapu belgesi nitelik 

belirlenmesinde etkili olmakta bu durum orman köylüleri tarafından anlaşılamamaktadır 

(Gümüş 2004). Buna göre bir yerin orman sayılıp sayılmamasında o yerin orman içinde, 

bitişiğinde veya dışında olmasına göre farklı hukuki sonuçlar bağlanmasının bilimsel bir 

geçerliliği yoktur. Arazinin nerede olduğuna göre değil, alan orman mıdır yoksa değil midir 

belirleme buna göre yapılmalıdır (Gümüş 1993).  

Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç 

ve ağaççıklarla örtülü yerler de orman sayılmamaktadır. 

5. TARTIŞMA 

Ülkemizde ormanların tamamına yakını devletin mülkiyeti altında olup, diğer devlet 

kuruluşlarında olduğu gibi devlet eli ile işletilen ormanlardan elde edilen gelir, personel ve 

büro masraflarını dahi karşılayamamakta, dolayısıyla ülke topraklarının %27,2 lik kısmını 

örten ormanların ekonomiye katkısı yok denecek kadar azdır (Ata 1993).  

Türkiye’de yaklaşık yüzyıldır ormanların devletin mülkiyetinde olması fikri hâkim olmuş ve 

kabul edilen yasal düzenlemelerde genellikle özel mülkiyete tabi ormanların kamulaştırılması 

ve devletleştirilmesi yoluyla bu mülkiyet tipi nerdeyse ortadan kaldırılmıştır. Kamusal 

mülkiyet anlayışının getirdiği devlet ormancılığı ile özel ormanlar ve özel orman 

işletmeciliğini geliştirmek mümkün olmamıştır.  

Ülkemizde bir yerin orman olup olmadığı konusunda belirleme yapılırken 1945 yılında 

çıkarılan 4785 sayılı yasa da referans alınmakta ve ormanlık alanı fındık, çay bahçesi ve 

tarlaya dönüştürenlere bu alanların mülkiyeti verilmekte, ormanını koruyanlar ise 

cezalandırılmak suretiyle bu alanların mülkiyeti devlete intikal etmektedir.  

6. SONUÇ 

Devletin özel ormanlar üzerindeki denetim yetkisi üst norm olan Anayasa’nın 35. maddesinde 

düzenlenen mülkiyet hakkı ile çelişmemektedir. Ancak özel orman mülkiyetini sınırlamaya 

yönelik olarak yapılacak yasal düzenlemelerin, mülkiyet hakkının özüne aykırı olmaması 

gerekir. Hakkın özüne dokunan ve temel hakkı kullanılamaz hale getiren ve demokratik 
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toplum düzeninin gereklerine aykırı olan ve ormanların korunması amacını aşan 

düzenlemeler, mülkiyet hakkının özünü ihlal edecektir.  

Yürürlükteki Orman Kanunu üzerinde bir baskı unsuru olarak varlığını devam ettiren ve 

birçok haksızlığı da beraberinde getiren 4785 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmalı, meri 

anayasanın ormanlara ilişkin hükümleri de revize edilerek tapu ile mülkiyet iddiasında 

bulunan herkese, tapu kaydında belirtilen orman alanının sahibinin o alanı “orman niteliğini 

devam ettirmesi” halinde kendisine verilmesi gerekmektedir. İdarenin mal edinme usulleri 

arasında yer alan devletleştirme ve kamulaştırmanın kamu yararını amacıyla ve ihtiyaç 

duyulması halinde özel ormanlar üzerinde icra edilmesi gerekmektedir. Devletin özel orman 

mülkiyetine saygılı olması ve bu ormanları artırması ve özel ormanlar için ilave teşvik 

modelleri geliştirmesi gerekmektedir. Kadastro işlemlerinde özel orman malikinin mülkiyet 

hakkını sınırlandıran uygulamalardan vazgeçilmeli ve mülkiyeti ispat konusunda talep edilen 

bilgi ve belgeler diğer gayrimenkuller için öngörülen nitelikte olmalıdır. 
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Özet 

Bu çalışmada, Porter (1980) tarafından geliştirilen ve literatürde genel kabul gören Jenerik 

stratejilerin işletme performansına etkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Porter; işletmelerin 

rakiplerine karşı sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmeleri için jenerik stratejileri başarı 

ile uygulamaları gerektiğini belirtmiştir. Jenerik stratejileri kendi içerisinde maliyet liderliği, 

farklılaşma ve odaklanma olarak üç bölümde ele almıştır. Porter üç stratejinin eş zamanlı 

olarak uygulanması durumunda işletmelerin arzu ettikleri hedeflere ulaşamayacaklarını ve üç 

farklı strateji arasından, bulunulan sektörün durumuna göre bir tanesinin ön plana çıkartılıp o 

noktada uzmanlaşmaları gerektiğini savunmuştur. Performans ise bir işin yerine getirilme 

düzeyi olarak tanımlanmaktadır. İşletmelerin performansları değerlendirilirken verimlilik, 

etkinlik, üretkenlik ve karlılık gibi objektif ölçütlerle birlikte kullanılmasının yanı sıra 

işletmelerin finansal bilgilerini paylaşmak istememeleri nedeniyle sübjektif olarak da 

değerlendirilebilmektedir. Araştırmada uygulama aşamasında nicel araştırma yöntemlerinden 

yararlanılmıştır. Araştırma Aksaray ilinde OSB’de faaliyet gösteren işletmelere uygulanmış 

ve veri toplama aracı olarak anket tekniği, ölçek olarak ise Yamin, Gunasekaran ve Mavondo 

(1999) tarafından geliştirilen “Jenerik Strateji Ölçeği” kullanılmıştır. İşletmelerin finansal 

bilgilerini paylaşmak istememeleri nedeniyle işletmelerin performansları sübjektif olarak ele 

alınmış ve bu doğrultuda da Eroğlu (2003) tarafından geçerliliği güvenilirliği kanıtlanmış 

“İşletme Performansı” ölçeği kullanılmıştır. İşletme performansı ürüne, müşteriye, 

çalışanlara, satış ve karlılığa yönelik olarak dört boyutta ele alınmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Jenerik stratejiler, maliyet liderliği, işletme performansı 
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PORTER'S GENERIC COMPETITIVE STRATEGIES AND RELATION 

WITH THE PERFORMANCE: A SAMPLE OF AKSARAY ORGANIZED 

INDUSTRIAL ZONE 

Abstract 

In this study, it is aimed to measure the impact of generic strategies, proposed Porter (1980) 

and and generally accepted in the literature, to the businesses performance. Porter stated that 

the businesses need to apply the generic strategies successfully in order to provide sustainable 

competitive advantage against their competitors. Generic strategies are discussed in three 

parts as cost leadership, differentiation, and concentration. Porter argued that businesses can 

not reach their goals in case they applied simultaneously three strategies and so they need 

specialization by taking one in the foreground among three strategies according to the sector’s 

current state. In this context, the aim of the study is to evaluate cost leadership strategy in 

terms of strategic management accounting. Quantitative research methods are used during the 

implementation phase. The study is applied to businesses operating in Aksaray Organized 

Industrial Zone, and the data are collected by surveys and “Generic Strategies Scale" 

developed by Yamin, Gunasekaran and Mavondo is used in the study. In this study, business 

performance are discussed subjectively because of unwillingness of business about sharing 

their financial information. Therefore, the "Business Performance" scale that its validity and 

reliability proven by Eroglu (2003) is used to measure of business performance. Business 

performance are discussed in four dimensions which are about product, customers, employee, 

sales and profitability. 

 

Keywords: Generic Strategies, Cost Leadership, Business Performance 
 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda küreselleşmeyle birlikte artan rekabetin yoğunluğu malzeme, sermaye, teknoloji 

gibi alanlarda olduğu gibi iş dünyasının neredeyse her alanında da etkisini göstermektedir. 

(Yamin ve diğ., 1999). Bu etki işletmeler arasındaki ticari ilişkileri ve işletmelerin 

uyguladıkları politikaları etkilediği gibi hükümetler arasında da dinamik bir iş ortamının 

oluşmasına katkı sağlamıştır (Yaşar, 2010). Küreselleşmenin daha yoğun yaşanmasına neden 

olduğu rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi için uyguladıkları 

yöntemlerden bir tanesi Porter’ın rekabet stratejileridir.  Porter’ın rekabet stratejilerinin 

performansına etkisini ölçme konusunda ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda çalışma 

yapılmıştır. İşletme performans araçları ve sürekli rekabet avantajı kaynakları yıllardır 

stratejik yönetim alanında yer alan araştırmaların merkezini oluşturmakla birlikte henüz 

literatürde bir türlü fikir birliğine varılamamıştır (Sahn, Al-A’Ali, & Yacout, 2013). Porter’ın 

rekabet stratejileri (maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma stratejileri) günümüze kadar 

yapılan literatür çalışmalarında işletmelerin piyasa performansının ölçülmesi konusunda genel 

kabul görmüş fakat eleştirileri de içerisinde barındırmaktadır.  
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Porter temel olarak stratejiyi işletmelerin gelecekte hangi noktaya ulaşması gerektiğini tespit 

etmesi ve bu noktaya ulaşması için neler yapması gerektiğine karar verme süreci olarak 

tanımlamıştır (Porter, 1980). Bu stratejiler işletmeler tarafından geliştirildiğinde ve doğru bir 

şekilde uygulandığında pazarda rekabet avantajı sağlamayı ve bu avantajı sürdürmeye 

yardımcı olmaktadır (Porter, 1985) . Doğru stratejilerin geliştirilmesiyle kar amacı güden 

işletmelerde olduğu gibi kar amacı gütmeyen işletmelerde de rekabet avantajı elde edilmekte 

ve kurumsal başarının devamlılığı sağlanmaktadır (Jiri ve diğ., 2014). Porter’a göre 

işletmelerin rekabet avantajı sağlamalarına yardımcı olan ve rekabet stratejilerinin 

belirlenmesinde etkili olan bazı unsurlar Şekil 1’de gösterilmiştir.  

Şekil 1. Porter’în Rekabeti Etkileyen Beş Güç Modeli 

 

 

Kaynak: (Porter, 1985, s. 4) 

Porter’in beş güç modeline göre “ikame mal” ve “potansiyel rakipler” bir tehdit unsuru olarak 

görülmektedir. İşletmelerin iş çevrelerinde mevcut durumda yer almayan fakat uygulanan 

stratejilere bağlı olarak pazara girme ihtimali olan rakipler işletmenin rekabet gücüne olumsuz 

yönde etki eden unsurlardan biridir. Etkinin şiddetini mümkün olduğunca en alt seviyeye 

çekebilmek için stratejiler belirlenirken ve uygulanırken bu tehdit unsurlarına dikkat edilmesi 

gerekmektedir (Ülgen & Mirze, 2013). “ Tedarikçilerin ve müşterilerin pazarlık gücü” ise 

işletmelerin mevcut iş çevreleri içerisinde yer alan ve rekabet avantajı sağlamaları için dikkate 
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almak zorunda oldukları unsurlardır. Çünkü çeşitli koşullara göre müşterilerin satın alma, 

tedarikçilerin ise hem satın alma hem de satış yapma davranışları pazarın durumuna bağlı 

olmasının yanı sıra endüstrideki tedarikçi ve müşteri sayısına göre de belirlenmektedir 

(Porter, 1997). 

Rekabetçi stratejiler ve rekabet taktikleri şirket performansı üzerinde oldukça güçlü bir etkiye 

sahiptir (Ortega, 2010). Porter bu rekabet stratejilerini maliyet liderliği, farklılaşma ve 

odaklanma olarak üç boyutta ele almıştır. İşletme performanslarını maksimize edebilmek için 

ya düşük maliyetli ürünler üretecek ya da ürün hattında veya servis hizmetlerinde farklılaşma 

sağlamaları gerekmektedir (Bordean ve diğ., 2010). Porter’a göre bu üç farklı strateji 

tamamen farklı yollarla sürdürülebilir ve rekabet avantajı sağlamaya yardımcı olmaktadır. Bu 

bağlamda bir işletme başarılı olabilmek için jenerik stratejiler arasında (maliyet liderliği ile 

farklılaşma) bir tercih yapmak zorundadır. Eğer işletmeler üç stratejiyi eşzamanlı olarak 

kullanmaya çalışırlarsa başarılı olamayacak ve “arada sıkışıp kalan işletmeler” olarak 

adlandırılacaklardır (Acquaah & Yasai-Ardekani, 2008; Nandakuma ve diğ., 2011; Manteghi 

& Zohrabi, 2011; Chan & Wong, 1999; Porter, 1980; Morschett ve diğ., 2006). Porter’ın 

farklılaşma stratejisi ürün, pazar, kalite, imaj, servis ve teknoloji gibi birçok boyutta 

uygulandığı görülmektedir (Amoako-Gyampah & Acquaah, 2008). Günümüz işgücü 

piyasasında tek stratejiyi başarılı bir şekilde uygulayan işletmelere çok sayıda örnek vermek 

mümkündür. Örneğin; Wal-Mart ve Air Asia maliyet liderliğine, Mercedes Benz markada 

farklılaşmaya, Dominos Pizza servis hizmetlerinde farklılaşmaya, Apple teknolojide 

farklılaşmaya gittiği ifade edilebilir (Baroto ve diğ., 2012). Porter tarafından geliştirilen 

jenerik stratejiler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Porter’ın Jenerik Stratejileri 

 

Rekabetçi Avantaj 

Düşük Maliyet Farklılaşma 
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1.Maliyet Liderliği           2.Farklılaşma 

Dar Pazar Hedefi 
3a. Maliyetlere 

Odaklanma 

3b. Farklılaşmaya 

Odaklanma 
Kaynak: (Gibcus & Kemp, 2003) 

Maliyet liderliği stratejisi işletmeler tarafından rekabet avantajı sağlayabilmek için faaliyet 

gösterdikleri endüstrideki ürünlerin en düşük maliyetle üretilmesi şeklinde gerçekleşmektedir 

(Akingbade, 2014).Maliyet liderliği stratejisini uygulayan işletmelerin odak noktasını tüm 
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alanlarda sıkı maliyet kontrolleri ve verimlilik oluşturmaktadır (Porter, 1980). Maliyet 

liderliği stratejisini uygulayan işletmelerin genellikle sabit makine ve standart üretim 

sistemlerini kullanarak üretim akış şemalarını oluşturduğu, bu sistem sayesinde de  (atık) 

fireleri minimum seviyeye getirdiği böylece verimliliği artırdıkları gözlemlenmiştir (Kimatu 

& Bichanga, 2014). Bununla birlikte geniş ürün yelpazesine sahip işletmeler çok sayıda ürün 

portföyüne sahip olduğu için birden çok pazar bölümüne ürünlerini ulaştırmakta böylece 

kaynak paylaşımı yoluyla maliyet liderliğine ulaşabilmektedir (Nayyar, 1993). İşletmelerin bu 

stratejiyi uygulayabilmeleri için ölçek ekonomilerinden yararlanarak ürüne ait girdilerin 

maliyetlerini minimize etmelerinin yanı sıra ürün geliştirme, servis, dağıtım, reklam gibi 

faaliyetlerde de maliyetlerini  minimize etmeleri gerektiği savunulmaktadır (Lumpkin & Dess, 

2006). Maliyet liderliği stratejisinde başarılı olunabilmesi için işletmelerin sektörlerinde 

önemli bir pazar payı avantajına ya da hammadde ve işçilik gibi önemli girdilere ayrıcalıklı 

olarak sahip olmaları gerekmektedir (Tanwar, 2013) . Yapılan literatür çalışmasına göre 

işletmelerin maliyet liderliğine ulaşabilmeleri için: 

    En düşük maliyetli ürünlerin üretilmesi, 

 Sıkı maliyet kontrolü, 

 Standart üretim sistemi böylece fireleri en aza indirmek, 

 Geniş ürün yelpazesi-Birden çok pazar bölümüne ulaşma, 

 Ölçek ekonomilerinden yararlanmanın yanı sıra destek hizmetlerindeki maliyetlerin 

de kontrol altına alınması, 

 Sektörde önemli bir pazar payı ya da önemli girdilere (hammadde, işçilik vb.) 

ayrıcalıklı olarak sahip olması gerekmektedir. İşletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri 

için bu stratejilerden bir ve/veya bir kaçını uygulamaları gerekmektedir.  

Maliyet liderliği stratejine ulaşabilmenin birçok yolu vardır ve işletmelerin faaliyet 

gösterdikleri sektörün yapısına, rekabetin boyutuna, hammadde vb. alternatif kaynaklara 

düşük maliyetle ve kolaylıkla ulaşabilmesine, işletmenin büyüklüğüne, üretim portföyüne, 

mevcut ve potansiyel müşteri portföyüne bağlı olarak uygulayacağı stratejiler 

farklılaşmaktadır. Bu stratejiler içerisinde ölçek ekonomilerinden yararlanma ön plana çıkan 

seçeneklerden biridir (Kunc, 2010). Sektörde maliyet liderliği stratejisini benimseyen 

işletmeler maliyetlerini düşürme çalışmalarını gerçekleştirirken mal ve hizmetlerin 

fiyatlarının ve kalitelerinin düşürülmesi değil, maliyetlerde israfların azaltılarak mümkün 

olduğunca aşağı çekilmeleri gerekmektedir (Duman ve diğ., 2014). 
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Farklılaşma stratejisi, işletmelerin bulunduğu sektör içerisinde sunduğu ürün ve hizmetlerin 

rakiplerine göre olumlu yönde farklı yani eşsiz olarak tanımlanabilmesidir. Farklılaşma 

stratejisi; başarılı ürün dizaynı veya marka, ileri teknoloji, başarılı müşteri hizmetleri, yüksek 

kaliteli ürün, başarılı bayilik ağı teknoloji kullanımı, etkili dağıtım kanalları vb. şeklinde 

birçok formda gerçekleştirilebilmektedir (Porter, 1980; Brenes ve diğ, 2014). Farklılaşma 

stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için araştırma-geliştirme, pazarlama-satış ve 

finans bölümlerinde yer alan üstün yetenekli yöneticilerin koordineli bir şekilde çalışmaları 

gerekmektedir (Brenes ve diğ., 2014). Farklılaşma stratejisi uygulayan işletmeler 

müşterilerinde marka bağımlılığı oluşturmaları nedeniyle tüketicilerin satın alacakları ürün ve 

hizmetlerin fiyatlarına olan duyarlılığı en alt seviyeye indirgemektedir (Porter, 1985; 

Morschett ve diğ., 2006). Bu bağlamda maliyet liderliği stratejisinde olduğu gibi farklılaşma 

stratejisi de işletmeler açısından sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamada oldukça etkili bir 

stratejidir. Farklılaşma stratejisi üç kategoride ele alınabilir (R.Awade, 2014). Bunlar: 

 İşletme ürün ve/veya hizmet niteliklerinde yani ürün özellikleri, ürün tanıtımı, 

ürünün piyasa giriş zamanlamasında farklılaşma,  

 İşletmenin kendisi ile müşterileri arasındaki ilişkilerinde ürünü özelleştirme, tüketici 

pazarlama anlayışında farklılaşma, 

 İşletmeler arasında karşılaştırma yaparak ürün dağıtımı, servis, ürün karması gibi 

konulara odaklanarak farklılaşma stratejisi uygulayabilir.   

Odaklanma stratejisi, işletmelerin geniş tabanlı stratejiler uygulamak yerine belirli özel 

ihtiyaçlara sahip müşteri gruplarına başka bir ifadeyle “dar hedef kitlelerine” yoğunlaşarak 

uyguladığı ve böylece de sürdürülebilir rekabet avantajı sağladığı jenerik stratejidir (Porter, 

1985). Odaklanma stratejisi iki türlü gerçekleşmektedir (Tanwar, 2013): 

 İşletme hedef segmentinde maliyetlere odaklanarak maliyet avantajı elde etmek, 

 İşletme hedef segmentinde farklılaşmaya odaklanarak rekabet üstünlüğü elde etmek 

istemektedir. 

Yukarıda görüldüğü gibi odaklanma stratejisi maliyet liderliği ve farklılaşma stratejisinin 

belirli bir hedef kitleye uygulanmış şeklidir. Bu stratejiyi küreselleşme nedeniyle sektördeki 

rekabetin şiddetine dayanamayan işletmeler tercih etmektedir. İşletmeler odaklanma stratejisi 

uygulayarak belirli bir pazar payından ve satış hacminden vazgeçmiş gibi görünmekle 

birlikte, eğer stratejiyi başarılı bir şekilde gerçekleştirirlerse rakiplerine oranla daha fazla kar 

elde edebilirler (Duman ve diğ., 2014). 
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3.ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

3.1.1. Araştırmanın Kapsamı 

Araştırmanın ana kütlesini Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler 

oluşturmaktadır. Çalışmada tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmış ve 72 işletmeye 

ulaşılabilmiştir. 

3.1.2. Araştırmanın Amacı ve Kısıtları 

Araştırmanın amacı; ilk aşamada Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 

işletmelerin Porter’ın geliştirdiği Jenerik stratejileri uygulama düzeyini tespit etmektir. İkinci 

aşamada ise uygulamaya katılan işletmelerin rekabet avantajı elde etmede kendileri için en 

uygun stratejileri uygulamasına ilişkin tespitler yapılmaya çalışılacaktır. 

Araştırmanın kısıtı; uygulanan Jenerik stratejilerinin performansa etkisinin analiz edilmesinde 

gerekli olan finansal bilgileri işletmelerin vermekte isteksiz olmalarıdır.  

3.1.3. Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada kullanılan veriler nicel araştırma yöntemlerinden anket vasıtasıyla elde 

edilmiştir. İşletmelerin kullandıkları rekabet stratejilerini ölçmeye yönelik sorular Yamin, 

Gunasekaran ve Mavondo (1999) tarafından geliştirilen “Jenerik Strateji” ölçeğinden elde 

edilmiştir.  İşletme performansını ölçmeye yönelik sorular ise Eroğlu (2003) tarafından 

geçerliliği güvenirliliği kanıtlanmış “İşletme Performansı” ölçeği kullanılmıştır. 

3.1.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

 

 

Araştırmanın amaç ve kapsamı çerçevesinde geliştirilen hipotezler aşağıdaki gibidir. 
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H1: İşletmelerin maliyet liderliği stratejisini kullanma düzeyi ürüne yönelik performansını 

pozitif yönde anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

H2:  İşletmelerin farklılaşma stratejisini kullanma düzeyi ürüne yönelik performansını pozitif 

yönde anlamlı düzeyde etkilemektedir 

H3: İşletmelerin odaklanma stratejisini kullanma düzeyi ürüne yönelik performansını pozitif 

yönde anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

H4: İşletmelerin maliyet liderliği stratejisini kullanma düzeyi müşterisine yönelik 

performansını pozitif yönde anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

H5: İşletmelerin farklılaşma stratejisini kullanma düzeyi müşterisine yönelik performansını 

pozitif yönde anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

H6: İşletmelerin odaklanma stratejisini kullanma düzeyi müşterisine yönelik performansını 

pozitif yönde anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

H7: İşletmelerin maliyet liderliği stratejisini kullanma düzeyi çalışanına yönelik performansını 

pozitif yönde anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

H8: İşletmelerin farklılaşma stratejisini kullanma düzeyi çalışanına yönelik performansını 

pozitif yönde anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

H9: İşletmelerin odaklanma stratejisini kullanma düzeyi çalışanına yönelik performansını 

pozitif yönde anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

H10: İşletmelerin maliyet liderliği stratejisini kullanma düzeyi satışına ve karlılığına yönelik 

performansını pozitif yönde anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

H11: İşletmelerin farklılaşma stratejisini kullanma düzeyi satışına ve karlılığına yönelik 

performansını pozitif yönde anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

H12: İşletmelerin odaklanma stratejisini kullanma düzeyi satışına ve karlılığına yönelik 

performansını pozitif yönde anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

3.1.5. Verilerin ve Bilgilerin Analizi 

Anket verileri SPSS 20.0 paket programı vasıtasıyla analiz edilmiştir. Ankete katılan 

cevaplayıcıların genel özelliklerini tespit etmek için öncelikle tanımlayıcı istatistiksel 

yöntemlerden yararlanılması elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Ankete ki ölçeklere 

geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılarak “Cronbach Alpha” güvenilirlik katsayıları elde 

edilmiştir. Anket verilerine ilk etapta faktör analizi yapılmış ve sonucunda Porter’ın jenerik 

stratejilerinin işletme performansına etkisi çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda 

yorumlanmıştır. 
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3.1.6. Bulgular 

Araştırmaya katılan işletmelerin demografik bilgileri Tablo 2' de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Demografik Bilgiler    

1.Faaliyette 

Bulunduğu Sektör 

Frekans Yüzde 

(%) 

2. Faaliyet 

Süresi 

Frekans Yüzde 

(%) 

3. Ürün Çeşit 

Sayısı 

Frekans Yüzde(

%) 

 

Makine, Metal ve 

Demir Çelik Sanayi 
28 38,9 1-5 yıl 6 8,3 1-5 ürün 41 56,9 

Tekstil Sanayi 16 22,2 6-7 yıl 32 44,4 6-7 ürün 22 30,6 

Plastik Sanayi 9 12,5 8-12 yıl 14 19,4 8-12 ürün 4 5,6 

İnşaat Sanayi 11 15,3 
13 yıl ve 

üzeri 
20 27,8 

13 ve üzeri 

ürün 
5 6,9 

Mobilya Sanayi 8 11,1 - - - - - - 

Toplam 72 100,0 Toplam 72 100,0 Toplam 72 100,0 

 

Araştırmaya katılan işletmelerden sektör bazında ön plana çıkanlar %38,9 (28) ile makine, 

metal ve demir çelik sanayinde faaliyet gösteren işletmelerdir. Bu sektörü sırasıyla tekstil, 

inşaat, plastik ve mobilya sanayi sektörleri takip etmektedir. İşletmelerin faaliyet süreleri 

dikkate alındığında; işletmelerin %44,4 ile 6-7 yıldır faaliyetlerini sürdürdükleri 

belirlenmiştir. Bu işletmeleri 13 yıl ve üzeri süredir faaliyetlerini sürdüren işletmeler takip 

etmektedir. İşletmelerin ürün çeşit sayıları dikkate alındığında ise; işletmelerin %56,9’u 1-5 

ürün arasında üretim faaliyetlerini sürdürdükleri, bu işletmeleri 6-7 ürün üreten işletmelerin 

takip ettikleri belirlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda çalışmaya katılan işletmelerin 

çoğunluğunun metal, makine ve demir-çelik sanayinde faaliyet göstermeleri nedeniyle ve 

çoğunluğunun yeni kurulan işletme niteliğinde olmalarından dolayı çok fazla ürün 

çeşitliliğine yönelmedikleri belirlenmiştir. 

Araştırmada elde edilen verilerin analizinden önce ölçeklerin güvenilirliğini ölçmek için 

Cronbach Alfa katsayılarına bakılmış ve bu katsayıların güvenirlik düzeyinin üzerinde olduğu 

görülmüştür (Tablo 3).  

Tablo 3. Güvenilirlik Analizi ve Örneklem yeterlilik sayıları 

Ölçekler Jenerik stratejiler İşletme Performansı 

Cronbach Alfa ,815 ,806 

KMO ,718 ,726 

Bartlett’s Test of Sphericity (sig.) ,000 ,000 
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Araştırmada veri toplamaya yönelik kullanılan ölçeklerdeki ifadelerin faktör yapısını görmek 

için açıklayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. İşletmelerin kullandıkları stratejileri ölçmek 

için kullanılan “Jenerik Strateji Ölçeği”ne yapılan faktör analizi sonucunda Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) değerinin 0,70’ dan büyük olması verilerin faktör analizi yapmaya uygun 

olduğunu; Bartlett değerinin ,000 olması ise verilerden anlamlı faktörler çıkacağını 

göstermiştir (Leech vd. 2005: 80). Jenerik Strateji Ölçeğindeki ifadelere yapılan faktör analizi 

sonucunda bazı ifadelerin binişik olması nedeniyle analizden çıkarılmış ve kalan 27 ifadeden 

maliyet liderliği, farklılaştırma ve odaklanma olmak üzere üç boyut elde edilmiştir (Tablo 4).  

Tablo 4. Jenerik Strateji Ölçeğine İlişkin Faktörler 

İfadeler 
Faktörler 

1.Maliyet Liderliği 2.Farklılaşma 3.Odaklanma 

Üretim safhasında sıfır hata ,800   

Hammadde stok maliyetleri ,766   

Etkin finansal yönetim stratejisi ,715   

Reklam ve pazarlama maliyetleri ,701   

İşletme içi düşük lojistik ,693   

Tedarikçiler ve maliyet kontrolü ,657   

Çalışanların ücret ve eğitim maliyetleri ,653   

 Üretim teknolojileri ,645   

Yöneticilerin ücret ve eğitim maliyetleri ,639   

Üretim sistemi hızı ve etkinliği ,596   

Tedarikçiler ve dağıtım maliyetleri ,573   

Bilgi teknolojileri ,565   

AR-GE faaliyetleri ,500   

Fiyat farklılığı  ,821  

Geniş ürün yelpazesi  ,790  

İşletmenin müşterilerini paydaş olarak 

görmesi 
 ,775  

İşletmenin çalışanlarını paydaş olarak 

görmesi 
 ,735  

Etkin insan kaynakları yönetimi  ,718  

Ürün ve hizmet kalitesi  ,659  

Özgün ürün, patent ve lisans Sayısı  ,624  

Yaygın dağıtım hızı  ,547  

Müşteri hizmetleri  ,540  

Pazar bölümlendirme   ,843 

Özel coğrafi bölümlere hizmet   ,779 

Müşteri çeşitliliği   ,674 

Hedef pazarın büyüklüğü   ,644 

Müşteri gruplarının sayısı ve büyüklüğü   ,501 
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İşletme performansına yönelik 17 ifadeye yapılan faktör analizi sonucunda 5 ifadenin binişik 

olması nedeniyle analizden çıkarılarak 12 ifadeyle analize devam edilmiştir. Analiz 

sonucunda ifadelerin ürüne yönelik performans, müşteriye yönelik performans, çalışana 

yönelik performans ve satış-karlılığa yönelik performans olmak üzere dört faktör altında 

toplanmıştır (Tablo 5). 

Tablo 5. İşletme Performansı Ölçeğine İlişkin Faktörler 
 

İfadeler 

 

Faktörler 

1.Ürüne 

Yönelik 

Performans 

2.Çalışana 

Yönelik 

Performans 

3.Müşteriye 

Yönelik 

Performans 

4.Satış ve 

Karlılığa 

Yönelik 

Performans 

Ürünlerinizin kullanışlılık derecesi 

Ürünlerinizin güvenilirlik derecesi 

Ürünlerinizin dayanıklılık derecesi 

Ürünlerinizin Türkiye'deki rakiplerinize 

göre satış başarısı 

,755 

,734 

,715 

,646 

 

 

 

 

 

,850 

,768 

,678 

 

 

 

 

 

 

 

 

,795 

,760 

,598 

 

 

 

 

 

 

 

,786 

,570 

Firmanızın, kariyer politikası ile ilgili 

tatmin dereceniz 

Çalışanlarınızın istek ve önerilerinin 

değerlendirme derecesi 

Çalışanlarınızın firmanıza olan güven ve 

bağlılık derecesi 

 

Firmanızın müşteri isteklerini ön planda 

tutma derecesi 

Müşterinizin ürün kalitenizle ilgili tatmin 

derecesi 

Müşterilerinizin fiyat politikanızla ilgili 

tatmin derecesi 

  

Satışların geçen yıla göre oranı 

Karlılığın geçen yıla göre oranı 

   

 

Rekabet stratejilerinin (maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma) işletme performansı ile 

ilişkisini ve bu ilişkinin gücünü ifade etmeye yönelik korelasyon analizi yapılmış ve sonuçlar 

Tablo.6’da gösterilmiştir. 
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Tablo 6. Korelasyon Analizi 

 

Tablo 6’daki korelasyon sonuçları işletmelerde kullanılan “maliyet liderliği stratejisi” ile 

“müşteriye yönelik performans” ve “satış ve karlılığa yönelik performans” düzeyi arasında 

pozitif yönde bir ilişki olduğunu göstermektedir. İşletmelerdeki “farklılaştırma strateji” ile 

“ürüne yönelik performans”, “müşteriye yönelik performans” ve “satış ve karlılığa yönelik 

performans” düzeyi arasında da pozitif yönlü bir ilişkinin olması bulgular arasındadır. Ayrıca 

tablodan işletmelerde kullanılan “odaklanma stratejisi” ile “ürüne yönelik performans” 

arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu göze çarpmaktadır. 

Tablo 6’daki sonuçlardan, işletme performansı boyutlarından “ürüne yönelik performans” ile 

“müşteriye yönelik performans”, “çalışana yönelik performans” ve “satış ve karlılığa yönelik 

performans” arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu ifade edilebilir. Bu bulgudan hareketle 

ürüne yönelik performans düzeyinin artmasıyla hem müşteri performansının hem de satış ve 

karlılık performansının artacağı söylenebilir. Bunun yanında tablodaki veriler “müşteriye 

  1 2 3 4 5 6 7 

1. Maliyet Liderliği 

r 1       

p        

2. Farklılaşma 

r ,067 1      

p ,577  
     

3. Odaklanma 

r ,155 -,078 1     

p ,194 ,513  
    

4. Ürüne yönelik performans 

r -,045 ,422** ,367** 1    

p ,710 ,000 ,002  
   

5. Müşteriye yönelik performans 

r 
,262* ,543** ,015 ,493** 1   

p ,026 ,000 ,903 ,000  
  

6. Çalışana yönelik performans 

r ,085 -,036 -,108 ,396** ,393** 1  

p ,476 ,761 ,366 ,001 ,001  
 

7. Satış ve karlılığa yönelik performans 

r ,107* ,290* ,158 ,241* ,291* ,193 1 

p ,025 ,014 ,185 ,042 ,013 ,104  
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yönelik performans” ile “çalışana yönelik performans” ve “satış ve karlılığa yönelik 

performans” arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğunu göstermektedir.  

Korelasyon analiziyle ilişkinin gücü belirlendikten sonra araştırmanın amacına uygun olarak 

“çoklu doğrusal regresyon” analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 7’de gösterilmiştir.  

Tablo 7. Regresyon Analizi 

 

Tablo 7’ye bakıldığında işletmelerdeki “maliyet liderliği” stratejisinin “müşteriye yönelik 

performans” ve “satış ve karlılığa yönelik performans” düzeyini %95 önem düzeyinde anlamlı 

bir etkisinin olduğu; “ürüne yönelik performans” ve “çalışana yönelik performans” düzeyini 

ise etkilemediği görülmektedir. Bu bulgudan hareketle H4 ve H10 kabul; H1 ve H7 

reddedilmiştir.  

Tablo 7’deki bulgulardan işletmelerin “farklılaşma” stratejisinin “ürüne yönelik performans” 

ve “müşteriye yönelik performansı” %99 önem düzeyinde, “satış ve karlılığa yönelik 

performansı” ise %95 önem düzeyinde etkilediği; “çalışana yönelik performans” düzeyini ise 

etkilemediği ifade edilebilir. Bu bağlamda H2, H5 ve H11 kabul, H8 reddedilmiştir. 

Bununla birlikte tablodan işletmelerin kullandıkları “odaklanma” stratejisinin “ürüne yönelik 

performans” düzeyini %99 önem düzeyinde anlamlı bir şekilde etkilediği;  müşteriye yönelik 

performansı”, “çalışana yönelik performans” ve “satış ve karlılığa yönelik performansı” 

etkilemediği sonucu elde edilmiştir. Dolayısıyla H3 kabul; H6, H9 ve H12 reddedilmiştir. 

  

                           Bağımlı 

 

Bağımsız 

Urüne 

Yönelik 

Performans 

Müşteriye 

Yönelik 

Performans 

Çalışan 

Yönelik 

Performans 

Satış ve 

Karlılığa 

Yönelik 

Performans 

p p p p 

Maliyet Liderliği ,851 ,028 ,373 ,041 

Farklılaşma ,000  ,000 ,656 ,011 

Odaklanma ,002 ,830 ,292 ,605 

R2 ,291 ,346 ,025 ,120 

Düzeltilmiş R2 ,259 ,318 ,018 ,102 

F 9,288** 12,014** ,588 3,101* 
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4. SONUÇ 

Porter’a göre bir işletmenin rakipleri karşısında rekabette başarılı olabilmesi için jenerik 

stratejiler arasından (maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma) bir tercih yapması 

gerekmektedir. Bu görüşü destekler nitelikte çeşitli yazarlar tarafından işletmelerin üç 

stratejiyi eşzamanlı olarak kullanmaya çalışmaları durumunda başarılı olamayacakları ve 

“arada sıkışıp kalan işletmeler” olarak adlandırılacakları belirlenmiştir (Acquaah & Yasai-

Ardekani, 2008; Nandakuma ve diğ., 2011; Manteghi & Zohrabi, 2011; Chan & Wong, 1999; 

Porter, 1980; Morschett ve diğ., 2006). 

Aksaray OSB’de yapılan çalışmaya göre işletmelerin Porter’ın jenerik stratejilerinden tek bir 

stratejiyi uygulamadıkları sektöre ,rakiplere, müşterilere kısacası işletmenin iç ve dış 

çevresine göre farklı stratejileri eş zamanlı olarak kullandıkları tespit edilmiştir. Çalışma bu 

yönüyle Porter’ın öne sürdüğü görüşü desteklememektedir. Araştırma bulgularına göre 

maliyet liderliği stratejisinin müşteriye yönelik performansı, satış ve karlılığa yönelik 

performansı etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca  farklılaşma stratejisinin müşteriye yönelik 

performansı ve  ürüne yönelik performansı oldukça güçlü bir şekilde etkilediği, satış ve 

karlılığa yönelik performansı ise etkilediği belirlenmiştir. Odaklanma stratejisinin ise sadece 

ürüne yönelik performansı etkilediği tespit edilmiştir. Jenerik stratejilerin çalışana yönelik 

işletme performansını etkilemediği belirlenmiştir. 

Küreselleşmeyle birlikte artan rekabet ortamında işletmelerin rakipleri karşısında 

sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmeleri için 1980’li yıllarda Porter tarafından öne 

sürüldüğü gibi tek bir strateji uygulamak yerine farklı strateji kombinasyonları yaparak 

müşterilerine daha iyi fiyat ve/veya hizmet sunmaları gerekmektedir. 
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Özet 

Gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişiminde girişimciler ve girişimcilik 

faaliyetleri büyük bir öneme sahiptir. Kırgızistan, Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından, 

merkezi ve planlı bir ekonomiden, çok kısa bir süre içerisinde pazar ekonomisine geçmek 

zorunda kalmıştır. Gelişmekte olan Kırgızistan ekonomisinde yeni istihdam alanlarının 

yaratılması, bölgesel kalkınmanın sağlanması ve teknolojik yeniliklerin takip edilmesi adına 

girişimciliğin önemi bir kat daha artmaktadır.  

Bu çalışmada, bünyesinde birçok milletten öğrencinin eğitim gördüğü Manas Üniversitesi 

öğrencilerinin girişimcilik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede önce 

girişimcilik ve girişimci kavramları, girişimciliği etkileyen sosyo-ekonomik ve diğer faktörler 

üzerinde durulmuştur. Alanyazından faydalanılarak oluşturulmuş bir anket yoluyla Kırgızistan 

Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinden veri toplanmıştır. Elde edilen veriler Ki-Kare 

Analizi ile değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, genç girişimci adaylarının girişimcilik 

eğilimleri ile cinsiyet arasında, girişimcilik eğitimi ile girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır. Ancak, yaş ile başarma ihtiyacı arasında, kendi işini kurma isteği ile 

girişimcilik eğilimi arasında, kardeş sayıları ile başarma ihtiyacı, kontrol odağı, girişimcilik 

eğilimi arasında, ailenin gelir ile kendine güven faktörü arasında, ebeveynin eğitim seviyesi 

ile girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik 1, Üniversite Öğrencileri 2, Ekonomi 3, İstihdam 4 
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THE RESARCH ON THE IDENTIFICATION OF ENTREPRENEURIAL 

TENDENCIES OF POTENTIAL ENTREPRENEURS UNIVERSITY 

STUDENTS: KYRGYZSTAN- TURKEY MANAS UNIVERSITY 

STUDENTS SAMPLE 

Abstract 

Entrepreneurs and entrepreneurial activities has a great importance in the social and economic 

development of developing countries. After the disintegration of the Soviet Union, 

Kyrgyzstan has been forced to switch to market economy from centralized and planned 

economy in a very short time. The importance of entrepreneurship becomes more important in 

the name of new employment areas creation, regional development and following 

technological innovations in the Kyrgyzstan`s developing economy.  

The students entrepreneurial characteristics of Manas University, which was studying students 

from many nations within the body, will be determined in this study. First, it will be focused 

on the concepts of entrepreneurship and entrepreneurs, socio-economic and the other factors 

that affect entrepreneurship in this context. Through a survey that was created by utilizing 

literature  Manas University student collected data from. The data obtained was evaluated 

using the Chi-square Analysis. The results of the analysis, with prospective young 

entrepreneurs entrepreneurship entrepreneurship education gender trends among a significant 

relationship between entrepreneurship with the trend could not be found. However, between 

the need to accomplish with age, with the request for self-employment entrepreneurship needs 

to succeed with his brother among the trend numbers, control focus, entrepreneurship tends to 

include family income among the parent's education level with a confidence factor and was 

found a significant relationship between the trend of entrepreneurship. 

 

Key Words: Entrepreneurship 1, University Students 2, Economy 3, Employment 4 

 

1. GİRİŞ 

Girişimcilik, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik hayatında 

ve teknolojideki gelişmelerde büyük bir öneme sahiptir. Girişimcilik, iktisadi yapıya toplu 

halde etki etmekte ve gelişmekte olan ülkelerin büyük sorunları arasında yer alan ve özellikle 

son yıllarda artış gösteren, bölgeler arası gelişmişlik farklarına da bir çözüm sunmaktadır. 

Ekonomi alanında ilk kez 18. yüzyılda Fransız ekonomist Richard Cantillon tarafından 

kullanılan girişimcilik kavramına ilişkin literatürde genel kabul görmüş bir tanım yoktur 

(Özdemir, L. 2015). Ancak, genel ifade ile girişimci, kar amacıyla, mal ve hizmet üretimi 

yapabilmek için, üretim faktörlerini bir araya getiren ve risk alan kişi olarak tanımlanır. 

Girişimcilik ise; yeni bir iş  kurma, piyasalarda aktif olma, yeni değerler katma, yaratıcı olma 

gibi ifade edilmektedir. Girişimcilik, eylemin ne olduğunu tanımlar ve sonra onları gözlemler. 

Bu gözlemler sonucunda, bireylerin ne yaptıklarına dayanarak yapılacak eylemlere, bütüncül 

olarak yaklaşır(Carton, R. B., Hofer, C. W., & Meeks, M. D. 1998). Klasik anlamda girişimci, 

daha çok kendi işini kuran, çeşitli üretim faktörlerini bir araya getirerek ve risk üstlenerek 
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üretim sürecinde bulunan ve bunun sonucunda da kar elde etmeyi amaçlayan kişi olarak 

tanımlanmaktaydı (Emsen, 1996 : 154). 

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, toplumların yapısını da hızla değiştirirken, 

bunun bir parçası olarak girişimcinin ve girişimciliğin ekonomik değerini ve toplumdaki 

önemini de artırmıştır. Bunun bir yansıması olarak bireye ve bireysel yeteneğe dayalı 

girişimcilik ön plana çıkmış ve insanın entelektüel üretkenlik kabiliyeti önem kazanmıştır 

(Arslan, K. 2002:2). Girişimciler yeni düşüncelerin geliştirilmesi, yayılması ve uygulanmasını 

hızlandırır, ayrıca yeni endüstrilerin doğmasına yol açar, teknolojileri kullanan sektörlerde 

verimliliği artırır ve hızla büyüyen sektörler yarattığı için ekonomik büyümeyi hızlandırır 

(Uluyol, O. 2013:354). 

Girişimcilik eğitimi, özellikle gençlerde girişimci ruhun oluşmasında en önemli 

faktörlerdendir. Bu eğitim, gençlerin gelecekteki arzu ve hayalleri üzerindeki etkisinden 

dolayı potansiyel girişimcilerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi bakımından bir gereksinimdir 

(Dündar ve Ağca, 2007: 123). Bu nedenle yapmış olduğumuz çalışmada;  girişimcilik eğitimi 

alan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik hakkındaki 

düşüncelerini ve girişimcilik eğilimlerini belirlemek, amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın 

diğer bir amacı, girişimcilik eğiliminde etkili olan demografik, sosyal ve ekonomik 

faktörlerin neler olduğunu tespit ve aralarındaki ilişkiyi ölçmektir. Bu çerçevede öğrencilerin 

girişimcilik hakkındaki düşünceleri risk alma, yenilikçilik, başarıya ihtiyaç duyma, kontrol 

odağı, belirsizliğe tolerans ve girişimcilik eğilimi olmak üzere yedi faktör ile öğrenilmiştir. 

Bu tespitlerin bireyin potansiyelini doğru yönde kullanmasını dolayısıyla insan kaynaklarının 

daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacağından bu çalışmanın literatüre ve 

uygulamaya büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Alanyazın dikkate alındığında, 

girişimciliğin olası farklı anlamlar yüklenen çok boyutlu ve karmaşık bir olgu olduğu, çeşitli 

araştırmalarca farklı faktörler çerçevesinde ele alındığı ve yorumlandığı anlaşılmaktadır. 

Ancak, özellikle Kırgızistan’da girişimcilik olgusunu tüm bahsi geçen boyutlarıyla bir arada 

ele alan araştırmaların sayısının azlığı dikkat çekmekte, bu konudaki araştırma ihtiyacı 

kendini açıkça hissettirmektedir. Buradan hareketle, iş kurma davranışının girişimcilik 

eğilimi biçiminde ele alındığı bu çalışmanın, "girişimci adayların girişimcilik eğilimi ile 

girişimcilik özellikleri arasındaki ilişkileri incelemek"  amacını da barındırdığı ifade 

edilebilir. 
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1.1. Literatür Taraması 

Girişimcilik ile ilgili literatür incelendiğinde bu alanda çok sayıda akademik araştırma 

yapıldığı görülmektedir. Bu araştırmalar içerisinde özellikle üniversite öğrencilerinin 

girişimciliği üzerine olanları ele aldığımızda,  üniversite öğrencileri üzerinde çok sayıda 

girişimcilik araştırması yapıldığı görülmektedir. 

Arslan, K. (2002) tarafından, Ocak 2002 ayı içinde toplam 200 Haliç Üniversitesi öğrencisi 

arasında kapsamlı bir anket çalışması yapılmış ve öğrencilerin mesleki tercihleri ile 

girişimcilik eğilimleri araştırılmıştır. Araştırmada, mesleki idealler açısından birinci derecede 

önceliği kendi işini kurma faktörü, dolayısıyla girişimcilik unsuru %45,6 olarak bulunmuştur. 

Bağımlı ve düzenli bir işte çalışma eğilimi ise %54,4 olmaktadır. Ancak, kar elde etme isteği 

ile bağımsız çalışma isteği girişimcilik eğiliminin bir yansıması olarak kabul edilebilir ki bu 

alternatifi birinci derecede önemli kabul edenlerin oranı da oldukça yüksektir (%68,7). 

Ayrıca, öğrencilerin ailelerinin gelir seviyesi ve ailedeki çocuk sayısının az oluşu ile 

girişimcilik arasındaki ilişkinin, beklenen pozitif ilişkiyi onaylar nitelikte olduğu görülmüştür 

Cansız, E. (2007) tarafından, Yüksek Lisans tezi çalışmasında, Süleyman Demirel 

Üniversitesinde 2006-2007 eğitim-öğretim yılında kayıtlı olan İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Isparta Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin 

yer aldığı 450 öğrenciye, girişimcilik özellikleri, girişimcilik eğilimleri, yaratıcılık ve kontrol 

odaklılık özellikleri kapsamlı bir anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda SDÜ öğrencilerinin potansiyel birer girişimci olabilecekleri ancak yönlendirme 

eksikliği nedeniyle bu potansiyellerini dışa vuramadıkları ortaya çıkmıştır. Ankete katılan kız 

ve erkek öğrencilerin girişimcilik özelliklerin ölçen sorulara verdikleri yanıtlar, kız 

öğrencilerin sezgisel anlamda, erkek öğrencilerin ise maddi kazanç odaklı olarak girişimciliğe 

eğilimlerinin var olduğunu görülmüştür. Bunlara ek olarak, öğrencilerin eğitim durumuna 

göre girişimcilik özellikleri yüksekokul öğrencilerinde daha yüksek çıkmıştır. Öğrencilere 

yöneltilen demografik özellik sorularından alınan cevaplar doğrultusunda kendini cesur, hırslı 

ve hayalci olarak tanımlayan öğrencilerin daha fazla girişimcilik özelliği gösterdiği saptanmış 

ve yine aynı öğrencilerin kendilerini çoğunlukla dürüst ve güler yüzlü olarak tanımladıkları 

belirlenmiştir. 

Naktiyok, A., & Timuroğlu, M. K. (2009) tarafından  2006-2007 eğitim-öğretim yılında 

Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F.’de öğrenim gören 234 öğrenciye anket çalışması yapılmıştır. 

Yapılan bu çalışma ve değerlendirmeler sonucunda, sosyo demografik değişkelere 

bakıldığında, sadece cinsiyet ve gelir değişkeni açısından girişimcilik niyetleri arasındaki fark 
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anlamlı bulunmuştur. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla girişimcilik niyetine 

sahip olduğu görülmüştür. Erkeklerin kadınlara göre daha fazla risk alabilmesi, kendilerine 

daha fazla güvenerek pazar dinamiklerini tolere etmeleri önemli etken olarak ifade edilebilir. 

Önemli bir diğer sonuç ise gelirin düşmesi ile girişimcilik niyetinin azalması olmuştur. 

Ailenin yüksek gelire sahip olması, bireyin başlatacağı girişime ailenin parasal katkıda 

bulunmasına olanak sağladığından, yüksek gelirli ailede yetişen bireyin girişimci olma 

eğiliminin de yüksek olması beklenmektedir, bulgularına ulaşılmıştır. 

Kılıç, R., Keklik, B., & Çalış, N. (2012) tarafından,  Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F 

İşletme Bölümü 2011-2012 öğretim yılında öğrenim gören 251 öğrenciye uygulanmıştır. 

Yapılan çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin yenilik özellikleri ile 

cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık vardır ve erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha 

yenilikçi bir yapıya sahiptirler. Öğrencilerin dışa açıklık özelliği ile cinsiyetleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. Buna göre erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre dışa açıklık 

oranı daha fazladır. Öğrencilerin aylık gelirleri ile yenilik, kendine güven, fırsatçılık, risk 

alma, dışa açıklık ve başarma inancı arasında pozitif bir ilişki vardır. Sadece öğrencilerin 

aylık gelirleri ile fırsatçılık özelliği arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Dolayısıyla öğrencilerin 

aylık geliri arttıkça genel olarak girişimcilik özelliklerinin de arttığı söylenebilir. 

1.2. Amaç ve Araştırmanın Hipotezleri 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde işsizlikle ve refah düzeyinin düşük olması ile mücadelede 

önemli etken olan girişimciliğin teşviki konusunda dünyada önemli çabalar sarfedilmektedir. 

Bu araştırmanın temel amacı, birer genç girişimci adayı olan üniversite öğrencilerinin 

girişimcilik eğilimi ile girişimci kişilik özellikleri, kişisel ve özgeçmiş özellikleri arasındaki 

ilişkilerin Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi öğrencileri özelinde incelenmesidir. Bu 

amaçla, aşağıda belirtilmiş olan araştırma sorularına yanıt aranmıştır: 

a) Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimi ve alt boyutları 

ile kişisel özellikleri arasında bir ilişki var mıdır? 

b) Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimi ve alt boyutları 

ile kişisel özgeçmiş özellikleri arasında bir ilişki var mıdır? 

c) Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi öğrencileri girişimcilik eğilimi ve alt boyutları ile 

girişimci kişilik özellikleri arasında bir ilişki var mıdır? 
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Bu sorulara yanıt aranması amacıyla araştırmaya dair aşağıdaki hipotezler kurulmuş ve 

veriler ki-kare analizi ile ilişkilere bakılıp yorumlanmıştır. Çalışma sonuçları, konuyla ilgili 

eğitim planlayıcılara fikir verici olacağı düşünülmektedir. Araştırma, gelişmekte olan bir 

ülkede uygulanması yönüyle de önemli görülmektedir. 

1.2.1. Araştırmanın Hipotezleri 

H1: Girişimcilik eğilimi ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Başarma ihtiyacı ile yaş arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: Risk alma eğilimi ile kendi işini kurma isteği arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: Girişimcilik eğilimi ile kardeş sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H5: Girişimcilik eğilimi ile ebeveyn eğitim durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H6: Kendine güven duyma ile ailenin geliri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H7: Kontrol odağı olma ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H8: Başarma ihtiyacı ile eğitim-öğretim yıllarında bir işte çalışma arasında arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. 

H9: Girişimcilik eğilimi ile girişimcilik dersi alma arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde, örnekleme, veri toplama süreci, veri toplama aracı ve veri analizi ile ilgili 

bilgilere yer verilmiştir. 

2.1. Örneklem ve Veri Toplama Süreci 

Araştırmada, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinden yüz yüze mülakat 

yöntemiyle anket uygulanarak 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde veri toplanmıştır.  

Anket daha önce yapılan çalışmalarda kullanılan ölçeklerden de yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Üniversite öğrencileri, geleceğin girişimci adayları olarak girişimcilik konusunda önem arz 

ediyor olmaları yönüyle seçilmişlerdir. Araştırmanın amacı dikkate alınarak, öğrencilere 450 

anket uygulanmış olup, bunlardan kullanılabilir 377 anket analizlerde kullanılmıştır. Ankette 

demografik faktörlerin belirlenmesi yanında girişimcilik eğilimi ve belirlenen altı alt 

faktörlerine yönelik 51 soruya 5’li likert ölçekle cevap aranmıştır. Veri sağlanan öğrenci 

profilinin temel özelliklerini gösteren bilgiler, üzerinde çalışılan demografik değişkenler de 

dikkate alınarak, Tablo 1'de sunulmuştur. 
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Öğrencilerin % 70,3'u kız, % 29,7'i erkektir. Öğrencilerin kardeş sayısı % 24,4 ile ağırlıklı 

olarak üç kardeştir. Öğrencilerin yaşlarına baktığımızda bir üniversite öğrencisinin olması 

gereken yaş aralığında olduğu görülmektedir (20-23 arası % 77,6). Öğrencilerden % 47,8 gibi  

azımsanamayacak düzeyde hem okuyup hem çalışmaktadır. Daha önce girişimcilik 

faaliyetinde bulunanların oranı da % 58,9’dur. 

Tablo 1: Katılımcı Demografik Özellikleri 

 

  Kişi Sayısı Yüzde(%)   Kişi Sayısı Yüzde(%) 

Cinsiyet Erkek 112 29.7 Kaçıncı 

Çocuk 

1 128 34.0 

Kadın 265 70.3 2 104 27.6 

Toplam 377 100.0 3 72 19.1 

  Kişi Sayısı Yüzde(%) 4 14 37 

Yaş 18 7 1.9 5 22 5.8 

19 44 11.7 6 7 1.9 

20 76 20.2 7 4 1.1 

21 105 27.9 8 1 0.3 

22 71 18.8 9 1 0.3 

23 40 10.6 11 1 0.3 

24 12 3.2 Toplam 377 100,0 

25 14 3.7   Kişi Sayısı Yüzde(%) 

26 3 0.8 Ailenin 

Geliri(SOM) 

0-20000  153 40.6 

27 2 0.5 20001- 

35000 
134 

35.6 

28 1 0.3 35001-

50000 
44 

11.6 

29 2 0.5 50001 ve 

üzeri 
46 

12.2 

Toplam 377 100.0 Toplam 377 100.0 

     Kişi Sayısı Yüzde(%) 

  Kişi Sayısı Yüzde(%) Burs Alma 

Durumu 

Evet 231 61.3 

Kardeş 

Sayısı 

1 34 9,0 Hayır 146 38.7 

2 48 12,7 Toplam 377 100.0 

3 92 24,4   Kişi Sayısı Yüzde(%) 

4 90 23,9 Öğrenim 

Hayatında 

İşte Çalışma 

Durumu 

Evet 180 47.8 

5 70 18,6 Hayır 197 52.3 

6 25 6,6 Toplam 377 100.0 

7 9 2,4   Kişi Sayısı Yüzde(%) 

8 6 1,6 Girişimcilik 

Faaliyetinde 

Bulunma 

Durumu 

Evet 222 58.9 

9 1 0,3 Hayır 145 41.1 

11 1 0,5 Toplam 377 100.0 

Toplam 377 100,0   Kişi Sayısı Yüzde(%) 

   İş Kuran 

1.Derece 

Yakın 

Evet 145 38.4 

   Hayır 232 61.5 

   Toplam 377 100.0 
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2.2. Güvenilirlik Analizi 

Güvenilirlik değeri ölçme aracının tekrarlanan ölçümlerde aynı sonucu verme derecesinin 

göstergesidir. Bu analiz, örneklemi oluşturan birimler üzerinden veri toplamak amacı ile 

geliştirilen ölçme aracını oluşturan ifadelerin kendi aralarında tutarlılık gösterip 

göstermediğini test etmek için yapılır. Güvenilirlik katsayısı, 0 ve 1 arasında değer alır ve bu 

değer l'e yaklaştıkça güvenirlilik artar. Yani 0.60 < a < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir, 

0.80 < a < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. Araştırmada likert tipi 

sorulan sorulara uygulanan güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach Alpha değeri % 85 

olarak çıkmıştır. Dolayısıyla ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın hipotezleri Ki-Kare analizi ile test edilmiş ve sonuçlar Tablo 2’de 

yorumlanmıştır. 

Tablo 2: Ki-Kare Analizi Sonuç Tablosu 

  
  

Risk 

Alma 
Yenilikçilik 

 

Başarma 

İhtiyacı 

 

Kontrol 

Odağı 

Kendine 

Güven 

Belirsizliğe 

Tolerans 

Girişimcilk 

Eğilimi 

Cinsiyetiniz 

Pearson 

Chi-

Square 

31,829 5,945 38,041 16,135 21,335 31,683 37,859 

Asymp. 

Sıg. (2- 

sided) 

0,163 0,877 0,121 0,373 0,126 0,244 0,567 

N 377 377 377 377 377 377 377 

Yaş 

Pearson 

Chi-

Square 

259,599 15,231 379,732 149,378 176,634 240,128 441,730 

Asymp. 

Sıg. (2- 

sided) 

0,739 0,037 0,011 0,803 0,254 0,993 0,468 

N 377 377 377 377 377 377 377 

Kendi işini 

Kurma İsteği 

Pearson 

Chi-

Square 

166,798 48,305 117,936 43,095 57,469 134,046 209,712 

Asymp. 

Sıg. (2- 

sided) 
0,00 0,303 0,432 0,951 0,569 0,045 0,005 

N 377 377 377 377 377 377 377 

Kardeş Sayısı 

Pearson 

Chi-

Square 

178,990 70,973 367,415 311,711 157,119 218,650 877,815 

Asymp. 

Sıg. (2- 

sided) 

0,989 0,985 0,000 0,000 0,094 0,867 0,000 

N 377 377 377 377 377 377 377 

Ailenin 

Geliri 

 

Pearson 

Chi-

Square 

185,159 90,359 248,777 136,577 155,967 202,303 336,646 
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Asymp. 

Sıg. (2- 

sided) 

0,767 0,410 0,214 0,143 0,015 0,739 0,250 

N 377 377 377 377 377 377 377 

 Eğitim-

Öğretim 

Aşamasında 

Bir İşte 

Çalışma 

Pearson 

Chi-

Square 

52,373 14,107 86,278 40,455 29,344 49,183 89,349 

Asymp. 

Sıg. (2- 

sided) 

0,382 0,898 0,009 0,096 0,500 0,660 0,222 

N 377 377 377 377 377 377 377 

 Eğitim-

Öğretim 

Aşamasında 

Girişimcilik 

Dersi Almış 

Olma 

Pearson 

Chi-

Square 

46,136 16,671 38,194 26,071 19,512 36,085 59,830 

Asymp. 

Sıg. (2- 

sided) 

0,629 0,781 0,979 0,671 0,929 0,971 0,955 

N 377 377 377 377 377 377 377 

Öğrenim 

Gördüğü 

Bölüm 

Pearson 

Chi-

Square 

427,848 215,942 550,165 296,128 223,472 454,198 1092,514 

Asymp. 

Sıg. (2- 

sided) 

0,162 0,022 0,004 0,008 0,771 0,222 0,000 

N 377 377 377 377 377 377 377 

Ebeveyn 

Eğitim 

Durumu 

Pearson 

Chi-

Square 

110,258 41,667 167,414 71,288 65,402 130,207 224,585 

Asymp. 

Sıg. (2- 

sided) 

0,227 0,572 0,001 0,151 0,295 0,072 0,001 

N 377 377 377 377 377 377 377 

 

Ki-Kare analizi sonuçlarına göre öğrencilerin cinsiyeti ile belirlenen girişimcilik alt faktörleri 

arasında anlamlı bir ilişki belirlenememiştir. Öğrencilerin yaşları ile girişimcilik eğilimleri 

arasındaki ilişki incelendiğinde yine sadece yaş ile yenilikçilik ve başarma isteği sarasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yani yaş 21-23 aralığında yenilikçi olma eğiliminin fazla 

olduğu görülmüştür. Kendi işini kurma isteği ile risk alma eğilimi, belirsizliğe karşı tolerans, 

girişimcilik eğilimi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Öğrencilerin kardeş 

sayıları ile başarma ihtiyacı, kontrol odağı, girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. Buradan öğrencinin kardeş sayısı 4’ü geçtiğinde girişimcilik eğiliminde azalma olduğu 

görülmüştür. Ailenin gelir ile sadece kendine güven faktörü arasında pozitif yönlü anlamlı bir 

ilişki olduğu görülmektedir. Ailenin ortalama geliri arttıkça öğrencilerin kendine olan güveni 

artmaktadır. Eğitim-Öğretim aşamasında bir işte çalışma ile başarma ihtiyacı arasında anlamlı 

bir ilişki saptanmıştır. Yani bir işte çalışıyorum diyenlerin kendini başarılı hissettiği 
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görülmüştür. Ebeveynin eğitim durumuna bakıldığında ise ebeveynin eğitim seviyesi arttıkça, 

öğrencinin girişimcilik eğiliminde artış olduğu görülmüştür. Son olarak fakültede girişimcilik 

dersinin girişimcilik eğilimine etkisine bakıldığında girişimcilik eğilimi ve altı alt faktörün 

hiçbiri ile ilişkili olmadığı görülmüştür. Buradan ders olarak verilen girişimcilik dersinin 

Türkiye-Manas Üniversitesi öğrencilerine yeterli düzeyde katkı sağlamadığı söylenebilir. 

Araştırma için oluşturulan H1 ve H7 hipotezleri, arada ilişki saptanamadığında yani bulunan p 

değerleri 0,05’ten büyük olduğundan reddedilmiş, diğer yedi hipotez şartları sağladığından 

kabul edilmiştir. 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Girişimcilik faaliyetleri genellikle tüm dünyada zenginlik ve istihdam oluşturmaktadır. 

Girişimcilik sağlıklı bir ekonomi yaratmada ve ekonomik büyümeyi teşvik etmede hayati bir 

öneme sahiptir. Özellikle başarılı küçük işletmeler yoksulluğu azaltmada ve ekonomiyi 

canlandırmada önemli bir rol oynamaktadırlar. Girişimciliğin en önemli aktörlerinden biri 

olan girişimciler küçük ve orta ölçekli işletmelerle pazardaki boşlukları doldururken, gelir 

dağılımına getirdikleri adalet ile de başarılı olmaktadırlar. Ülkeler girişimciliği teşvik edip 

destekleyerek sadece bugünlerine değil aynı zamanda geleceklerine de yatırım yapmış 

olmaktadırlar. 

Çalışmada kullanılan Ki-Kare analizi sonuçlarına göre öğrencilerin cinsiyeti ile belirlenen 

girişimcilik alt faktörleri arasında anlamlı bir ilişki belirlenememiştir. Öğrencilerin yaşları ile 

girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki incelendiğinde yine sadece yaş ile yenilikçilik ve 

başarma isteği sarasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yani yaş 21-23 aralığında yenilikçi 

olma eğiliminin fazla olduğu görülmüştür. Kendi işini kurma isteği ile risk alma eğilimi, 

belirsizliğe karşı tolerans, girişimcilik eğilimi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 

saptanmıştır. Öğrencilerin kardeş sayıları ile başarma ihtiyacı, kontrol odağı, girişimcilik 

eğilimi arasında anlamlı bir ilişki vardır. Buradan öğrencinin kardeş sayısı 4’ü geçtiğinde 

girişimcilik eğiliminde azalma olduğu görülmüştür. Ailenin gelir ile sadece kendine güven 

faktörü arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Ailenin ortalama geliri 

arttıkça öğrencilerin kendine olan güveni artmaktadır. Eğitim-Öğretim aşamasında bir işte 

çalışma ile başarma ihtiyacı arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Yani bir işte çalışıyorum 

diyenlerin kendini başarılı hissettiği görülmüştür. Ebeveynin eğitim durumuna bakıldığında 

ise ebeveynin eğitim seviyesi arttıkça, öğrencinin girişimcilik eğiliminde artış olduğu 

görülmüştür. Son olarak fakültede girişimcilik dersinin girişimcilik eğilimine etkisine 
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bakıldığında girişimcilik eğilimi ve altı alt faktörün hiçbiri ile ilişkili olmadığı görülmüştür. 

Buradan ders olarak verilen girişimcilik dersinin Türkiye-Manas Üniversitesi öğrencilerine 

yeterli düzeyde katkı sağlamadığı söylenebilir. Öğrencilerin bölümleri ile girişimcilik 

eğilimleri arasındaki ilişkiye bakıldığında anlamlı bir ilişki görülmüştür. Buradan sosyal ve 

sözel bölümlerdeki öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin, sayısal bölüm öğrencilerine göre 

daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Bu çalışmada girişimciliğin alt boyutları ile cinsiyet arasında anlamlı farklılıklar elde 

edilememiştir. Bu sonuca zıt olarak Naktiyok ve Timuroğlu (2009) tarafından Atatürk 

Üniversitesi’nde yapılan çalışmada cinsiyet açısından anlamlı farklılık elde edilmiş, kızların 

daha girişimci özellik sergilediği görülmüştür.  

Araştırma bulguları öğrencilerin genel anlamda girişimcilik ilgilerinin düşük düzeyde 

olduğunu göstermektedir. Bunların giderilebilmesinin teorik eğitimle bağlantılı olmadığı 

saptanmıştır. Çünkü analiz sonuçlarına göre öğrencilerin aldıkları girişimcilik dersinin, 

öğrencilerin girişimcilik eğilimleri üzerinde etkisinin olmadığı görülmektedir. Bu bulguları 

daha da güçlendirebilmek için örneklem büyüklüğünü arttırmak gerekse de üniversite 

öğrencilerinin girişimcilik üzerine yetiştirilmeleri gerektiği görülmektedir. 
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Özet 

Manisa TKDK İl Müdürlüğü 2012 yılında kurulmasından itibaren 9-14 çağrı dönemleri 

arasında 447 proje başvurusunda bulunulmuş olup, 320 proje ile sözleşme imzalanmıştır. 

Toplam 145 milyon TL olan proje bedelinin 72 milyon TL’si kurum tarafından 

desteklenmiştir. Çalışmada, Manisa’da desteklenen 3 tedbir ana grubu ve 10 alt proje 

grubundan 13 girişimci ile mülakat yapılarak TKDK proje uygulamalarının etkinliği ve 

sağladığı avantajlar belirlenmeye çalışılmıştır. Mülakatlar sonucu toplanan verilere içerik 

analizi ve betimsel analiz yapılmıştır. Girişimciler projeli yatırım ve hibe programlarının 

girişimcilik ruhunu ve davranışını arttırdığı konusunda ortak görüş bildirmişlerdir. Destekler 

aracılığıyla, Avrupa standartlarında, kaliteli ürün ve hizmet sağlayan işletmeler 

kurulmaktadır. Katılımcılar, desteklerle ilgili dezavantaj olarak sadece bazı bürokratik 

işlemlerin uzunluğu ve gerekliliğinin sorgulanması gerektiğini belirtmişlerdir. 

 

Anahtar kelimeler: TKDK destekleri, girişimcilik, AB standartları, kalite. 

  

THE EVALUATION OF PROJECTS SUPOORTED BY THE 

AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AGENCY IN TERMS 

OF ENTREPRENEURSHIP: THE CASE OF MANİSA  

Abstract 

Manisa Agriculture and Rural Development Agency (ARDA) has been established in 2012 

and between 9th to 14th project call periods, there have been 447 project applications for 

financial supports in which 320 were eligible for contracts. The ARDA granted 72 million 

Turkish Lira to investment projects, amounting 145 million Turkish Lira. To explore the 

effectiveness and benefits of those projects, thirteen entrepreneurs from various project 

categories were interviewed. The collected data were analysed by descriptive and content 

analysis. The participants reported that investment and grants programs improve 

entrepreneurship intentions and behaviors. The financial supports and grants enable start-up 

firms to provide quality products and services in the EU standards.  Participants stated that the 

only disadvantages of the project grants are some bureaucratic procedures that should be 

questioned regarding their length and necessities. 

 

Keywords: Agriculture and Rural Development Agency, project grants and aids, 

entrepreneurship, EU standards, quality.  
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1. GİRİŞ 

Türkiye, sahip olduğu topraklar ve ekoloji ile tarım sektörünün oldukça geliştiği ve ekonomi 

içerisindeki önemini artıran bir ülke konumundadır (Koçtürk vd., 2013). Türkiye’nin 1959’da 

başlayan AB’ye üye olma süreci, Ekim 2005’ten itibaren tam üyelik müzakerelerinin 

başlaması ile yeni bir sürece girmiştir. Tam üyelik görüşmelerinde uyum esasları görüşülen 

fasıl sayısı 33 olup bunların en önemlisi kanımızca tarım sektörüdür. Türkiye’de tarım 

nüfusunun fazla olması, işletmelerin küçük ve çok parçalı olması önemli bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Türkiye AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında bazı alt sektörlerde 

rekabetçilik ve uyum açısından dezavantajlı durumdadır. AB’ye katılmak isteyen ülkelerin, 

uyum sağlamakta zorlanan sektörleri için çeşitli katılım öncesi yardım araçları bulunmaktadır.  

Bunların içinde en önemlisi Türkiye’de 2007 yılında uygulanmaya başlanılan IPARD 

programıdır (Yılık, 2011:89). AB aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla 

1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for 

Pre-Accession Assistance-IPA) oluşturmuştur. IPA desteği beş bileşeni kapsamakta olup, 

Türkiye bu 5 bileşenin tümünden faydalanmaktadır. IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma 

(IPA Rural Development- IPARD), AB nin Ortak Tarım politikasını (Common Agricultural 

Policy-CAP), Kırsal Kalkınma Politikasını ve benzeri politikaların yürütülmesi ve yönetilmesi 

çerçevesinde uyum hazırlıklarını ve politika geliştirilmesini destek vermektedir (Ünal ve 

Fidan 2014: 66). 

Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ülkenin kırsal kalkınma çerçevesinde 

tam üyelik öncesi dönemdeki öncelik verdiği konular ve gereksinimleri dikkate alınarak 

hazırlanmıştır. Bu kapsamda 2007-2013 yıllarını içeren 9. Kalkınma Planı 2006-2010 yıllarını 

içeren Tarım Stratejisi ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi öncelikleri yanında AB Çok Yıllı 

Gösterge Planlama Belgesi’nin stratejik öncelikleri de dikkate alınmıştır. 2007 yılında 

TBMM’de kabul edilen 5648 sayılı yasa ile  “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu”(TKDK) kurulmuş ve IPARD’ı uygulamakla görevlendirilmiştir. TKDK, Avrupa 

Birliği ve Türkiye arasında yürütülen katılım müzakerelerinin, “Tarım ve Kırsal Kalkınma” 

başlıklı 11. Faslı kapsamında kırsal kalkınmanın desteklenmesi için katılım öncesi dönemde 

sağlanan IPARD programı fonlarını kullandırmaktadır (TKDK, 2015a). TKDK’ nın ana 

görevi ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler kapsamında 

AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanacak kaynaklarla kırsal kalkınma programlarının 

uygulanması kapsamındaki çalışma ve faaliyetleri gerçekleştirmektedir. IPARD başlangıçta 
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20 ilde uygulanmaya başlanmış daha sonra 2012 yılından itibaren 22 il daha eklenmiş olup 

halen 42 ilde faaliyette bulunmaktadır. 

TKDK, AB kriterlerine uygun tarımsal üretimin yaygınlaşmasında önemli bir rol üstlenerek 

Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine katkıda bulunmaktadır. TKDK, AB ve ulusal bütçenin 

birlikte kullanıldığı destekleme modeli ile proje hazırlama kapasitesinin arrtırılması, yeni 

işletme ve tesislerin kurulması, halihazırdaki işletmelerin yenilenerek daha modern hale 

getirilmesi, yeni teknolojilere ayak uydurulmasının sağlanması ve tarımsal işletmelerin 

varlığının sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amacıyla eğitim programları geliştirilmesi ile 

doğrudan yatırımcı-girişimciye yönelik çalışmalarına başlamıştır. TKDK, Katılım Öncesi 

Mali Yardım Aracı- Kırsal Kalkınma Bileşeni IPARD’ın Türkiye elçisi olmuştur. 2011 de 

başlayan projeli yatırımlarda 4 yıllık gibi kısa bir sürede 3.3 milyarı hibe olmak üzere 5.8 

milyarlık  yatırıma ulaşılmıştır. Kadınlara yönelik sağlanan pozitif ayrımcılık ve bununla 

beraber genç girişimcilere sağlanan daha fazla hibe avantajı ile 11.000 yatırımcı-girişimciye 

kaynak kullandırılmış ve yaklaşık 45.000 kişiye istihdam sağlandığı ifade edilmiştir.. 

Önümüzdeki dönemde hazırlanan ve 2014-2020 dönemini kapsayacak olan IPARD-2 

programı Ocak 2015 te kabul edilmiş ve hibe oranları arttırılarak uygulanmaya başlanılacağı 

belirtilmiştir (TKDK, 2015a). 

Bununla birlikte kırsal kesim açısından geçmişten günümüze yaşanan başlıca sorunlardan biri 

de finansal kaynak eksikliğidir. Dünya’da olduğu gibi, ülkemizde kredi kaynakları 

teşkilatlanmış ve teşkilatlanmamış kredi kaynakları olarak belirtilebilecekken, bu noktada 

tarımsal üreticilerin sıkça yararlandığı finansal kaynak unsurlarının arasında öncelikle 

Bankalar ve Tarım Kredi Kooperatifleri gelmektedir (Koçtürk vd., 2013:285). 

2.KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ TKDK PROJE UYGULAMA ESASLARI IPA 

ve IPA II (IPARD) PROJELERİ İLE İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRME 

Kırsal Kalkınma Destekleri özellikle 2000’li yılların başından itibaren boyut 

değiştirmiştir. Bu çerçevedeki yeni gelişmelerden biri de kırsal kalkınmanın desteklenmesi 

noktasındaki “Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, Tarımsal Strateji (2006-

2010) kapsamındaki hibe programıdır. Bu program; “kırsal alanlarda gelir standartları ve 

sosyal standartların geliştirilmesi, tarım ve sanayii arasındaki entegrasyonun sağlanması, 

alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, mevcut durumda gerçekleştirilen kırsal kalkınma 

faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, altyapının iyileştirilmesi, girişimcilik kapasitesinin 

artırılması ve uluslararası kaynaklardan yararlanmak için kapasite oluşturulması” 
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amaçlarını barındırmaktadır. Ayrıca, bu hibe programıyla birlikte, KOSGEB’in girişimcilere 

yönelik sağladığı KOSGEB girişimci desteği programı ile, yeni faaliyete geçirilen her işletme 

için 30.000 TL’ye kadar hibe desteği ve devamında işletmenin büyütülmesi noktasında da 

70.000 TL’ye kadar düşük maliyetli, uzun vadeli kredi desteği temin edilmektedir. 

KOSGEB’in sunduğu bu program, ülkenin genelini kapsamakta ve kırsal alanları da 

bünyesinde taşımaktadır. Program kapsamında şimdiye kadarki hibe ve kredi tutarı toplamı 

165 milyon TL civarına ulaşmış ve yaklaşık 11.200 yararlanıcıya sunulmuştur. 

Tarım ve Kırsal Kalkınma, Türkiye için 2014-2020 yıllarında IPA için seçilmiş sektörlerdeki 

öncelikleri belirleyen Ülke Strateji Belgesi (ÜSB)’nde Avrupa Birliği’nin öncelik verdiği 

dokuz sektörden birisi olarak desteklenmektedir. Bu strateji belgesinde, Tarım ve Kırsal 

Kalkınma noktasında IPA II’nin temel hedefi; “Ortak Tarım Politikasının (OTP) gelecekte 

uygulanmasına yönelik olarak Türkiye’nin hazırlanması konusunda IPA tarafından 

halihazırda kapsanan alanlarda Türkiye’nin çabalarının sürdürülebilir kılınması ve aynı 

zamanda gıda güvenilirliği, veterinerlik, bitki sağlığı politikası ve balıkçılık alanlarında 

müktesebat ile uyumun sağlanması” olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte strateji belgesinde 

sosyo-ekonomik yönden tarım ve kırsal kalkınma Türkiye’deki temel açıdan kilit rol oynayan 

sektörlerden biri olarak ifade edilerek, şu başlıklara atıfta yapılmaktadır: i. Sektörü AB çevre 

ve hijyen standartları seviyesine yükseltmek için yatırım ihtiyacı. ii. Diğer sektörler ile 

karşılaştırıldığında daha düşük verimlilik ve kırsal alanlardan kent merkezlerine göçe neden 

olan düşük gelir düzeyleri. iii. Kırsal bölgelerin sosyo ekonomik kalkınmasının önündeki 

zorluklar. Belirlenen bu ihtiyaçlar (1) kırsal kalkınma programı ve (2) kurumsal kapasite 

geliştirme kapsamında alt-sektörler olarak değerlendirilecektir. Program çerçevesinde maddi 

destek verilecek ana önlemler strateji belgesinde şöyle yer almaktadır; “Tarım işletmelerinin 

fiziki varlıklarına yönelik yatırımlarını destekleme, tarım ve balıkçılık ürünlerini işleyen ve 

pazarlayan işletmeler, çiftlik faaliyetlerini çeşitlendirme ve iş geliştirme. LEADER yaklaşımı 

ile uyumlu olarak yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması, tarım-çevre ve organik tarım 

tedbiri, teknik destek ve danışmanlık hizmetleri gibi tamamlayıcı faaliyetlerin desteklenmesi.” 

Strateji belgesinde maddi yardımların konusu, “Kısa bir süre önce akredite edilen IPARD 

kurumları ile uyumlu olarak kırsal kalkınma alt sektörlerinde çok yıllı sektör desteklerinin 

temel opsiyon olmaya devam ettiği.” şeklinde yer almaktadır. Tarım ve Kırsal Kalkınma 

Sektörü için gerçekleştirilmesi öngörülen eylem çeşitleri ile uyumlu olan IPARD 2014- 2020 

Programı kapsamında olan tedbirler ve AB’den alacağı katkılarıyla beraber şu şekilde 

verilecektir: 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 564-579. 

 

 

568 

 

 1) Tarım işletmelerinin fiziki yapılarının iyileştirilmesine yönelik yatırımlar, 42%  

2) Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve bu ürünlerin pazarlanması 

çerçevesindeki fiziki yatırımlar, 22%  

3) Organik Tarım ve Tarım Çevre İklim Değişikliği, 2%  

4) LEADER Yaklaşımı,Yerel kapsamlı kalkınma stratejilerinin hayata geçirilmesi,3%  

5) Kırsal Altyapı Yatırımları (Infrastructure), 10%  

6) Çiftlik faaliyetlerinin daha çeşitli hale getirilmesi ve iş geliştirme, 19%  

7) Teknik çerçevedeki destekler, 2%  

Tedbirlerin tamamı ve bu program bütçesinden alacağı paylar; AB uyumu çerçevesindeki 

diğer faaliyetlerle bu tedbirlerin koordinasyonu ve tarım sektörünün daha kapsamlı ve detaylı 

sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlayacak çerçevede tesis edilmiştir. IPARD programı ile 

Türkiye’nin milli kırsal kalkınma politikalarının tamamlayıcılığı amaçlanmaktadır 

(http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/Ipard/IPARD2.pdf).  

TKDK Projeleri çağrı dönemlerine göre değişmekle birlikte, aşağıda belirtilen 3 ana 

başlıktaki konularda uygulanmaktadır. Bu başlıklar; Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına 

Yönelik Yatırımlar, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki 

Varlıklara Yönelik Yatırımlar ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme, 

yatırımları olup 16 alt başlıktan oluşmaktadır. 

Yukarıda belirtilen projeler için halen 42 ilde faaliyet gösteren TKDK Koordinatörlükleri, 

girişimcilere çeşitli çağrılarda bulunup proje tekliflerini değerlendirmektedir. Nitekim 2014-

2020 döneminde yılları arasında; yıllar itibariyle IPARD Fonlarına Maksimum AB Katkısı 

başlangıç olan 2014-2016 yıllarında yıllık 69 milyon Avro olarak planlanırken, bu katkının  

sonraki (2017-2020) yıllarda 150 milyon Avroya çıkartılabileceği belirtilmiştir  (http 

www.tkdk.gov.tr/Content/File/Ipard/IPARD2.)*. 

*(Asıl miktarlar AB bütçesi çerçevesinde yıllık olarak kararlaştırılacağı için, buradaki yıllık katkılar sadece 

gösterge niteliğindedir ) 

  

http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/Ipard/IPARD2.pdf
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3. TKDK PROJE DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ 

TKDK Projelerinde yer alan temel kavramlar ve uygulama esasları çoğunlukla yeni 

uygulanmaya başlanacak olan IPARD II desteklerine göre tanımlanmıştır. Faydalanıcı tanımı: 

Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişi olmalıdır (Kamu tüzel kişileri hariç). Başvuru sahibi; 

başvuru aşamasında  Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Hayvan Kayıt Sistemi (HKS)’ye kayıtlı 

olmalıdır. Bu durum daha önce mevcut işletmeler için başvuru aşamasında, yeni işletmeler 

için yatırım sonunda, ÇKS ve HKS kaydı olmalıdır, şeklindeydi.Yatırım ekonomik olarak 

sürdürülebilir olmalıdır (iş planı).Yatırımın sonunda; çevre koruma ve hayvan refahı 

konularında Ulusal Minimum Standartlar ve AB Standartları sağlanmalıdır. 

IPARD I’de Hibe oranları minumum %50 , 40 yaş altı % 55, Dağlık alan % 60, 40 yaş 

altı+Dağlık alan % 65 olarak belirlenmiş iken bu oranlar IPARD II’de  % 60 - % 70 

seviyelerine kadar arttırılmıştır. IPARD I de desteklenen bazı kalemler IPARD II de destek 

kapsamından çıkarılmıştır, bunun en çok dikkat çekeni de traktör desteğidir. 

IPARD II de destek kapsamından çıkarılan unsurlar: 

Arazi ve mevcut binaların alımı, kiralama giderleri, ikinci el makine/ekipman, canlı hayvan 

alımı, traktör, ayni katkılar, işletme giderleri vb. 

IPARD Destekleri ile ilgili genel hususlar özetle şöyledir; 

1- IPARD süresince bir faydalanıcının en fazla 4 adet projesi desteklenebilir. 

2-Bir başvuru sahibi aynı çağrı döneminde 1 adetten fazla proje sunamaz 

3-Bir faydalanıcı, ancak bir yatırımı sona erdiğinde (nihai ödemeden sonra) IPARD 

desteğine tekrar başvurabilir. 

4-Bir faydalanıcının bu tedbir kapsamında desteklenen tüm projelerinin uygun 

harcamaları toplamı 1.000.000 Avro üst sınırını geçemez (Broyler: 500.000 Avro, Kaz: 

250.000 Avro). 

Genel Uygunluk Kriterleri; Başvuru Sahibi Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır,vergi 

borcu ve SGK borcu olmamalıdır, 65 yaşın altında olmalıdır, mesleki yeterlilik kriterini 

sağlamalıdır. 

IPARD I de istenen ancak IPARD II de kaldırılan ve eklenen belgeler şunlardır; 

- Son Aya Ait Aylık Prim ve Hizmet Dökümü 

- Başvuru sahibine ait Faaliyet Belgesi 
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- Sıralama Kriterleri ile ilgili belgeler 

- Adli Sicil ve Sabıka Kaydı (Online Kontrol) 

- Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge (Online Kontrol) 

- SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge (Online Kontrol) 

- Nüfus Cüzdanı / Nüfus Kayıt Örneği (Online Kontrol) 

Buna karşılık Gerçek kişişler için İmza beyannamesi eklenmiştir. 

Bunun dışında mevcut işletmeler ile yeni faaliyete geçen işletme farkı olarak yapılan 

düzenlemede şöyledir; Mevcut işletmeler, yeni işletmelerden farklı olarak başvuru 

aşamasında; İşletmeye ait «İşletme Tescil Belgesi»  sunmalıdır. Yumurta Tavukçuluğu için 

başvuru aşamasında;  İşletme Tescil Belgesi, Hayvancılık İşletmesi Faaliyet Belgesi, Eski 

işletmeye ait Aplikasyon Krokisi (taşıma söz konusu ise), sunulmalıdır. 

IPARD II de projeler konularına göre yeni sıralama kriterlerine tabi tutulmaktadır. 

 

 

SIRALAMA KRİTERLERİ 

N

NO 

KRİTER PUAN 

1 

 

 

1 

Yatırımın sonunda nihai kapasitesi, aşağıda belirtilen kapasite 

değerlerinden küçük olan tarımsal işletmeler 

 Süt sektörü için; 50 süt ineği, 25 süt veren manda veya 250 süt veren 

koyun ya da keçi.  

 Kırmızı Et sektörü için; 100 sığır veya 250 koyun ya da keçi. 

 Kanatlı sektörü için; 25,000 broyler, 4,000 hindi, 1500 kaz. 

 Yumurta tavukçuluğu sektörü için; 50,000 yumurta tavuğu. 

40 

2

2 

Yatırımın uygun harcamalar toplamı 500.000 TL veya altında ise 
20 

3 

3 
Başvuru sahibi veya tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler (tüzel 

kişilikler için) yatırımın yapıldığı ilçede ikamet ediyorsa  20 

4 

4 
Başvuru sahibi veya tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler (tüzel 

kişilikler için) kadın ise 10 

5 

5 
Yatırım yenilenebilir enerjiyi içeriyorsa 

10 

 
Toplam 100 
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Son dönemde özellikle enerji yatırımları, genç girişimciler ve bayanlar için pozitif 

ayrımcılığın hem sıralamada hem de hibe oranlarında arttırıldığı görülmektedir. Tüm sektörler 

için 103 Tedbiri aşağıda gösterilmiştir; 

-AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi 

için ekipman,  

-HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar;  

-Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden 

işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesine yönelik yatırımlar,  

-İşletmenin kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman 

alımı ve inşaat işleri,  

-Paketleme için ekipman satın alınması, Motorlu taşıtlar hariç nakliye ekipmanı,  

-Ürün ve işleme yönetimi için bilişim teknolojileri donanım ve yazılımları. 

Programdaki sıralama kriterleri de tedbir bazında hazırlanmıştır. Buna göre 302 

tedbirinde yatırım yapan tüm başvuru sahipleri 302 tedbiri için ayrılan bütçeden bu 

sıralamaya göre destek alacaktır. 

Genel Sıralama Kriteri Puan 

40 yaş altı 10 

Dağlık veya ormanlık alandaki çiftçi 10 

Kadın girişimci 10 

İlgili alanda eğitim sertifikası, diploma, 3 yıllık tecrübe 10 

Onaylanmış Yerel Kalkınma Stratejisine uygun proje 20 

Üretici örgütü, birlik veya kooperatif 10 

302-7 dışındakilerde yenilenebilir enerji yatırımı varsa 10 
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Alt sektörleri dikkate alan Sektörel Sıralama Kriterleri ise şöyledir; 

Alt-sektör Sektörel Sıralama Kriteri Puan 

Bitkisel üretim, işleme, 

paketleme 

Mevcut işletme ve organik üretim/iyi tarım uygulamaları 10 

Tüm üretim, işleme, paketleme bileşenleri varsa 10 

Arıcılık Mevcut işletme ve organik üretim/iyi tarım uygulamaları 10 

Tüm üretim, işleme, paketleme bileşenleri varsa 10 

Zanaatkarlık ve katma 

değerli ürünler 

Coğrafi İşaretli ürün 20 

Kırsal turizm Mevcut işletme 20 

Su ürünleri Alabalık, sazan, çipura, levrek dışındaki türlerin 

yetiştiriciliği 

20 

Makine parkları Tamir veya kiralama hizmeti veren mevcut işletme, üretici 

örgütü, birlik, kooperatif 

20 

Yenilenebilir enerji Gerçek kişi, yatırımın bulunduğu alanda yaşıyorsa 20 

 

Proje değerlendirmede bir çok kriterler dikkate alınmakta olup dikkate alınan genel hususlar 

da aşağıda belirtilmiştir: 

Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm, makine parkları, yenilenebilir enerji 

sektörlerinde üretici örgütleri hariç olmak üzere tüm başvuru sahipleri KOSGEB’e üye olmak 

zorundadır.  

Uygun harcama tutarı; 

      150.000 TL’ye kadar olan yatırımlar için B-3 iş planı 

      150.000 – 500.000 TL arası için B-1 iş planı 

      500.000 TL ve üzeri için B-2 iş planı istenecektir 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çeşitli sebeplerle cezalı duruma düşüp de 

desteklerden men edilen işletmeler IPARD kapsamında da desteklenmeyecektir. 

4. MANİSA’DA UYGULANAN TKDK PROJELERİ 

Manisa İl Koordinatörlüğü 2012 yılında kurulmuş II. Faz il koordinatörlüklerinden birisi olup 

49 personel ile hizmet vermektedir. Manisa TKDK İl Koordinatörlüğü Tablo 1’ de görüldüğü 

üzere yaklaşık 152 milyonluk yatırım tutarının 75 milyonluk kısmını desteklemiştir (TKDK, 

2015b). 

Tablo 1:TKDK MANİSA İlinde Uyguladığı Çağrı Bazlı Projelerin Son Durumu (2015) 

ÇAĞRI 
DÖNEMİ 

BAŞVURU 
SAYISI 

SÖZLEŞMEYE 
BAĞLANAN 
PROJE SAYISI 

TOPLAM 
YATIRIM TUTARI  
(1000 TL) 

TOPLAM 
DESTEK TUTARI 
(1000TL) 

ÖDEMESİ 
BİTEN 
PROJE 
SAYISI 

ÖDENEN HİBE 
TUTARI (1000 
TL) 

1-8*             

9 16 3 3.293 1.751 3 1.710 

10 4 1 1.196 641 1 641 

11 285 251 57.960 29.164 249 27.217 

12 71 36 48.099 25.078 35 23.484 

13 64 25 25.117 10.951 19 8.754 

14 7 4 9.315 4.524 0 482 

15 12 6 6.545 3.156 0 0,00 

TOPLAM  459 326 151.525 75.265 307 62.288 

*1-8 Çağrı Döneminde  Manisa TKDK kapsamına alınmadığından proje uygulaması bulunmamaktadır. 

Alt sektörler bazında 2015 yıl sonu itibarı ile 459 proje başvurusunda bulunulmuş, bunların 326’ sı ile 

(% 71) sözleşme imzalanmıştır  (Tablo 2). Desteklenen alt sektörler içinde en büyük payı % 48 ile 

beyaz et sektörü almıştır. 
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Tablo 2: Alt Tedbir/Sektör Bazlı Son Durum (2015) 

ALT TEDBİR/SEKTÖR 

ADI 

BAŞVURU 

SAYISI 

SÖZLEŞMEYE 

BAĞLANAN 

PROJE SAYISI 

 TOPLAM 

YATIRIM TUTARI 

(TL) 

TOPLAM 

DESTEK TUTARI 

(TL) 

ÖDEMESİ 

BİTEN 

PROJE 

SAYISI 

ÖDENEN HİBE 

TUTARI (TL) 

Süt Üreten Tarımsal 

İşletmeler 

25 9 20.379.952,54 10.160.558,23 4 3.950.355,71 

Et Üreten Tarımsal 

İşletmeler (KırmızıEt) 

5 1 1.769.285,10 896.482,17 1 808.368,86 

Et Üreten Tarımsal 

İşletmeler (Beyaz Et) 

81 50 67.867.652,60 36.229.729,15 49 33.679.853,62 

Süt ve Süt Ürünlerinin 

İşlenmesi ve 

Pazarlanması  

8 4 7.505.155,15 3.656.688,42 3 3.613.335,36 

Et ve Et Ürünlerinin 

İşlenmesi ve 

Pazarlanması  

5 1 1.651.226,69 795.725,73 1 742.984,56 

Meyve ve Sebzelerin 

İşlenmesi ve 

Pazarlanması  

9 4 13.229.490,55 5.570.333,85 1 4.214.645,86 

Su Ürünlerinin 

İşlenmesi ve 

Pazarlanması  

- - - - - - 

Çiftlik Faaliyetlerinin 

Çeşitlendirilmesi ve 

Geliştirilmesi  

280 230 14.271.252,21 6.803.168,80 230 6.786.807,89 

Yerel Ürünler ve Mikro 

İşletmelerin 

Geliştirilmesi  

41 25 22.107.598,59 10.022.504,66 18 7.940.184,34 

Kırsal Turizm  1 1 1.623.713,02 578.879,99 0 551.719,56 

Kültür Balıkçılığının 

Geliştirilmesi  

4 1 1.120.136,40 550.668,30 0 0,00 

TOPLAM  459 326 151.525.462,85 75.264.739,30 307 62.288.255,76 

 

Manisa ilinde uygulanan projelerin genel değerlendirmesi şöyledir;  40 yaş altı 

faydalanıcıların sayısı 148, kadın girişimcilerin sayısı ise 30 olup % 9 seviyesinde bir oranı 

oluşturmaktadır. Bu dönemde yaklaşık 3000 kişilik bir istihdan artışı sağlanmıştır. 90000’e 

yakın alet ekipman desteği, 238 işletmeye ise traktör alımında destek sağlanmıştır. 
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5. TKDK FAYDALANICILARININ-GİRİŞİMCİLERİNİN DEĞERLENDİRMELERİ 

Bu çalışmada, Manisa’da desteklenen 3 tedbir ana grubu ve 10 alt proje grubundaki 

girişimciler ile mülakat yapılarak  

Girişimcilik proje uygulamalarının etkinliği ve getirileri belirlenmeye çalışılmıştır. Proje 

desteklerinden faydalanan girişimciler ile iş ortamlarında yüzyüze gerçekleştirilen mülakatlar 

bilgi edinilmek istenilen konularda derinlemesine ve bütüncül bir biçimde olguları ortaya 

çıkarma şansı sağlamıştır. 

5.1. Evren ve Örneklem 

Manisa ilinde sözleşmeye bağlanan proje sayısı 2015 yılı itibariyle 320 olup, bunlardan 

TKDK Manisa İl Müdürlüğünden araştırmaya katılma hususunda işbirliği yapabilecek 22 

tanesinin iletişim bilgileri alınmıştır. Ancak 9 girişimci çalışmaya katılmayı kabul etmemiş 

böylece 13 tanesi ile işyerlerinde yüzyüze mülakat yöntemiyle 60 dk ile 80 dk arasında süren 

görüşmeler yapılmıştır. Kayıt cihazı ile görüşmelerin kayıt altına alınmasına girişimciler pek 

istekli olmadıklarından, sorulan sorulara alınan yanıtlar not edilerek toplanmıştır. Görüşmeler 

yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile gerçekleştirilmişitir. Açık uçlu sorular, cevaplayıcıya 

esneklik sağlaması ve derinlemesine ve genişlemesine yanıt alınabilmesi nedeniyle yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği faydalı olmuştur. 

5.2. Sorular 

Araştırmanın amacı doğrultusunda, TKDK desteklerini kullanan girişimcilerden 

derinlemesine cevaplar almak için çeşitli araştırmacıların çalışmalarından faydalanılarak 

hazırlanan görüşme sorularına (Ünal ve Fidan, 2014; TKDK, 2015a;Yılık, 2011) nihai şeklini 

vermek için, Manisa TKDK il müdürlüğünde çalışan  2 Uzman’dan da geri bildirim ve katkı 

alınmıştır.  

Bazı yatırımcılar proje inşaat aşamasında olduklarından soruları yanıtlamak istememişlerdir. 

Faydalanıcılara yatırımları ve TKDK ile ilgili 15 soru yöneltilmiştir.Yatırımcıların bir kısmı 

şirket statüsünde olduğundan nüfus ve demografik durum ile ilgili sorulara yer verilmemiştir. 

Birinci kısımda faydalanıcıların yaşları, ikinci kısımda TKDK ile ilgili ilk bilgilere nereden ve 

nasıl ulaştıkları, Danışmanlık hizmetleri, TKDK’nin proje aşamasındaki tutum ve 

davranışları, TKDK teşvik ve projelerinin girişimcilik ruhu ve davranışı üzerine etkileri, 

projelerin ekonomik getirileri ve son olarak kendilerinin TKDK yöneticisi olmaları 

durumunda ne gibi kolaylıklar ya da tutum içinde bulunacakları şeklinde sıralanabilir 
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5.3. Analiz ve Bulgular 

Görüşmelerden elde edilen veriler, betimsel analiz ve içerik analizi kullanılarak 

çözümlenmiştir. Betimsel analizde, görüşülen kişilerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde 

anlatmak amacıyla doğrudan alıntılara yer verilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 256). İçerik 

analizi ile bireylerin ya da grupların değerleri, inançları, tutumları ve düşünceleri ortaya 

çıkarılabilir. İçerik analizi, belirli standartlara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı 

sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik ve yinelenebilir bir 

teknik olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk vd., 2014). Görüşme sorularına verilen yanıtlar, 

içerik analizi ile değerlendirildikten sonra, elde edilen betimsel veriler ve temalar aşağıda 

açıklanmış ve bu temalar girişimcilerin mülakatlarından doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. 

Birinci kısımda faydalanıcıların yaşları sorulmuştur. Ankete katılan işletmelerin bir kısmı 

şirket ve kooperatif statüsünde, bir kısmı ise şahıs olarak hibelerden yararlanmıştır. Bunların 

en genci 23 en yaşlısı ise kooperatif yöneticisi olduğundan 71 yaşındadır (Şahıslarda 65 yaş 

üstü müracaatlar kabul edilmemektedir). 13 işletmeden 7’sinin girişimcisi 40 yaşın altında 

olduğundan ilave % 5 daha fazla hibe almışlardır. 

İkinci kısımda TKDK ile ilgili ilk bilgilere nereden ve nasıl ulaştıkları sorulduğunda çok 

farklı cevaplar verilmiştir. Ancak daha çok “basın” ve “tarım teşkilatından” ifadeleri 

çoğunluğu oluşturmaktadır, bir işletme ise TKDK desteklerini “danışmanlık şirketinden” 

duyduğunu beyan etmiştir. İşletmelerin bir kısmı daha önce Tarım Bakanlığı’nın farklı proje 

yardımlarından yararlandığını o nedenle tarım teşkilatından duyduğunu bir işletme ise “Halk 

Eğitim Merkezin’den” duyduğunu belirtmiştir. 

Üçüncü kısımda Danışmanlık hizmetlerinin nasıl alındığı ve memnuniyet düzeyi ve 

ödemelerle ilgili değerlendirmeleri sorulmuş olup, Danışman firma seçiminde Tarım 

Bakanlığı önerisi, arkadaş tavsiyesi, firmaların yatırımcıları araması vb. şekilde iletişim 

kurduklarını belirtmişlerdir. Danışmanlık firmalarına ödenen ücretler karşılıklı pazarlık ile 

belirlenmiş olup, en az 3000 TL en fazla 40.000 TL ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Proje 

bedeli yükseldikçe ödenen danışmanlık oranı azalmaktadır. Örneğin traktör alan bir işletme 

32.000 TL için 3000 TL danışmanlık ücreti ödediğini ifade ederken; ki bu yaklaşık % 10’a 

tekabül etmektedir. Faydalanıcıların bir tanesi dışında, danışmanlık hizmetinden şikayet eden 

olmamıştır. İşin ilginci danışman firmaların hemen hepsi Manisa dışından firmalar olup uzak 

illerdeki projelere danışmanlık yapabilmektedirler. 
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Dördüncü  kısımda TKDK’nin proje aşamasındaki tutum ve davranışlarının üç şekilde 

değerlendirilmesi istenmiştir. Birincisi, başvuru sürecinde TKDK’nın karşılama ve 

davranışları, hemen bütün faydalanıcılar kurumun tutumundan çok memnun olduklarını 

belirtmişlerdir. İkincisi, sözleşme imzalanma aşamasındaki tutum ve davranışlar da genelde 

olumlu olarak ifade edilmiş ancak kırtasiyecilikten ve projelerin tamamen AB standardına 

göre yapıldığından bazı evrakları (yeterlilik belgesi vb.) temin etmede zorluklarla 

karşılaşıldığını, ayrıca fiyat araştırmasının TKDK yerine faylanıcı tarafından yapılmasının 

doğru olmadığını ifade eden işletmeler bulunmaktadır. Ancak çoğunluk kurumun genç, 

dinamik ve son derece pozitif davrandığı konusunda hem fikirdir. Üçüncüsü, yatırım süreci ve 

sonrasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi idi, bunda da genelde olumlu görüş bildirmişler 

ancak bazı teknik konularda standart dışı uygulamalar olduğunda özellikle inşaat aşamasında 

kabul edilmeyen harcamalar olduğunu ifade eden işletme sayısı 3’tür. 

Beşinci kısımda TKDK teşvik ve projelerinin girişimcilik ruhu ve davranışı üzerine etkileri 

araştırıldığında bütün işletmeler bu soruya olumlu yanıt vermiş hatta bazıları bu destek ve 

hibeler olmasa yatırım yapamayacaklarını belirtmişlerdir. Bir girişimci “TKDK destekleri 

oldukça motive edici. AB standartlarında yüksek kalitede işletmeler kuruluyor. Hayvan 

refahına uygun işletmeler ve hammadde kalitesi yüksek oluyor” şeklinde bu soruya yanıt 

vermiştir. 

İşletmelere yeni bir proje sunmak istermisiniz? şeklinde sorulan soruya bir işletme hariç hepsi 

evet cevabı vermişlerdir. Hayır cevabı veren işletme bürokratik işlemlerin fazlalığından 

yakınmış ve Tarım Bakanlığının başka destek programlarından yararlanacağını ifade etmiştir. 

Faydalanıcıların hibeden yararlanabilmeleri için şart olan 5 yıl aynı işi sürdürmeleri şartı ile 

ilgili soruya da işletmelerin hepsi evet yanıtı vermiş olup, işlerini daha da büyütmeyi 

düşündüklerini bildirmişlerdir. 40 yaş altı ve bayan girişimcilere pozitif ayrımcılık ve +5 puan 

fazla hibe verilmesi konusunda genelde olumlu görüş bildirilirken bazı işletmeler bu 

uygulamanın suiistimal edilbileceğini gerçek yatırımcı dışındaki kişilerin de bir proje 

hazırlayabilecekleri konusuna dikkat çekmişlerdir. 

Altıncı kısımda projelerin ekonomik getirileri, mesleki bilgi ve birikimleri ile ile ilgili 

sorulara bütün girişimciler olumlu yanıt vermişlerdir. Yeni yatırımların ekonomiklik ve 

karlılık açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu modern işletmelerle ölçek ekonomilerinden 

yararlandıklarını, ayrıca mesleki bilgi ve görgülerini arttırıcı sonuçları olduğunu 

bildirmişlerdir. Gıda üretimi için destek alan işletmeler, ISO vb. standartları alma zorunluluğu 

olması, arıtma tesislerinin kurulması, bazı kalite güvence sistemlerinin (HACCP gibi) 
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uygulanması konularındaki zorunlulukların kendileri açısından da olumlu olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Son kısımda kendilerinin TKDK yöneticisi olmaları durumunda proje tekliflerine karşı ne gibi 

kolaylıklar sağlayacakları ya da tutum içinde bulunacakları sorulduğunda çoğunlukla 

kurumun davranış ve tutumlarının olumlu olduğunu beyan etmişlerdir. Bazı girişimciler ise 

bürokratik işlemlerin uzunluğundan ve zaman almasından yakınmışlardır. Bu uygulamaların 

AB kriterlerinden kaynaklandığının bilincinde olan girişimcilerin birisi dışında hepsi tekrar 

TKDK projelerinden yararlanmak istediklerini bildirmeleri kurum açısından olumlu olarak 

değerlendirilmelidir. 

6. SONUÇ 

Türkiye’de tarım sektörü bir çok açıdan desteklenmektedir. Nitekim 2005 yılında çıkarılan 

tarım kanununa göre tarım sektörüne verilen destekler ülke GSMH’sının % 1‘inden az olamaz 

şeklinde yasa ile güvence altına alınmıştır. Ancak 2005 yılından itibaren yürütülen AB tam 

üyelik müzakereleri ve tarım sektörünün AB normlarına adaptasyonu çalışmaları, sektörün 

rekabetçi unsurlarının belirlenmesi ve ona göre bir yatırım ve dönüşüm uygulamalarını 

zorunlu hale getirmiştir. Bu çerçevede aday ve aday olmaya potansiyel ülkelere verilen mali 

destekler IPA (Instrument for Pre-accession Assistance- Katılım Öncesi Yardım Aracı) ismi 

altında birleştirilmiştir. Bu destek programını uygulayabilmek için % 75’i AB fonlarından 

desteklenen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kurulmuş ve  2007 

yılıyla birlikte akreditasyon süreci çerçevesindeki gerekli kriterlerin hazırlıklarının 

gerçekleştirilmesiyle birlikte, çalışmada da belirtildiği üzere 6 Nisan 2010’da ulusal 

akreditasyon için Ulusal Fon’a akreditasyon paketini vermiştir. Halen 42 ilde yürütülen ve 

2011-2015 yılları arasında 11.000 girişimcinin faydalandığı projeli yatırım programlarının  

toplam tutarı 5.8 milyar olup bunun 3.3 milyarlık kısmı hibelerden oluşmaktadır. Projeli 

yatırımlarla 45.000 kişiye de ek istihdam sağlanmıştır. 

TKDK’nın uyguladığı projeli yatırım ve hibe programlarının girişimcilik ruhunu arttırdığı 

açıklıkla söylenebilir. Daha önce tarım ve gıda sektörüne yatırım yapmamış olan girişimciler 

de bu alanlarda yatırım yapma isteği duymaktadırlar. Ancak sayıları çok fazla olmasa da 

yapılan saha çalışmasında faydalanıcıların önemli bir kısmı daha önceden yatırım konusu ile 

ilgili bilgileri olduklarını ancak yeni yatırım ile bu bilgi ve tecrübelerini daha da arttırdıklarını 

ifade etmişleridir. 
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Sonuç olarak AB fonları ile desteklenen TKDK’nın kısa zamanda 81 ilde faaliyet gösterip, 

tarım ve gıda sektöründe girişimcilerin katkısıyla önemli kazanımlar sağlayabileceğini 

söylemek mümkündür. Girişimcilerin fazla olmamakla beraber yakındığı bazı bürokratik 

işlemlerdeki belge ve bilgilerin de zaman içinde giderilebileceği söylenebilir. 

KAYNAKÇA 

Büyüköztürk, Ş. Kılıç Çakmak, E. Akgün, Ö. E. Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel 

Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık. 

Koctürk, O.M., Tepeci M., Duramaz, S. and Yatbaz, A. (2013). The use of agricultural loan: 

an analysis of farmers’ bank selection decisions in Manisa, Turkey. Journal of Food 

Agriculture and Environment, 11(3&4), 764-768. 

Koçtürk, O.M., Duramaz, S. ve Eker, (2011). Kırsal Kalkınmada Bankacılık ve Tarımsal 

Kredi Uygulamaları: Manisa Örneği. CBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 3. 

Ünal S. ve Fidan A. (2014). Tarımsal Destek Uygulamaları: IPARD Desteklerinin Kütahya 

Tarımına Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kütahya Özel 

Sayısı Kasım. 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: 

Seçkin Yayıncılık. 

Yılık M.M., (2011). Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyumu Açısından Kırsal Kalkınma 

Bileşeninin Önemi ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun Rolü, 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, SBE Kamu Yönetimi ABD., Yüksek Lisans 

Tezi. 

TKDK (2015a). IPARD II Sektörleri Bilgi Kitapçığı. Ankara. 

            TKDK (2015b). Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Hamlesi. Manisa. 

. (http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/Ipard/IPARD2.pdf. Erişim 22.02.2016). 

http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/Ipard/IPARD2.pdf


 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 580-598 

 

 

580 

 

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ, HEMŞİRELİK, TIBBİ 

DÖKÜMANTSAYON VE SEKRETERLİK, TIBBİ LABORATUVAR VE 

YAŞLI BAKIMI ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI: AKSARAY ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA 

Şefik ÖZDEMİRa, Nurşen Akçalı ÜNLÜb ve Yusuf POLATc 

a Sağlık MYO, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye 

sefikozdemir@aksaray.edu.tr 

bOrtaköy MYO, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye 

nursenunlu@aksaray.edu.tr 

cİşletme ABD, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye 

ypolat2384@hotmail.com 

 

Özet 

Son yıllarda ekonomik ve sosyal refah seviyesi yüksek olan ülkelerin genellikle girişimcilik 

faaliyetlerinin yoğun olduğu ve başarılı girişimci sayısının çok olduğu ülkeler olduğu 

söylenebilir. Bu ülkelerde sadece inşaat, gıda gibi dar bir alanda değil sağlık, tıp, 

biyoteknoloji, gibi tüm alanlarda ihtiyacı karşılayacak girişimciler bulunmaktadır. 

Türkiye’nin gelecek planlamasında önemli bir yeri bulunan girişimciliğin istenen sıçramayı 

yapabilmesi için her alanda yeterli sayıda başarılı girişimciler yetiştirmesi önemli bir 

husustur.  Bu kapsamda mevcut üniversite öğrencilerinin girişimcilik potansiyellerinin 

belirlenmesi ve eksik yönlerin tamamlanması, ileride yapılacak araştırmalara temel 

oluşturması hatta girişimcilik eğitimleri için rehberlik edecektir. Bu amaçla sağlık meslek 

eğitimi alan Aksaray Üniversitesi son sınıf, sağlık kurumları yöneticiliği, hemşirelik, tıbbi 

dokümantasyon ve sekreterlik, tıbbi laboratuvar ve yaşlı bakımı öğrencilerinin girişimcilik 

özellikleri belirlenmeye çalışılmış ve girişimcilik potansiyelleri ölçülmüştür. Çalışmanın 

sonucunda elde edilen verilerden yola çıkarak öneriler yapılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik eğilimi, Üniversite 
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AN INVESTIGATION ON ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF 

HEALTH FACILITIES MANAGEMENT, NURSING, MEDICAL 

DOCUMENTATION AND SECRETARIAT, MEDICAL LABORATORY 

AND ELDERLY CARE STUDENTS: A CASE STUDY IN AKSARAY 

UNIVERSITY 
 

Abstract 

In recent years, it can be said that the countries, in high level of economic and social 

prosperity, have intense entrepreneurial activities and there are a great number of successful 

entrepreneurs. This countries, there are entrepreneurs dealing with not only in a narrow space 

such as construction, food but also they do enterprises for the needs in all areas such as health, 

medicine, biotechnology. It is an important issue for the entrepreneurship which has a 

significant place in Turkey's future planning that raising sufficient number of successful 

entrepreneurs in every field so that it makes the required bounce. In this context, determining 

the entrepreneurial potential of students and restatement their weaknesses will guide for 

creating a foundation for future research and entrepreneurship education. For this purpose, it 

is tried to determine the entrepreneurship levels of students studying in health professions 

(management of health institutions, nursing, medical documentation and secretariat, medical 

laboratories and elderly care) in Aksaray University and their entrepreneurial characteristics 

are measured. Also the suggestions are made  by the results. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial Orientation, University  

1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Girişimcilikle ilgili tanım, ilk olarak 1755 yılında Richard Cantillon tarafından yapılmıştır. 

Richard Cantillon kavram olarak girişimciyi; kar elde etmek amacıyla işi organize eden ve 

işin risklerini üstlenen kişi olarak tanımlamıştır. Literatürde ilk dönemlerde girişimcilik, iş 

kurmak için risk almak şeklinde tanımlanmış olsa da, daha sonraki dönemlerde iş fikirlerini 

ortaya koymak, iş fikirlerini ürün veya hizmete dönüştürmek, ortaya çıkarılan ürün veya 

hizmetleri ticarileştirme faaliyetleri, iç girişimcilik, sosyal girişimcilik faaliyetleri gibi yeni 

faaliyetlerinde dahil edilmesiyle, girişimcilik için, anlam açısından geniş bir yelpaze 

oluşmuştur (Korkmaz, 2012).  

Girişimcilik önemli bir kavram olarak literatürde en fazla ele alınan kavramlardan birisidir. 

Girişimcilik ile ilgili literatürde yapılan tanımların bazıları şöyledir; 
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Kaynak  Yıl Girişimciliğin Tanımları 

Stevenson & 

Sahlman(1989) 
1989 

Kişilerin, mevcut durumda kontrol altında olan kaynakların haricinde, fırsatları 

kovalaması. 

Say 1803 Üretim için gerekli olan faktörlerini bir araya getirmektir. 

Cole 1968 Kar odaklı bir iş geliştirmek ve sürdürmek için başlatılan maksatlı bir faaliyettir. 

Shane & 

Venkataraman 
2000 Karlı fırsatların varlığı ve girişimci kişilerin varlığı arasındaki ilişki, 

Robert d. Hisrich & 

Peters 

 

1998 
Yeni şeylerin meydana gelmesinin Sureci, risk ve kazançların 

öngörülebilmesidir. 

Cantillon  1755 Herhangi bir şeyde bireyin kendini istihdam etmesi. 

Kirzner  1973 
Pazarda var olan veya olacak eksikliklerin ve dengesizliklerin doğru bir şekilde 

tahmin edilmesi yeteneği ile fırsatların keşfedilmesidir. 

Ronstadt 1984 Kurulmuş olan ve sürekli artan bir zenginliğin dinamik surecidir. 

Vesper 1986 Yeni bir iş yaratmaktır. 

Hisrich 1989 

Zaman ve çabayla oluşturulmuş değerli bir farklılığın süreci ile birlikte finansal, 

psikolojik ve sosyal risklerin tahmini, parasal ödül ve bireysel tatminin 

alınmasıdır. 

Kaynak: Kılıç, Keklik, & Çalış(2012) ve Bernstein(2011)’den yararlanılarak hazırlanmıştır. 

 

Hisrich ve Peters, 1988 girişimcileri bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için gerekli olan 

temel gücün dinamosu olan kişiler olarak tanımlamıştır.  Tüm bunlarla birlikte girişimci 

kavramı sadece bir alanla sınırlandıracak bir kavram değildir. Sanat, psikoloji gibi alanlarda 

bile girişimciliğe dair tanımlamalar bulmak mümkündür. Örneğin ekonomistler girişimciyi; 

Ürün veya hizmet üretmek için gerekli olan faktörleri bir araya getiren, onları etkin kullanarak 

üreten ve sonunda kar elde etmeyi başaran kişiler olarak tanımlamışlardır. Bir sanayici 

girişimciyi; korkmadan yatırım yapan bir yatırımcı, sonuna kadar mücadele eden tutkulu bir 

rakip, bir ortak veya bir müşteri olarak ifade edebilmektedir. Bir psikoloğa göre ise; herhangi 

bir hedefe ulaşmak veya elde etmek için, başkalarının sahip olduğu kaynaklardan, güçten 

faydalanmak veya paylaşmayı arzulayan yüksek motivasyonlu kişiler girişimci olarak 

tanımlanmaktadır(Yılmaz & Sünbül, 2009).  

Girişimcilik ekonominin ve refahın gelişmesi için önemli bir temel dinamik olarak kabul 

edilmek ile birlikte ekonomiye ve toplumsal refaha yaptığı katkı nedeniyle literatürde önemli 

bir araştırma ve inceleme konusu olmuştur (Korkmaz, 2012). Girişimciliğin gittikçe daha 

popüler hale gelmesinin en temel sebepleri olarak; girişimcilerin genellikle basmakalıp 

sıradan işlerden sıkılmaları, diğerlerinin gittikleri yoldan daha kestirme yollar bulmaları, 

değişmeyi seven, hayal güçleri ve önsezileri çok güçlü olan kişiler olmaları ile birlikte 

istihdama, yoksulluğa ve ekonomiye yaptığı katkılar gösterilebilir (Saraçoğlu, Duran, & 

Taşkın, 2010). Yeterli sayıda girişimci olan ülkelerde ekonomik olarak daha iyi performans 

gösterirken, tersi bir durumda, yani girişimci sayısının eksik olduğu ülkelerde üretim ve 

istihdam azalır. Yine ithalat eğilimi artar ve işsizlik gittikçe artan önemli bir problem alanını 
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oluşturur(Avşar, 2007). Bu perspektifle bakıldığında girişimcilerin, istihdam yaratmadaki 

rolünün öneminin anlaşılmış olduğu ve bu sorunların girişimcilik faaliyetlerinin artırılmasıyla 

aşılabileceği düşünülmektedir (Bayraktar, 2011). 

Girişimcilik düşüncesi son zamanlarda sadece işletme biliminin önem verdiği bir konu 

olmaktan çıkmış ve birçok disiplin tarafından derinlemesine araştırılmakta ve farklı 

boyutlarda ele alınmaktadır.  Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin çoğu girişimciliğe olumlu 

katkı yapacak mekanizmalar geliştirmekte ve uygulamaya sokmaktadır. Birçok devlet 

vatandaşlarının devlet tarafından istihdam edilmesi yerine, daha verimli, yenilik, rekabet 

avantajı yaratacağına inanılan, ekonomik ve sosyal kalkınmanın itici gücü olarak görülen 

kendi işlerini kurmalarına yönlendirmektedir (Odabaşı, 2005). 

Sadece Türkiye’de değil, Avrupa ülkeleri, A.B.D, Asya ülkeleri, İskandinav ülkelerinde, hatta 

Afrika ülkülerini de dahil edebileceğimiz geniş bir kesimde üniversitelerde öğrencilere  özel 

sektörün istihdam edebileceği şekilde yetiştirmeye çalışmakta veya kendi işini kurmasını 

sağlayacak eğitimler verilmektedir. Türkiye’de ailelerin çocukları için gelecekte sadece 

memur olma üzerine inşa ettikleri bir kültür mevcuttur. Bununla birlikte eğitim sisteminin 

öğrencileri yönlendirdiği yolun sonu memur olmayı bekleyen işsizler ordusunun sayısının 

artmasıdır. Eğitimde tüm seviyelerde, öğrencilerin değişimlerle yeni bir düzen alan yeni ve 

farklı bakış açılarına sahip olmalarını ve memur olmak için toplum tarafından oluşturulan 

baskıdan kendilerini kurtarmalarını sağlayacak yeni bir model geliştirmek gerekmektedir 

(Avşar, 2007).  

Birçok ülkede üniversite eğitimi almış bireylerin aynı zamanda girişimci özelliklerinin 

gelişmesi içinde çaba gösterilmektedir.  Diğer toplumlara nazaran daha girişimci olarak 

bakılan Türk insanına da, özellikle üniversiteden mezun olacak durumda olan öğrencilerin 

potansiyel girişimci adayı gözü ile bakmamız gerekmektedir. Mezun olunca girişimciliği bir 

kariyer seçeneği olarak düşünen öğrencilerin girişimci özelliklere sahip olması 

beklenmektedir. Bu özelliklerin doğuştan itibaren gelebildiği gibi eğitim, çevre, gelir, aile, 

yetiştirme tarzı gibi birtakım etkeninde oldukça önem arz eden etkenler olarak bilinmektedir 

(Arslan, 2011). 

Diğer taraftan Türkiye’deki üniversitelerde spesifik anlamda girişimcilik eğitimi verilmediği 

görülmektedir. Hâlbuki dünya üniversitelerinde, lisans düzeyinde mühendislik ve eczacılık 

gibi diğer programlarda da girişimcilikle ilgili dersler bulunmaktadır. Eczacılık 

Fakülteleri’nde ilaç girişimciliği, Seracılık Bölümünde Sera Girişimciliği, Finans 

Bölümlerinde ise Finans Girişimciliği gibi spesifik alanlara yönelik derslerle öğrencilerin 
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eğitim aldıkları sektörlerde girişimci olmalarını kolaylaştırmalarına yardımcı olunduğu 

görülmektedir(Yelkikalan ve Diğ., 2010:57). 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Cansız(2007), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman 

Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma” başlıklı çalışmasında,  öğrencilerin 

yönlendirme eksikliği nedeniyle sahip oldukları potansiyel girişimci özelliklerini dışa 

vuramadıklarını belirtmiştir. Ayrıca, erkek öğrencilerin maddi kazanç odaklı olarak, kız 

öğrencilerin sezgisel anlamda girişimciliğe eğilimlerinin var olduğunu, kız öğrencilerin erkek 

öğrencilere göre yaratıcılık ve yenilik özelliklerinin daha az olduğunu bulgulamıştır. Yine 

yüksekokul öğrencilerinin  girişimci özelliklerinin diğerlerine oranla daha yüksek çıktığını 

tespit etmiştir (Cansız, 2007). 

Örücü, Kılıç ve Yılmaz(2007), üniversite son sınıf öğrencilerinin aile gelirlerinin girişimcilik 

eğilimlerini etkilediğini, ailede girişimcinin varlığı ve öğrencinin yetiştirilme tarzının 

girişimcilik eğilimine bir etkisinin olmadığını tespit etmişlerdir. Ayrıca kız öğrencilerin erkek 

öğrencilere göre daha az girişimcilik eğilimine sahip olduklarını tespit etmişlerdir (Örücü, 

Kılıç, & Yılmaz, 2007). 

İbicioğlu vd. (2009), üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin ve girişimcilik türü 

tercihinde ailenin etkisini araştırdıkları çalışmalarında, ebeveynlerin cinsiyet, yaş, gibi 

demografik değişkenler ile birlikte daha önceden öğrencilere yapılan yönlendirmelerin 

öğrencilerin girişimci özelliklerini ve girişimcilik türü tercihlerinde etkili olduğunu tespit 

etmişlerdir (İbicioğlu, Özdaşlı, & Alparslan, 2009). 

Bozyiğit ve Yaşa(2015), öğrencilerin aileleri rol model olarak almasının ve ailelerin bu 

konuda öğrencilere destek olmasının girişimcilik eğilimlerine etkisinin olup olmadığını 

araştırdıkları çalışmanın sonucunda,  annenin mesleği ve ailenin çocuk yetiştirme tutumu ile 

fırsat odaklılık, başarı ihtiyacı, risk alma, yenilikçilik ve kendine güven ile arasında anlamlı 

bir farklılık olmadığını belirtmişlerdir. Başarı ihtiyacı ve risk alma ile ailenin aylık gelir 

durumu,  yenilikçilik boyutu hariç diğer dört boyut ve ailede girişimci olması ile de beş 

girişimcilik boyutu ile babanın mesleği arasında anlamlı bir farklılık tespit etmişlerdir 

(Bozyiğit & Yaşa, 2015). 

Çelik, İnce ve Bozyiğit(2014), üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ile ailesel 

faktörlerin arasındaki ilşkiyi inceledikleri çalışmalarında,  babanın ve annenin eğitim durumu, 
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öğrencinin doğum sırası gibi etmenlerin üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetleri 

arasında bir ilişkinin olmadığını tespit etmişlerdir. Yine ailenin aylık geliri ile girişimcilik 

niyeti arasında da ilişki olmadığını, ancak ailede ve yakın çevrede girişimci olması, ailelerde 

kararlara katılma ile öğrencilerin girişimcilik niyetleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu 

ileri sürmüşlerdir. Ayrıca anne ve babanın eğitim durumu arttıkça öğrencilerin girişimcilik 

niyetinde azalma olduğunu ileri sürmüşlerdir (Çelik, İnce, & Bozyiğit, 2014). 

Türkmen ve İşbilir(2015), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo-

demografik Özellikler Açısından İncelenmesi” başlıklı çalışmalarında, spor yönetimi alanında 

lisans eğitimi alan öğrencilerin, cinsiyet, bulunduğu sınıf, ailenin yaşadığı yer, annenin 

çalıştığı sektör, ailenin aylık geliri, okul sonrası kariyer planları, iş tecrübesi, girişimcilik 

eğitimi alma değişkenlerine ile spor yöneticisi bölümü öğrencilerin girişimcilik eğilimleri 

arasında farklılık olduğunu bulgulamışlardır. Diğer değişkenler olan babanın çalıştığı sektör, 

yaş, kardeş sayısı, daha önce girişimcilik faaliyetinde bulunma ile öğrencilerin girişimcilik 

eğilimleri arasında bir farklılık bulunmadığını tespit etmişlerdir. 

Avşar (2007), Çukurova üniversitesinde öğrenim gören İİBF, Tıp, Mühendislik ve Eğitim 

fakültesi öğrencilerinin girişimcilik seviyelerini araştırdığı çalışmasında, Çukurova 

üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik seviyesinin orta düzeyde bir seviyede olduğunu 

belirtmiştir. Bu seviye, İİBF fakültesi için üniversite ortalamasından yüksek, tıp ve 

mühendislik fakültesinde üniversite ortalamasına yakın, eğitim fakültesinde ise üniversite 

ortalamasından daha düşük bir düzeyde olduğunu tespit etmiştir.  Demografik değişkenlerden 

cinsiyet bakımından erkeklerin bayanlara göre daha yüksek oranda risk alma eğilimine sahip 

olduklarını tespit etmiştir. 

Literatürde girişimcilik eğilimi üzerine yapılan çok sayıdaki çalışmadan bazıları şöyledir:   

Shapero Girişimcilik Eğilimleri 1982 

Sexton ve Bowman Risk Alma Eğilimi 1990 

Cromıe ve Donaghue Girişimcilik Eğilimleri 1992 

Kim ve Hunter Girişimcilik Eğilimleri 1993 

Body ve Vozikis Girişimcilik Eğilimleri 1994 

Summers Girişimcilik Eğilimleri 1998 

De Noble, Erlich Girişimcilik Eğilimleri 1999 

Davidsson Girişimcilik Eğilimleri 2000 

Miner Girişimcilik Eğilimleri 2000 

Autıo, ve diğerleri Girişimci olma niyeti 2001 

Erdem Girişimcilik Eğilimleri 2002 

Brice Girişimcilik Eğilimleri 2002 

Galloway & Brown,  Girişimci olma niyeti 2002 

Noel,  Girişimci olma niyeti 2002 

Peterman & Kennedy Girişimci olma niyeti 2003 

Tandi ve Sharma Girişimcilik Eğilimleri 2004 
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Klapper,  Girişimci olma niyeti 2004 

Honig & Karlsson, 2004 Girişimci olma niyeti 2004 

Avşar Girişimcilik Eğilimleri 2007 

Örücü vd. Girişimcilik Eğilimleri 2007 

Karabulut  Girişimcilik Eğilimleri 2009 

Fidan ve Çiftçi  Girişimcilik Eğilimleri 2010 

Patır ve Karahan Girişimcilik Eğilimleri 2010 

Demirel ve Tıkıcı Girişimcilik Eğilimleri 2010 

Izedonm & Okafor Girişimci olma niyeti 2010 

vonGraevenitz, Harhoff, & Weber Girişimci olma niyeti 2010 

Oosterbeek, van Praag, & 

Ijsselstein 

Girişimci olma niyeti 2010 

vonGraevenitz, Harhoff, & Weber, Girişimci olma niyeti 2010 

Yılmaz ve Günel Girişimcilik Eğilimleri 2011 

Kılıç, Keklik ve Çalış Girişimcilik Eğilimleri 2012 

Sánchez Girişimci olma niyeti 2013 

Çelik, İnce ve Bozyiğit Girişimcilik Eğilimleri 2014 

Küttima, Kallastea, Venesaara, & 

Kiisb 

Girişimci olma niyeti 2014 

Nasr & Boujelbene Girişimci olma niyeti 2014 

Sondari Girişimci olma niyeti 2014 

Shinnar, Hsu, & Powell Girişimci olma niyeti 2014 

Karimi, Biemans, Lans, & Chizari Girişimci olma niyeti 2014 

Zhang, Duysters , & Cloodt, 2014 Girişimci olma niyeti 2014 

Türkmen ve İşbilir Girişimcilik Eğilimleri 2015 

Piperopoulos & Dimov Girişimci olma niyeti 2015 

Kaynak: Avşar(2007) ve Özdemir vd., (2016) çalışmalarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

 

3.ARAŞTIRMA 

3.1.Araştırmanın amacı ve Sınırlılıkları 

Çalışmamızın temel amacı, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ve sağlık yüksekokulu 

öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ile girişimcilik eğilimlerini etkileyen faktörleri 

belirlemektir. Çalışmamızın sonunda elde edeceğimiz bulgularla sağlık alanında çalışmak için 

eğitilen ve özellikle daha kolay yoldan kamuya atanmak için bu bölümleri tercih eden mezun 

durumdaki öğrencilerin, girişimcilik özellikleri açısından durumlarının tespit edilip, memur 

olmaya odaklanmış bir kitlenin girişimciliğe olan ilgilerini arttırmak için yapılması gerekenler 

noktasında öneriler geliştirmektir. Bu araştırma yalnızca Aksaray üniversitesi sağlık 

yüksekokulu ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda öğrenim gören son sınıf 

öğrencilerin algılarıyla sınırlıdır. 

3.2.Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni, Aksaray üniversitesinin sağlık yüksekokulu ve sağlık hizmetleri meslek 

yüksekokulunda, aktif bölümlerde son sınıflarda okuyan öğrencilerden oluşmaktadır. Aksaray 

Üniversitesinin sağlık yüksekokulu ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunun,  sağlık 

kurumları yöneticiliği, hemşirelik, tıbbi dokümantasyon, yaşlı bakımı ve tıbbi laboratuvar 
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bölümlerinde aktif olarak okula devam eden son sınıf öğrencilerinin tamamı örneklem olarak 

baz alınmış ve hepsine anket dağıtılmıştır.  Dağıtılan anketlerden tam ve eksiksiz olarak 

dönen 187 anket örneklemimizi oluşturmaktadır. 

3.3.Veri toplama Yöntemi 

Araştırmada elde edilen veriler kantitatif araştırma yöntemlerinde veri toplamak için sık 

başvurulan anket yöntemi ile toplanmıştır. Katılımcıların veri toplamak amacıyla Avşar(2007) 

tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır.  Avşar(2007) çalışmasında kullanmış olduğu anketi  

Summers(1998) ve Brice(2002)’in girişimcilik eğilimi ile ilgili yaptıkları çalışmalardan 

faydalanarak hazırlamıştır. 

3.4.Araştırmanın varsayımları   

Araştırmamız için belirlenen örneklem, araştırmamızın amacına uygun olarak memur olmayı 

birinci hedef olarak gören bireylerin dahil edilmesi gerekliliği düşünülerek, beş ayrı bölümden 

oluşan sağlık yüksekokulu ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunun son sınıf öğrencileri 

seçilmiştir. Örnekleme dahil edilen beş bölümden sağlık kurumları yöneticiliği bölümü daha 

çok idari bilimler müfredatının uygulandığı bir bölüm olması ve memur olarak atanma 

ihtimali en az olmaları ile birlikte, bir yıl önce KOSGEB üniversite işbirliği ile müfredata 

eklenen girişimcilik dersini almaları bakımından ağırlıklı olarak sağlık hizmetleri müfredatına 

tabi olan diğer bölümlerden farklı işlevlere sahiptir. Araştırmada dikkat edilen başka bir husus 

olarak, sadece mezun durumda bulunan öğrencilerin kendi işlerini kurma istek ve ihtimalinin 

daha fazla olması nedeniyle araştırmaya dahil edilmesidir. Seçilen bölümlerden mezun olan 

öğrencilerin kamu personeli olarak atanma ihtimali farklı düzeylerde olması, girişimcilik 

eğitimi alan ve almayan öğrenciler olması gibi nedenlerle, girişimcilik özellikler açısından 

farklılık gösterebilecekleri varsayılmıştır. 

3.5.Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmamızda, Aksaray Üniversitesinin sağlık yüksekokulu ve sağlık hizmetleri meslek 

yüksekokulunun aktif bölümlerinde son sınıfta okuyan öğrencilerin, girişimcilik eğilimleri 

bakımından fark olup olmadığını belirlemeyi hedefleyen bir model tasarlanmaya çalışılmıştır. 

Bu kapsamda geliştirilen araştırma modeli ve hipotezleri aşağıda gösterilmektedir. 
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H1: Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Hemşirelik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi 

Laboratuvar ve Yaşlı Bakımı bölümündeki öğrencilerin a) belirsizliğe tolerans düzeyleri, b) 

bağımsızlık ihtiyacı seviyeleri, c) risk alma eğilimleri, d) yenilikçilik eğilimleri, e) başarma 

ihtiyacı düzeyleri, f) insanlarla ilişkiler seviyesi, g) içsel kontrol düzeyleri ve h) yaratıcılık 

eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H2: Öğrencilerin aile çevresinde örnek alacakları bir girişimci olanların girişimcilik eğilimi, 

örnek alacağı bir girişimci olmayanlara göre a) belirsizliğe tolerans düzeyleri, b) bağımsızlık 

ihtiyacı seviyeleri, c) risk alma eğilimleri, d) yenilikçilik eğilimleri, e) başarma ihtiyacı 

düzeyleri, f) insanlarla ilişkiler seviyesi, g) içsel kontrol düzeyleri ve h) yaratıcılık eğilimleri 

daha yüksektir. 

H3: Öğrencilerin cinsiyetleri ile a) belirsizliğe tolerans düzeyleri, b) bağımsızlık ihtiyacı 

seviyeleri, c) risk alma eğilimleri, d) yenilikçilik eğilimleri, e) başarma ihtiyacı düzeyleri, f) 

insanlarla ilişkiler seviyesi, g) içsel kontrol düzeyleri ve h) yaratıcılık eğilimleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H4: Girişimcilik eğitimi almış öğrenciler, girişimcilik eğitimi almamış öğrencilere göre; a) 

belirsizliğe tolerans düzeyleri, b) bağımsızlık ihtiyacı seviyeleri, c) risk alma eğilimleri, d) 

yenilikçilik eğilimleri, e) başarma ihtiyacı düzeyleri, f) insanlarla ilişkiler seviyesi, g) içsel 

kontrol düzeyleri ve h) yaratıcılık eğilimleri daha yüksektir. 

H5: Memur olmak için yönlendirilmeyenlerin, memur olarak yönlendirilenlere göre; 

a)belirsizliğe tolerans düzeyleri, b) bağımsızlık ihtiyacı seviyeleri, c) risk alma eğilimleri, d) 
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yenilikçilik eğilimleri, e) başarma ihtiyacı düzeyleri, f) insanlarla ilişkiler seviyesi, g) içsel 

kontrol düzeyleri ve h) yaratıcılık eğilimleri daha yüksektir. 

H6: Daha önce bir işte çalışanların, önce bir işte çalışmayanlara göre; a) belirsizliğe tolerans 

düzeyleri, b) bağımsızlık ihtiyacı seviyeleri, c) risk alma eğilimleri, d) yenilikçilik eğilimleri, 

e) başarma ihtiyacı düzeyleri, f) insanlarla ilişkiler seviyesi, g) içsel kontrol düzeyleri ve h) 

yaratıcılık eğilimleri daha yüksektir. 

3.5.Verilerin Analizi 

Anketten elde edilen veriler SPSS 20.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Uygulanan 

anket için yapılan güvenirlilik analizinde ölçek için bulunan Cronbach's Alpha değerin .898 

olarak bulunmuştur. Bu sonuç bize ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. Anket 

verilerini değerlendirmek için Anova ve t testi analizleri yapılmıştır. 

3.6.Araştırmanın Bulguları 

Araştırmaya katılan öğrencilere ait tanımlayıcı bilgiler Tablo 1' de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Katılımcılar ile ilgili tanımlayıcı bilgiler 

Cinsiyet Sayı Yüzde 

Erkek 55 29,4 

Kadın 132 70,6 

Toplam 187 100,0 

Bölüm 

Sağlık kurumları yöneticiliği 31 16,6 

Hemşirelik 92 49,2 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 25 13,4 

Tıbbi Laboratuvar 15 8,0 

Yaşlı Bakım 24 12,8 

Toplam 187 100,0 

Piyasa Deneyimi 

Daha önce bir işte çalışanlar 89 47,6 

Daha önce bir işte çalışmayanlar 98 52,4 

Toplam 187 100,0 

Örnek Girişimci 

Ailede örnek alabileceği girişimci var 84 44,9 

Ailede örnek alabileceği girişimci yok 103 55,1 

Yönlendirme 

Memur olmak için yönlendirilmiş 168 89,8 

Memur olmak için yönlendirilmemiş 19 10,2 

Toplam 187 100,0 

Girişimcilik Eğitimi 

Daha önce girişimcilik eğitimi almış 57 30,5 

Daha önce girişimcilik eğitimi almamış 130 69,5 

Toplam 187 100,0 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin; %16,6’sı sağlık kurumları yöneticiliği, %49,2’si hemşirelik, 

%13,4’ü tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, %8,0‘i tıbbi laboratuvar ve %12,8’i yaşlı bakım 

bölümünde öğrenim görmektedir. Tablo 1 deki verilere göre; katılımcıların %70,6’sı kız, 

%29,4’ü erkek öğrenci oldukları, %47,6’sının daha önce bir iş deneyimine sahip oldukları, 

%30,5’inin girişimcilik eğitimi aldıkları, %44,9’unun ailesinde örnek alabileceği bir 

girişimcinin olduğu, %89,8’inin ebeveynleri ve çevreleri tarafından kamuya memur olarak 

atanmak için yönlendirildikleri belirlenmiştir. 

Tablo:2 Katılımcıların girişimcilik özelliklerine ilişkin ortalamalar 
Girişimci Kişilik Özellikleri Ort. Standart sapma 

Belirsizliğe Tolerans 2,5866 ,60702 

Bağımsızlık İhtiyacı 3,8332 ,71870 

Risk Alma 3,0781 ,82859 

Yenilikçilik 3,8064 ,69124 

Başarma İhtiyacı 3,6139 ,76145 

İnsan ile İlişki 3,8257 ,71436 

İçsel Kontrol 3,8492 ,65100 

Yaratıcılık 3,9925 ,71131 

Tablo 2 deki bulgular değerlendirildiğinde öğrencilerin orta düzeyde bir girişimcilik eğilimine 

sahip oldukları söylenebilir. 

Tablo 3: Katılımcıların bölümleri ile girişimcilik eğilimlerinin karşılaştırılması (P=%95) 
Girişimcilik Özellikleri Bölümler N Ort. S.D F P 

Belirsizliğe Tolerans 

Sağlık kurumları yöneticiliği 

Hemşirelik 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

Tıbbi Laboratuvar 

Yaşlı Bakım  

31 

92 

25 

15 

24 

2,78 

2,47 

2,61 

2,57 

2,74 

0,10 

0,06 

0,12 

0,17 

0,12 

2,111 ,081 

Bağımsızlık İhtiyacı 

Sağlık kurumları yöneticiliği 

Hemşirelik 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

Tıbbi Laboratuvar 

Yaşlı Bakım  

31 

92 

25 

15 

24 

4,02 

3,76 

3,71 

3,69 

4,07 

0,61 

0,67 

0,67 

0,96 

0,81 

1,820 ,127 

Risk Alma 

Sağlık kurumları yöneticiliği 

Hemşirelik 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

Tıbbi Laboratuvar 

Yaşlı Bakım  

31 

92 

25 

15 

24 

3,36 

2,98 

3,10 

2,94 

3,14 

0,74 

0,77 

1,00 

0,71 

0,97 

1,371 ,246 

Yenilikçilik 

Sağlık kurumları yöneticiliği 

Hemşirelik 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

Tıbbi Laboratuvar 

Yaşlı Bakım  

31 

92 

25 

15 

24 

3,94 

3,75 

3,69 

3,60 

4,05 

0,68 

0,68 

0,77 

0,56 

0,67 

1,728 ,146 

Başarma İhtiyacı 

Sağlık kurumları yöneticiliği 

Hemşirelik 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

Tıbbi Laboratuvar 

Yaşlı Bakım  

31 

92 

25 

15 

24 

3,71 

3,50 

3,83 

3,17 

3,94 

0,77 

0,66 

0,92 

0,83 

0,70 

3,677 ,007 

İnsan ile İlişki 

Sağlık kurumları yöneticiliği 

Hemşirelik 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

Tıbbi Laboratuvar 

31 

92 

25 

15 

3,91 

3,75 

3,97 

3,70 

0,68 

0,74 

0,64 

0,67 

,742 ,564 
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Yaşlı Bakım  24 3,88 0,72 

İçsel Kontrol 

Sağlık kurumları yöneticiliği 

Hemşirelik 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

Tıbbi Laboratuvar 

Yaşlı Bakım  

31 

92 

25 

15 

24 

3,98 

3,66 

4,17 

3,78 

4,08 

0,60 

0,64 

0,66 

0,50 

0,59 

5,012 ,001 

Yaratıcılık 

Sağlık kurumları yöneticiliği 

Hemşirelik 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

Tıbbi Laboratuvar 

Yaşlı Bakım  

31 

92 

25 

15 

24 

4,30 

3,90 

3,87 

3,90 

4,11 

0,61 

0,76 

0,73 

0,58 

0,55 

2,331 ,058 

 

Araştırmamızın birinci hipotezini test etmek için Anova testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular 

alt hipotezleri değerlendirmek için önemlidir. Bu testin sonucunda elde edilen F değerleri 

başarma ihtiyacı(F=3,677;P<.05) ve içsel kontrol(F=5,012;P<.05) açısından bölümler 

arasında farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak Tablo 3’teki diğer F tablo değerleri H1a, 

H1b, H1c, H1d, H1f ve H1h hipotezlerini doğrulamamaktadır. Çünkü F tablo 

değerleri(H1a(F=2,111, P≤ 081), H1b(F=1,820, P≤,127), H1c(F=1,371, P≤,246), 

H1d(F=1,728, P≤,146), H1f(F=,742, P≤,564) ve H1h(F=2,331, P=,058) farklılığın istatiksel 

olarak anlamlı olmadığını göstermektedir. Elde edilen test sonuçlarına göre H1a, H1b, H1c, 

H1d, H1f ve H1h hipotezleri reddedilmektedir. 

Tablo 3 değerleri H1e(F=3,677, P≤,007) ve H1g(F=5,012, P=,001))  hipotezlerini 

doğrulamaktadır. Çünkü F tablo değerleri farklılığın istatiksel olarak anlamlı olduğunu 

göstermektedir. Bu test sonucuna göre H1e ve H1g hipotezleri kabul edilmektedir. 

 

Tablo 4: Katılımcıların aile çevresinde örnek alabileceği girişimcinin varlığı ile girişimcilik 

eğilimlerinin karşılaştırılması (P=%95) 

Girişimcilik Özellikleri 
Ailede örnek girişimcinin 

varlığı 
N Ort. S.D F P 

Belirsizliğe Tolerans 
Evet 

Hayır  

84 

103 

2,69 

2,52 

0,66 

0,55 

3,640 ,104 

Bağımsızlık İhtiyacı 
Evet 

Hayır 

84 

103 

3,74 

3,90 

0,74 

0,68 

1,764 ,142 

Risk Alma 
Evet 

Hayır 

84 

103 

3,19 

2,98 

0,82 

0,82 

,575 ,081 

Yenilikçilik 
Evet 

Hayır 

84 

103 

3,88 

3,73 

0,68 

0,69 

,307 ,145 

Başarma İhtiyacı 
Evet 

Hayır 

84 

103 

3,63 

3,59 

0,75 

0,76 

,038 ,696 

İnsan ile İlişki 
Evet 

Hayır 

84 

103 

3,94 

3,83 

0,67 

0,73 

,344 ,057 

İçsel Kontrol 
Evet 

Hayır 

84 

103 

3,82 

3,86 

0,65 

0,64 

,158 ,664 

Yaratıcılık 
Evet 

Hayır 

84 

103 

4,01 

3,97 

0,72 

0,70 

,269 ,646 
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Katılımcıların aile çevresinde örnek alabilecekleri girişimcinin varlığı ile girişimcilik 

eğilimlerinin karşılaştırılması için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. Tablo 4’e göre 

yapılan t testinin sonucunda aile çevresinde örnek alınacak girişimci olanlar ile olmayanların 

arasında girişimci eğilimleri açısından farklılığın istatiksel olarak anlamlı olmadığını 

göstermektedir Tablo 4’teki sonuçlara göre H2 hipotezi reddedilmektedir(P>.05) 

Tablo 5: Katılımcıların cinsiyetleri ile girişimcilik eğilimlerinin karşılaştırılması (P=%95) 
Girişimcilik Özellikleri Cinsiyet N Ort. S.D F P 

Belirsizliğe Tolerans 
Erkek 

Kadın  

55 

132 

2,80 

2,49 

0,63 

0,57 

,314 ,001 

Bağımsızlık İhtiyacı 
Erkek 

Kadın 

55 

132 

3,97 

3,77 

0,65 

0,73 

1,096 ,082 

Risk Alma 
Erkek 

Kadın 

55 

132 

3,73 

2,80 

0,63 

0,74 

1,326 ,000 

Yenilikçilik 
Erkek 

Kadın 

55 

132 

4,18 

3,64 

0,65 

0,64 

,003 ,000 

Başarma İhtiyacı 
Erkek 

Kadın 

55 

132 

3,69 

3,58 

0,81 

0,74 

,596 ,351 

İnsan ile İlişki 
Erkek 

Kadın 

55 

132 

4,01 

3,74 

0,79 

0,66 

,816 ,019 

İçsel Kontrol 
Erkek 

Kadın 

55 

132 

3,89 

3,81 

0,64 

0,65 

,554 ,508 

Yaratıcılık 
Erkek 

Kadın 

55 

132 

4,14 

3,92 

0,76 

0,68 

1,746 ,052 

 

Katılımcıların cinsiyetleri ile girişimcilik eğilimleri arasında farklılık olup olmadığını tespit 

etmek için bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Tablo 5’teki değerler incelendiğinde; 

cinsiyet ile belirsizliğe tolerans, risk alma, yenilikçilik, insan ile ilişki özellikleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Yine içsel kontrol ve yaratıcılık boyutlarında da anlamlılık 

değerine çok yakın bir sonuç elde edilmiştir. İstatistiki olarak anlamlı farklılık elde edilen tüm 

boyutlarda erkeklerin kadınlardan daha yüksek bir girişimcilik eğilimine sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Tablo 5’teki test sonuçlarına göre H3a, H3c, H3d, H3f, hipotezleri kabul 

edilmektedir(P<.05). Yine Tablo 5’teki test sonuçlarına göre H3b, H3e, H3g ile H3h 

hipotezleri ise reddedilmektedir(P>.05). 
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Tablo 6: Katılımcıların daha önce girişimcilik dersi alma durumu ile girişimcilik 

eğilimlerinin karşılaştırılması (P=%95) 

Girişimcilik Özellikleri 
Daha önce girişimcilik dersi 

alma durumu 
N Ort. S.D F P 

Belirsizliğe Tolerans 
Evet aldım 

Hayır almadım 

57 

130 

2,65 

2,55 

0,63 

0,59 

,215 ,326 

Bağımsızlık İhtiyacı 
Evet aldım 

Hayır almadım 

57 

130 

3,84 

3,82 

0,73 

0,71 

,005 ,841 

Risk Alma 
Evet aldım 

Hayır almadım 

57 

130 

3,23 

3,00 

0,90 

0,78 

2,431 ,086 

Yenilikçilik 
Evet aldım 

Hayır almadım 

57 

130 

3,81 

3,79 

0,68 

0,69 

,034 ,813 

Başarma İhtiyacı 
Evet aldım 

Hayır almadım 

57 

130 

3,74 

3,55 

0,79 

0,74 

1,011 ,123 

İnsan ile İlişki 
Evet aldım 

Hayır almadım 

57 

130 

3,94 

3,77 

0,65 

0,73 

1,172 ,123 

İçsel Kontrol 
Evet aldım 

Hayır almadım 

57 

130 

4,02 

3,77 

0,58 

0,66 

,976 ,012 

Yaratıcılık 
Evet aldım 

Hayır almadım 

57 

130 

4,14 

3,92 

0,64 

0,73 

2,471 ,048 

 

Katılımcıların daha önce girişimcilik eğitimi alanlar ile almayanların girişimcilik eğilimlerinin 

karşılaştırılması için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. Tablo 6’teki değerler 

incelendiğinde, girişimcilik dersi alanlar ile almayanlar arasında İçsel Kontrol ve Yaratıcılık 

özellikleri bakımından istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ancak 

diğer özellikler ile girişimcilik dersi arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık tespit 

edilememiştir. Tablo 6’daki sonuçlara göre H4a, H4b, H4c, H4d, H5e ve H6f hipotezi 

reddedilmektedir(P>.05). H4g ve H4h hipotezleri ise kabul edilmektedir(P<.05). 

 

Tablo 7: Katılımcıların Memur olmak için yönlendirme durumu ile girişimcilik eğilimlerinin 

karşılaştırılması (P=%95) 

Girişimcilik Özellikleri 
Memur olmak için 

yönlendirme durumu 
N Ort. S.D F P 

Belirsizliğe Tolerans 
Evet yönlendirildim 

Hayır yönlendirilmedim. 

168 

19 

2,57 

2,65 

0,60 

0,63 

,377 ,618 

Bağımsızlık İhtiyacı 
Evet yönlendirildim 

Hayır yönlendirilmedim 

168 

19 

3,82 

3,94 

0,70 

0,83 

,247 ,466 

Risk Alma 
Evet yönlendirildim 

Hayır yönlendirilmedim 

168 

19 

3,05 

3,27 

0,81 

0,92 

,548 ,279 

Yenilikçilik 
Evet yönlendirildim 

Hayır yönlendirilmedim 

168 

19 

3,81 

3,72 

0,69 

0,65 

,084 ,595 

Başarma İhtiyacı 
Evet yönlendirildim 

Hayır yönlendirilmedim 

168 

19 

3,62 

3,48 

0,75 

0,78 

,146 ,435 

İnsan ile İlişki 
Evet yönlendirildim 

Hayır yönlendirilmedim 

168 

19 

3,82 

3,85 

0,70 

0,77 

,310 ,863 

İçsel Kontrol 
Evet yönlendirildim 

Hayır yönlendirilmedim 

168 

19 

3,85 

3,78 

0,65 

0,62 

,248 ,674 

Yaratıcılık 
Evet yönlendirildim 

Hayır yönlendirilmedim 

168 

19 

3,97 

4,18 

0,70 

0,72 

,278 ,204 
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Katılımcıların memur olmak için yönlendirilenler ile yönlendirilmeyenlerin girişimcilik 

eğilimlerinin karşılaştırılması için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. Tablo 7’deki değerler 

H5 hipotezini doğrulamamaktadır. Tablo 7’deki test sonuçları farklılığın istatiksel olarak 

anlamlı olmadığını göstermektedir. Bu test sonuçlarına göre H5 hipotezi 

reddedilmektedir(P>.05) 

Tablo 8: Katılımcıların daha önce bir işte çalışma durumları ile girişimcilik eğilimlerinin 

karşılaştırılması (P=%95) 

Girişimcilik Özellikleri 
Daha önce bir işte çalışma 

durumu 
N Ort. S.D F P 

Belirsizliğe Tolerans 
Evet çalıştım 

Hayır çalışmadım 

89 

99 

2,72 

2,46 

0,65 

0,53 

2,047 ,003 

Bağımsızlık İhtiyacı 
Evet çalıştım 

Hayır çalışmadım 

89 

99 

3,87 

3,79 

0,75 

0,68 

,997 ,484 

Risk Alma 
Evet çalıştım 

Hayır çalışmadım 

89 

99 

3,40 

2,78 

0,82 

0,71 

2,974 ,000 

Yenilikçilik 
Evet çalıştım 

Hayır çalışmadım 

89 

99 

3,97 

3,65 

0,68 

0,66 

,000 ,001 

Başarma İhtiyacı 
Evet çalıştım 

Hayır çalışmadım 

89 

99 

3,75 

3,48 

0,74 

0,75 

,058 ,019 

İnsan ile İlişki 
Evet çalıştım 

Hayır çalışmadım 

89 

99 

3,87 

3,77 

0,71 

0,71 

,006 ,356 

İçsel Kontrol 
Evet çalıştım 

Hayır çalışmadım 

89 

99 

3,89 

3,80 

0,70 

0,60 

3,104 ,367 

Yaratıcılık 
Evet çalıştım 

Hayır çalışmadım 

89 

99 

4,07 

3,92 

0,68 

0,73 

,147 ,146 

 

Katılımcıların daha önce herhangi bir işte çalışıp çalışmadıklarına göre girişimcilik eğilimleri 

arasında farklılık olup olmadığını tespit etmek için bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. 

Bu kapsamda Tablo 8’daki sonuçlar değerlendirildiğinde; daha önce bir işte çalışanlar ile 

çalışmayanlar arasında belirsizliğe tolerans, risk alma, yenilikçilik, başarma ihtiyacı eğilimi 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. İstatistiki olarak anlamlı farklılık 

elde edilen tüm boyutlarda daha önce herhangi bir işte çalışanların daha yüksek bir 

girişimcilik eğilimine sahip oldukları saptanmıştır. Tablo 8’deki test sonuçlarına göre H6a, 

H6c, H6d, H6e, hipotezleri kabul edilmektedir(P<.05). Yine Tablo 8’deki test sonuçlarına 

göre  H6b, H6f, H6g, H6h hipotezleri ise reddedilmektedir(P>.05). 

 

4.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Günümüzde bazı ülkelerin daha iyi ekonomik ve refah seviyesine ulaşmalarının nedeni 

olarak, girişimcilik politikalarını uygulamadaki başarıları gösterilmektedir. Söz konusu 

ülkelerin, sadece belirli bir alanda değil neredeyse tüm alanlarda yeterli derecede girişimcilik 
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faaliyetinin gerçekleştirdikleri ve Türkiye’ye göre önemli mesafeler kat ettikleri söylenebilir. 

Türkiye’nin de tüm faaliyet alanlarında yeterli sayıda girişimci olması için çeşitli politikalar 

geliştirmesine ihtiyaç vardır. Bu kapsamda ülkemizin de girişimcilik faaliyetlerinin 

zenginleşebilmesi ve biyoteknoloji gibi alanlarda önemli bir pay alabilmesi için, sağlık, tıp, 

gibi spesifik alanlarda da girişimcilerin var olması gerekmektedir. Sağlık meslekleri eğitimi 

alan gençlerin özellikle kendi alanlarında faaliyet gösterebilecekleri şekilde girişimcilik 

eğitimlerinin verilmesi biyoteknooloji girişimciliği, ilaç girişimciliği gibi Türkiye’nin çok 

ihtiyaç duyduğu alanlarda girişimlerde bulunmaları için teşvik edilmeleri gerekmektedir. 

Böyle bir uygulama aynı zamanda sağlık meslekleri eğitimi alan bölümlerdeki öğrencilerin, 

sadece kamuda istihdam edilme algılarının değiştirilmesi için önemli olarak 

değerlendirilebilir.  

Buradan hareketle, sağlık alanında çalışmak için eğitilen ve özellikle daha kolay yoldan 

kamuya atanmak için bu bölümleri tercih eden mezun durumdaki öğrencilerin, girişimcilik 

özellikleri açısından durumlarının tespit edilip, memur olmaya odaklanmış bir kitlenin 

girişimciliğe olan ilgilerini arttırmak amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

bulgulara göre, yaşlı bakımı bölümü öğrencilerinin başarma ihtiyacı, tıbbi laboratuvar bölümü 

öğrencilerine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Yine tıbbi laboratuvar bölümü 

öğrencilerinin içsel kontrol eğilimi yaşlı bakımı ve hemşirelik bölümü öğrencilerinden daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha yüksek bir girişimcilik eğilimine sahip oldukları 

tespit edilmiştir. Daha önce bir işte çalışanların çalışmayanlara göre daha yüksek bir 

girişimcilik eğilimine sahip oldukları saptanmıştır. Bu sonuçlar, literatürdeki çalışmaların 

sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. 

Ailede örnek alabilecek girişimcinin olması ve memur olarak yönlendirme ile girişimci 

özellikler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.  

Genel olarak girişimcilik eğitimi alanların daha iyi girişimci özellikler göstermesi 

beklentisinin karşılanmadığı tespit edilmiştir. Araştırmamamızda girişimcilik dersi alanlar ile 

almayanlar arasında girişimcilik özellikleri açısından içsel kontrol ve yaratıcılık dışında bir 

farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgu literatürde bazı çalışmaların 

sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Örneğin, (Yumuk 2013, Mclarty 2005). Diğer taraftan 

literatürde birçok çalışmanın sonuçlarıyla örtüşmemektedir. Örneğin, (Kolvereid ve Moen 

1997, Nasr ve Boujelbene, 2014, Bozkurt, 2014, Dumas, 2001, Charney ve Libecap, 2000, 
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Izedonmi ve Okafor, 2010, Galloway ve Brown, 2002, Balaban ve Özdemir, 2008, Bozkurt, 

Aslan ve Göral, 2011, Karlsson ve Moberg, 2013).  

Çalışmadan elde edilen bulgulardan yola çıkarak, daha önce bir iş deneyimi olan öğrencilerin 

daha iyi girişimci özelliklere sahip olmaları, girişimcilik eğitiminde, sahada staj gibi bir 

uygulamaya olan ihtiyaca işaret ettiği söylenebilir. Ayrıca sağlık kurumları yöneticiliği 

bölümü öğrencilerinin diğer bölümlere göre işletmecilik bilgilerinin yoğun olduğu ve daha 

önce KOSGEB üniversite işbirliği çerçevesinde Aksaray Üniversitesinde uygulamalı 

girişimcilik dersi aldıkları gerçeğinden hareketle, girişimcilik özellikleri açısından diğer 

bölüm öğrencilerinden genel olarak anlamlı bir farklılık göstermemeleri,  memurluğa 

odaklanan sağlık meslekleri eğitimi alan öğrenci gruplarına, geleneksel girişimcilik eğitiminin 

verilme gerekliliğinin sorgulanması açısından önemli bir bulgu olarak değerlendirilebilir. Bu 

perspektifte bakıldığında sağlık meslekleri eğitimi alan öğrencilere geleneksel girişimcilik 

eğitiminin istenen ve beklenen katkıyı sağlamadığı şeklinde yorumlanabilir.  

Söz konusu öğrenci gruplarının kamuda istihdam edilme algılarının değiştirilmesi ve 

girişimciliğe daha çok yönelebilmeleri için, sağlık sektörü girişimciliğini teşvik edecek, ilaç 

girişimciliği, medikal girişimciliği, biyoteknoloji girişimciliği gibi alanlara ağırlık verilen bir 

müfredat ile birlikte öğrencilerin buralarda çalışma deneyimi elde etmelerini sağlayacak 

uygulamalarla desteklenmiş daha spesifik bir girişimcilik eğitiminin verilmesi, daha etkin 

sonuçlar alınmasını sağlayabilir. 
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Özet 

Boyutu, türü ve niteliği ne olursa olsun bir girişimin finansmanı iç kaynaklar ya da dış 

kaynaklardan sağlanmaktadır. Bir girişimcinin iç kaynaklarının nispeten sınırlı olduğu 

durumda, girişim fikrinin hayata geçirilebilmesi için dış kaynaklardan finansman sağlanması 

kaçınılmaz olacaktır. Girişimciliğin finansmanında her ne kadar yoğun olarak risk sermayesi 

ile melek yatırımlara başvuruluyor olsa da, günden güne büyüyüp gelişen finans piyasalarında 

alternatif araçlar bu konuda da seçenekleri artırmaktadır. Finansal piyasalarda bu amaçla 

kullanılan araçlardan birisi de firmaların alacak ve varlıklarına dayandırılarak ihraç ettikleri 

varlığa dayalı menkul kıymetlerdir. Varlığa dayalı menkul kıymetler, firmaların gelecekte 

elde edecekleri nakit girişlerini bugüne taşıyan ve faiz ödemesi gerektiren bir borçlanma 

türüdür. Söz konusu menkul kıymetin İslami finans dünyasındaki yansıması ise “sukuk” 

olarak adlandırılan ve ticari faaliyetler sonucu doğan ya da finansal kiralamadan doğan 

alacakların varlığa dayalı olarak menkulleştirilmesi şeklindedir. Bu çalışmada girişimin 

finansmanında kullanılan finansman alternatiflerinden birisi olan sukuk işlemlerine ilişkin 

kavramsal bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın amacı sukuk işlemlerinin kavramsal 

olarak değerlendirmesinin yapılması ve varlığa dayalı menkul kıymet işlemleri ile farklarının 

ortaya konulmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sukuk, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, Girişimciliğin Finansmanı 
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EVALUATION OF THE TRANSACTIONS OF SUKUK AND ASSET 

BACKED SECURITIES IN ENTREPRENEURSHIP FINANCING 

Abstract 

Whatever type, size or nature an entrepreneur is, the financing is always provided from 

internal sources or external sources. But in case of an entrepreneur has relatively limited 

internal resources, it will be inevitable that providing fund from external sources in order to 

put into practice the idea of the enterprise. Although venture capital and angel investments are 

densely used in entrepreneurship financing, the alternative tools is increasing the options in 

financial markets which grow and develop day by day. One of the tools used for this purpose 

in the financial markets is asset-backed securities exported by being based on receivables and 

assets. Asset-backed securities is a type of debt which demote the company’s cash flows 

today from future and requiring payment of interest. The reflection of the mentioned 

securities for Islamic finance world is “sukuk” which is the securitization of receivables from 

commercial activity or leasing as asset-backed. In this study, a conceptual review is made 

concerning Sukuk transactions, a funding alternative used in financing enterprises. The 

purpose of the study is evaluation of sukuk transactions conceptually and demonstrating the 

differences from asset-backed securities transactions. 

Keywords: Sukuk, Asset Backed Securities, Entrepreneurship Financing 

 

1. GİRİŞ 

Girişimcilik, bazen mevcut bir iş fikrinin (imitasyon), çoğu zaman da yeni bir iş fikrinin 

(inovasyon) ürünü olarak düşünülebilir (Grazier & Metzler, 2006; Hellmann & Puri, 2000). 

Yeni bir iş fikrinin başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesinde genel olarak kritik noktayı iş 

fikrinin orijinalliği ile sermaye kavramının (Uluyol, 2008) oluşturduğunu düşündüğümüzde, 

söz konusu faaliyetin gerçekleştirileceği finansal sistem (Karaata, 2002) ve bu piyasanın 

işlevselliği oldukça önemli olacaktır. Girişimcilik üzerine yapılan araştırmalar, başlangıçta ya 

da büyüme sürecinde karşı karşıya kalınan en ciddi güçlüğün yine sermaye olduğunu 

göstermektedir (Kerr & Nanda, 2009). Daha açık bir ifade ile bir girişimin yaşamını ve 

faaliyetlerini idame ettirmesi, dönen ve duran varlıklara yatırım yapabilmesi işletmenin 

finansal yönetimini ön plana çıkarmaktadır (Akgüç, 1998, s. 6). İşletmecilik dünyasında her 

zaman mühim bir rol oynayan finansman ya da finansal yönetimin, özellikle girişimcilik 

alanında çok daha mühim bir konumda bulunmasının temel nedeni gelişmiş ülkelerde ya da 

piyasalarda bile girişimciliği doğrudan finanse edecek araçların kısıtlı olmasıdır (Koekemoer 

& Kachieng'a, 2002). Çünkü başlangıçta bir girişime ya da girişim projesine ilişkin bilgiler 

oldukça belirsiz bir durumdadır ve proje ilerledikçe söz konusu bilgiler netleşmeye başlar 

(Bergemann & Hege, 1998); bu nedenle projenin değeri belirsiz, riski ise yüksektir. 
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Girişimciliğin finanse edilmesi noktasında temel olarak risk sermayesi ile melek yatırımların 

yoğun olarak kullanıldığı; ancak, gelişen finansal piyasaların, çeşitlenen finansal araçların 

girişimcilik konusuna da birtakım alternatifler ürettiği görülmektedir. Söz konusu alternatif 

araçların seçimi hususunda ise işletmenin ve ihtiyaç duyulan fonun niteliği, sermaye maliyeti 

ve risk kavramları gibi kriterler belirleyici olmaktadır (Karasioğlu & Duman, 2006). Hiç 

şüphesiz ki girişimin finanse edilmesi konusunda en önemli kaynak risk sermayesidir (Amit, 

Brander, & Zott, 1999). Diğer bir kaynak ise melek yatırımlardır. Ayrıca bir girişim ile ilgili 

melek yatırımcıların katkılarının sermaye ile kısıtlı olduğunu söylemek yeterli olmayacaktır; 

çünkü melek yatırımcılar bunun yanı sıra önerilerde bulunmak ve sahip oldukları ağları 

kullanmak suretiyle de katkıda bulunmaktadırlar (Luecke, 2003, s. 127). Son zamanlarda 

sıkça konuşulan yöntemlerden biri olan mikro-finansman yöntemi de bu seçenekler arasında 

belirtilebilir (Can & Karataş, 2007). 

İslami finans endüstrisi 1990'ların sonlarına doğru yeni yeni ortaya çıkmaya başlarken, 

karşılaştığı temel mesele olan eşik sorunlarına çözüm bulmak zorundaydı. Bu sorunların 

başında ise İslam’ın ilke ve kurallarının hâlihazırda finansal piyasalarda gerçekleşen karmaşık 

işlemlere ne şekilde uygulanabileceği veya uydurulabileceği meselesi gelmekteydi. Bu 

noktada İslami Finans kavramının özünü oluşturan ilke ve kuralların her şartta ve durumda 

İslam hukuku ile uyumlu olmak zorunda olması gerekmektedir. Kendisine bağlı olarak 

yaşayan insanların yaşamlarının tüm boyutlarına uygulanabilir olan İslam hukuku, elbette, 

ticarete ve finansal konulara da uygulanabilir bir nitelik göstermektedir (McMillen, 2007). 

Ancak bu kez İslami finans sistemi “İslam hukukuna uyumluluk” kavramının nasıl 

yorumlanacağına dair bir büyük sorun ile karşı karşıya kalmaktadır. Örneğin Malezya İslam 

hukukuna uyumlu finansal ürünler temelinde liberal bir ferman benimserken; Suudi Arabistan 

ise tam tersine katı Vahhabi bir sistemi benimsemektedir. Söz konusu iki uç sistem diğer 

İslam Devletleri açısından da yegâne alternatifleri teşkil etmektedir (Ali, 2012). Konunun Batı 

tarafında ise faize dayalı (Haider & Azhar, 2011) bir borç-alacak modeli ile risk-getiri 

prensibinin oluşturduğu geleneksel (konvansiyonel) bir finans sistemi mevcuttur. İslam 

hukukuna dayalı İslami finans açısından ise risk-getiri prensibi çok daha farklı bir dayanağa 

dayanmaktadır (McMillen, 2007). Bu noktada finansman 2 temel prensipten birinin 

benimsenmesini gerektirmektedir. Bunlardan ilki kar-zarar ortaklığı ya da kara-zarara katılma 

(PLS:profit-and-loss sharing) diğeri ise vade farklı fiyat (markup) şeklindedir. İlkinde banka 

söz konusu fona ilişkin bir gelir ya da kayıp olması durumunda iştirak nispetince bunu 

yatırımcısı ile paylaşmaktadır. Vade farklı fiyatta ise banka bir varlığın satın alınmasını 
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finanse edip, bu varlığı vade farklı bir fiyat üzerinden tekrar yatırımcıya satmaktadır 

(Aggarwal & Yousef, 2000).  

Riba (faiz) getiri ya da kazancın veya kredi anlaşmasından veyahut borcun ertelenmesi 

dolayısıyla tahsil edilecek tazminatı ifade etmektedir (Tariq, 2004). Sadece faizin (riba),  

değil aynı zamanda kumar (maisir) ve belirsizliğin de (gharar) yasaklandığı İslami Sermaye 

Piyasası’nın (ICM - Islamic Capital Market) (Saripudin, Mohamad, Razif, Abdullah, & 

Rahman, 2012) 2010 yılı itibariyle 1 trilyon doları aştığı tahmin edilmekte (FinancialTimes, 

2010), potansiyelinin ise S&P gibi kurumlara göre yaklaşık 4 trilyon dolar (Al-Amine, 2008) 

olduğu düşünülmektedir. Bu piyasada gerçekleşen işlemlerin büyük bir kısmını ise İslam 

hukukua uyumlu finansal araçlar arasında en başarılısı olan (McMillen, 2007) sukuk 

oluşturmaktadır (Godlewski, Turk-Ariss, & & Weill, 2013). Sukuk piyasasında meydana 

gelen gelişim ile birlikte söz konusu piyasa özel sektöre odaklanmış ve çeşitlendirilmiş 

ürünleri bünyesine katarak ekonomik büyümeye ve finansal gelişmişliğe katkıda bulunmuştur 

(Mohd, vd., 2011). Sukuk ihracında önde gelen ülkeler ise Malezya ve Körfez Bölgesi 

ülkeleridir. Ancak sukuk ihracı sadece İslami Devletlere özgü olmaktan çıkmış ve artık ABD, 

Avrupa ve Asya’ya taşmış durumdadır  (Cakir & Raei, 2007). Özellikle İngiltere ve Fransa 

gibi devletler İslami Finans için bir pazar geliştirmek amacıyla yasal çerçeveler üzerinde 

çalışmalar yapmakta (Salah, 2010), kendilerini Avrupa’nın İslami Finans merkezi olarak 

konumlandırmak için mevcut yasalarını değiştirerek sektörün büyümesinden pay alma yarışı 

içine girmişlerdir (Oakley, 2009; Abdel-Khaleq & Richardson, 2006). Ayrıca HSBC, Citi 

Bank, Morgan Stanley, GoldmanSachs, ABN Ambro, Bank of America, Societé Generale gibi 

dünya devleri de bu yarışa dahil olmak için girişimlerde bulunmuşlardır (Bayındır, 2001). 

İslami finansal hizmetler sektöründe gerçekleşen bu inovatif adımlar, bu sektördeki araç ve 

hizmetlerin gelişmesini tetikleyerek finansal kaynakların yatırımlara doğru akışını 

hızlandırmakta; İslami bonolar (sukuk), türev araçlar ve özkaynak şeklindeki fonlar 

yatırımcılar için seçenekleri arttırmaktadır (Haron & Nursofiza, 2008). 

  

2. SUKUK 

İslami Bankalar ve bazı ülkelerin para otoriteleri, çeşitli faizsiz finansman teknikleri 

alternatifleri geliştirmişlerdir (Aggarwal & Yousef, 2000). Bunlar arasında şüphesiz en 

popüler ve en inovatif araç (Yean, 2009) olarak görülen sukuk, genellikle geleneksel bonolara 

karşılık gelen İslami finansman enstrümanını temsil etmektedir (Godlewski, Turk, & Weill, 
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2010). Keza, sukuk kavramının finansal medya tarafından bu anlamda kullanılmasına gerekçe 

oluşturan birçok benzer özellik söz konusu olmasına karşın bu enstrümanlar arasında bazı 

ciddi farklılıkların bulunduğunu belirtmesi gerekmektedir (Said & Grassa, 2013). Sukukun 

faize dayalı diğer menkul kıymetlerden ayrıldığı temel nokta, uygulamasının İslam hukukuna 

dayalı olmasında yatar (Fathurahman & Fitriati, 2013). Ancak, aralarında hukuki açıdan bir 

yapı farklılığı bulunsa da, çoğu sukuk türü esasında belirli bir konvansiyonel bonoya 

ekonomik fonksiyon bakımdan denk gelmektedir (Hassan & Kholid, 2010). Hâlihazırda 

sukuk ile geleneksel bonolar; getirileri (Fathurahman & Fitriati, 2013; Ariff & Safari, 2012; 

Safari, Ariff, & Mohamad, 2013); duyuru ve açıklamaların yatırımcılar üzerindeki etkileri 

(Godlewski, Turk, & Weill, 2011; Godlewski, Turk-Ariss, & & Weill, 2013); risk (Cakir & 

Raei, 2007; Sevinç, 2013); süre ve dışbükeylik (Ramasamy, Munisamy, & Helmi, 2011) ve 

piyasalar gibi açılardan (Solé, 2008) çokça incelenmiş bir konudur. 

Tanım olarak sukuk; mevcut mal (ayn), menfaat veya hizmet ya da mevcut bir proje veya özel 

bir yatırım faaliyeti halinde bulunan varlıklar üzerinde bölünmemiş ortak mülkiyeti ifade eder 

şekilde ve birbirine eşit değerde ihraç edilen sertifikalardır (AAOIFI, 2008). Sukuk kelimesi 

“Sak (Sakk)” kelimesinin çoğulu olup söz konusu kavram “sertifika” ya da “vesika” anlamına 

gelmektedir. Dolayısıyla sukuk (Şukūk ya da Sakaik) sertifikalar veya vesikalar olarak ifade 

edilebilir (Khan, 2003, s. 129). Son yıllarda, bilhassa sukuk denilen bu yatırım sertifikalarının 

çoğalması ile İslami finansman araçlarında hızlı bir artışa tanık olunmaktadır (Godlewski, 

Turk, & Weill, 2010). İslami Finansal Kurumlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu 

(AAOIFI - Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)’na göre 

14 farklı yapıya sahip sukuk tipi bulunmaktadır (Shaikh & Saeed, 2010). Genel manada ise 

sukuk sertifikaları sabit getirili sukuk, varlığa dayalı sukuk ve hibrit (melez) sukuk şeklinde 3 

grup olarak tasnif edilebilir (Ab Majid, Shahimi, & Abdullah, 2011). Tüm bu sukuk 

sertifikaları, işletmelerin İslam hukukuna uygun bir zeminde sermaye teminine katkıda 

bulunurken aynı zamanda yatırımcı tabanının genişlemesine ve yeni yatırımcı gruplarına 

fırsatlar sağlanmasına da zemin oluşturmaktadır (Mohd, vd., 2011).  

Sukuklar, konvansiyel finansal araçlarla karşılaştırıldığında özellikle elde edilecek getirinin 

önceden belirli olmaması nedeniyle hisse senetlerine benzemektedir. Yine hisse senetlerinde 

olduğu gibi bir mülkiyet hakkı söz konusudur. Ancak bu hak hisse senedinde olduğu gibi 

süresi sınırsız (Wilson, 2008) bir ortaklık hakkından ziyade söz konusu varlığa ilişkin 

mülkiyeti kapsamakta ve vadesi sınırlı olmaktadır (Yilmaz, 2014).  
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Temel finansman araçları olan tahvil ve hisse senetleriyle çeşitli açılardan benzerliklere sahip 

olan sukuk sertifikalarına ilişkin ayırt edici istidatları özetlersek; sukuk bir varlığa dayalı, 

istikrarlı bir getirisi olan, ikinci el piyasası bulunan ve İslam hukukuna uygun sertifikaları 

ifade eder (Tariq, 2004). Sukuk, varlık senedi veya menkul kıymetleştirilmiş varlık 

(securitizied assets) olduğundan diğer senetlerden farklı olarak varlığa dayanmak (asset-

backed) zorundadır (Tok, 2009). Bu açıdan sukuku daha iyi anlayabilmek için varlığa dayalı 

menkul kıymetler (VDMK) ile karşılaştırmak konunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır 

(Yilmaz, 2014). 

3. VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET (VDMK) 

Sukuk ile VDMK’ların özünde benzer olduğu noktaların başında menkul kıymetleştirilmiş 

finansal araçlar olmaları gelmektedir. Menkul kıymetleştirme veya seküritizasyon 

(securitization) likit olmayan varlık ya da varlık grubunun belirli finansal teknikler 

kullanılarak ihraç edilebilecek ve sermaye piyasalarında alım satım yapılabilecek bir menkul 

kıymete (security) dönüştürülmesi sürecidir (Erdönmez, 2006). En basit ifade ile varlıkların 

satılması olan menkulleştirme süreci (Higgins & Mason, 2004) genel manada ipoteğe dayalı 

(mortgage-backed) olarak ya da varlığa dayalı (asset-backed) olarak yapılabilir. İpoteğe 

dayalı menkulleştirme emlak (residential mortgage-backed securities – RMBS) veya ticari 

(commercial mortgage-backed securities – CMBS) şeklinde iki farklı tipte uygulanmaktadır. 

İpoteğe dayanmayan kredilerin ya da başka bir ifade ile varlığa dayanan alacakların 

menkulleştirilmesi suretiyle elde edilen menkullere ise VDMK (Asset-Backed Securities – 

ABS) denilmektedir (Gorton & Metrick, 2009). VDMK, bir havuza toplanmış çeşitli alacak 

ve kredilere ait nakit akışlarıyla desteklenmiş sertifikaları ifade eder (Agarwal, Barrett, Cun, 

& De Nardi, 2010). Araç kredileri, araç kiralamaları, kredi kartı alacakları, ticari alacaklar, 

franchising ücretleri gibi varlıklar VDMK’ye konu olabilir (Klee & Butler, 2002). VDMK 

ihraç süreci kısaca alacak portföyü olan bir işletmeden yatırımcıya doğru bir süreci ihtiva 

eder. Söz konusu süreçte özel amaçlı bir şirket (SPV - Special Purpose Vehicle) bu portföyü 

menkulleştirmekte ve yatırım bankaları tarafından yatırımcıya ulaştırılmaktadır (Tok, 2009). 

Ülkemizde Sermaye Piyasası Kanununda düzenlenen VDMK’ların alacaklar ve duran 

varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilebileceği ifade edilmektedir. Söz konusu menkuller 

bankalar tarafından doğrudan; genel finans ortaklıkları ve leasing firmaları tarafından ise 

banka garantisi yoluyla ihraç edilebilmektedir. Bu menkullerin dayandığı varlıklar ise tüketici 

ya da konut kredileri ile ihracat ve leasing işlemlerinden kaynaklanan alacaklar şeklindedir.  
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VDMK yapısal olarak en çok teminatlı borçlarla benzerlik gösterir. Teminatlı borçlarda 

olduğu gibi firma elinde mevcut bir varlığı (örneğin, alacak senetleri) söz konusu borca 

teminat olarak kullanır. Ancak VDMK’nin teminatlı borçlardan farklılaştığı nokta, bu 

varlıkların mülkiyetinin ayrı bir tüzel kişiliğe sahip SPV’lere geçmesi oluşturur (Ayotte & 

Gaon, 2011). 

Aşağıda genel manada bir VDMK ile sukukun işleyiş süreçleri ve söz konusu süreçte farklılık 

gösteren kısımlar şekiller yardımıyla gösterilmeye çalışılmıştır: 

 

Şekil 1: VDMK işleyiş süreci 

Kaynak: Çikot, 2012. 

 

VDMK ihraç sürecinde ilk adım, alacaklarını karşılık göstererek menkul kıymet ihraç etmek 

isteyen firmanın, söz konusu alacaklarını kendi bilançosundan çıkarıp özel amaçlı bir 

firmanın (SPV) bilançosuna devretmesiyle başlar. SPV ise dayanağını bu alacakların 

oluşturduğu menkulleri ihraç eder. Varlığa dayalı menkule dönüşen alacaklar yatırımcıya 

aktarılınca, bu ihraçtan elde edilen hasılat da önce ihracı yapan SPV’ye sonra da kaynak 

kuruluşa doğru bir süreci takip eder. Kaynak kuruluş ise belirli dönemler itibariyle yine 

SPV’ler üzerinden yatırımcıya anapara ve faiz aktarımını gerçekleştirir (Çikot, 2012). 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 599-614. 

 

 

606 

 

 

Şekil 2: Sukuk işleyiş süreci 

Kaynak: Sevinç, 2013. 

 

Finansal kiralamaya dayanan bir sukuk için süreç VDMK ile genel manada aynı olmakla 

birlikte kaynak kuruluş varlıklarını özel amaçlı şirkete devrettikten sonra söz konusu varlıkları 

geri kiralaması noktasında farklılaşmaktadır. Vade sonuna gelindiğinde firma, özel amaçlı 

şirketten varlıklarını tekrar devralırken, bu devrin karşılığını özel amaçlı kuruluşa 

devretmektedir (Sevinç, 2013).  

Sukuk ile VDMK’ların karakteristiklerine ilişkin farklar genel olarak aşağıdaki gibi tasnif 

edilebilir (Ahmad & Halim, 2014; Sevinç, 2013; Visser, 2009; Wicaksono, 2015); 
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Tablo 1: VDMK ve Sukuk İşlemlerinin Farklılıkları 

 VDMK Sukuk 

M
ü

lk
iy

et
 v

e 

T
em

si
li

y
et

 

VDMK bir yükümlülüğü temsil eder. VDMK’lar 

yatırımcısına, dayandırıldığı varlığa ilişkin 

herhangi bir mülkiyet hakkı vermez. Buradaki 

ilişki daha çok ihraççı ile yatırımcı arasındaki bir 

borç yükümlülüğü şeklindedir. 

Sukuk bir varlığa ilişkin sahipliği temsil eder. 

Sukuk, yatırımcıya kendisine karşılık olarak 

gösterilen varlığa ilişkin kısmi sahiplik verir. 

 

Her bir VDMK, dayandırıldığı varlığa ilişkin bir 

borç payını temsil eder. Dolayısıyla bir 

VDMK’nın satışı, bir borcun satışını ifade eder. 

Her bir sukuk, dayandırıldığı varlığa ilişkin bir 

mülkiyet payını simgeler. Dolayısıyla bir sukukun 

satışı, bir mülkiyetin satışını ifade eder. 

İh
ra

ç 

VDMK’lar, genel olarak, mevzuata uygun 

olmaları dışında İslam hukukuna uygunluk veya 

herhangi diğer bir şarta bağlı değildir. Dolayısıyla 

yatırımcı profili çoğunlukla İslami yatırımcıları 

içermez. 

Sukukun dayandırıldığı varlığın yasal mevzuat ile 

birlikte İslam hukukuna-uyumlu olması şarttır. 

Yatırımcı profili genel olarak İslami 

yatırımcılardan oluşmakla birlikte bu profil 

sınırsız kabul edilebilir. 

VDMK’nın ihraç değeri kredi derecelendirmesine 

ve talebe bağlıdır. Bu değer, ihraççının 

kredibilitesine dayanmaktadır. 

Sukukun değeri, dayandırıldığı varlığın piyasa 

değerine bağlıdır. Ayrıca genellikle konvansiyonel 

bono fiyatları gösterge olarak kullanılmaktadır. 

VDMK’da vade perspektifi geniştir: kısa / orta / 

uzun olabilir. 

Sukukta vade genellikle 3-5 yıl gibi orta ve uzun 

vadelidir. 

R
is

k
&

G
et

ir
i 

v
e 

M
al

iy
et

le
r 

VDMK’nın getirisi düzenli bir kupon ödemesi ile 

anapara şeklindedir. Yatırımcı VDMK’nın ömrü 

nispetinde düzenli biçimde zamanlanmış 

(genellikle sabit oran) faiz ödemeleri elde eder. 

Ayrıca vade sonunda anapara ödemesi garanti 

edilmiştir. 

Genellikle getiriler kupon ödemesi gibi düzenli bir 

ödeme şeklindedir. Yatırımcı, sukukun dayandığı 

varlıktan elde edilen kazançtan (ya da kayıptan) 

pay alır. Dolayısıyla varlığın değerinde meydan 

gelen bir artış sukukun değerini de arttıracaktır. 

Yatırımcı, VDMK’nın dayandırıldığı varlığa 

ilişkin maliyetlerden etkilenmez. Ayrıca söz 

konusu varlığın performansı yatırımcının 

kazancını etkilemez. 

Yatırımcı, sukukun dayandığı varlığa ilişkin 

maliyetlerden etkilenir. Maliyetlerin artması 

yatırımcının elde edeceği kazancı azaltacaktır. 

VDMK, doğrudan spesifik bir varlık üzerindeki 

hakkı göstermez; daha ziyade firmanın tüm 

varlıkları üzerindeki hakları gösterir. Bu yüzden 

VDMK, firmanın iflası halinde sukuka göre daha 

güvenilirdir. 

Sukuk ise doğrudan spesifik bir varlık üzerindeki 

mülkiyeti; dolayısıyla hakkı göstermektedir. 

VDMK, piyasa faiz oranından doğrudan etkilenir. 

Enflasyon ise hem VDMK’dan elde edilen 

kazancı hem de sukuktan elde edilecek kazancı 

eriteceği için her bir menkul açısından doğrudan 

etkilidir. 

Sukuk piyasasında spekülasyonlar ve aşırı risk 

yasaklanmıştır; dolayısıyla piyasa faiz oranından 

etkilenmemesi beklenir. Ancak reel rakamlara 

bakıldığında, söz konusu durumlarda sukukta 

konvansiyonel bonolarla paralel bir değişim içinde 

olduğu gözlemlenmiştir. 

Riski azaltmak maksadıyla CDS ve IRS gibi swap 

enstrümanları kullanılabilir. 

Sukukların doğrudan hedge edilmesi için bir 

enstrüman bulunmamaktadır. 

VDMK açısından kur riskine karşı benzer 

enstrümanlar yardımıyla hedging yapmak 

mümkündür. 

Sukukun kur riskine karşı hedging edilmesi İslami 

esaslara uygun olmayacağı ihtimali nedeniyle 

Malezya ve Türkiye dışında çoğunlukla 

uygulanmamaktadır. 

VDMK’da geleneksel bono ihracıyla bağlantılı 

olarak ilave yönetim giderleri yoktur. 

Sukukta İslam hukukuna uygunluğunun tespiti 

için danışmanlık gideri ve ek yasal ücretler söz 

konusu olmaktadır. 

Sukukun avantajları: 

 

Sukukun temel avantajı, özü itibariyle, İslam hukuk kurallarına bağlı olması dolayısıyla, söz 

konusu kurallara bağlı olarak bir yaşam sürdürmek isteyen bireyler açısından faizsiz bir 
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yatırım alternatifini; diğer taraftan ise benzer hassasiyetlere sahip firmalar için de faizsiz bir 

finansman alternatifini ifade eder. 

Sukuk, yapısı itibariyle somut bir varlığa dayandığı için, diğer konvansiyonel bonolara kıyasla 

suni manipülasyonlardan daha az etkilenir. Bu açıdan sukukun daha az riskli olduğu 

söylenebilir. Çünkü finansal rakamlar ile reel rakamlar arasında doğrudan bir ilinti söz konusu 

olmadıkça, yani fiktif ya da parasal işlemlerin etkisiyle dalgalanma oluşturmak oldukça 

zordur. Dolayısıyla sukuk türbülans dönemlerinde daha stabil bir görüntü çizer. 

Sukuk, bir mülkiyeti ihtiva ettiğinden ötürü, varlığa ilişkin risk ihraççı ile yatırımcı arasında 

paylaşılacaktır. Dolayısıyla özellikle kaynak kuruluş açısından, diğer konvansiyonel bonolara 

nazaran sukukun daha avantajlı bir finansman seçeneği olduğu söylenebilir. 

Sukuk, likit bir enstrümandır ve ikincil piyasası bulunmaktadır. 

Sukukun dezavantajları: 

İslami esaslara ve İslam hukuk kurallarına uyumlu olmak zorunda olan Sukuk, söz konusu 

esas ve kuralların tamamının yazılı olmaması ve bütünlük taşımaması dolayısıyla her yere ve 

zamana adapte olma konusunda zorluklarla karşılaşabilir. İslam hukuku hükümlerinin İslam 

dinini benimseyen ülkeler veya toplumlar açısından mezhepler itibariyle değişiklikler 

göstermesi bu durumun temelinde yatan sebep olarak gösterilebilir. 

İslami esasların ve İslam hukuk kurallarının tüm İslam devletleri açısından bir hukuk sistemi 

olarak benimsenmemesi birtakım zorlukları beraberinde getirebilir. Örneğin, Türkiye gibi 

nüfusunun %99,8’i müslüman olan (Central Intelligence Agency, 2016) bir ülkenin hukuk 

sisteminin tamamen Avrupa’ya entegre olduğu bir ülkede bazı belirsizliklerin ve güçlüklerin 

ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. 

Yatırımcı açısından sukukun, VDMK’lar karşısındaki en ciddi dezavantajı dayanak varlığın 

mülkiyetini taşıması dolayısıyla söz konusu varlığın değerinin düşmesi riskidir.  

Sukuk cihetinde en temel risk dayanak varlığa ilişkin risklerdir. Örneğin, sukuka dayanak 

varlığın rehnedilememesi veya teminat olarak gösterilememesi her ne kadar yatırımcı 

açısından müspet bir durumu ifade etse ihraççı açısından menfi bir finansal durumu 

beraberinde getirebileceği ihtimali dolaylı olarak firmayı, firmanın varlıklarını, varlıkların 

karşılık olarak gösterildiği menkul kıymetleri ve nihayet bu menkullere yatırım yapan 

yatırımcıları olumsuz olarak etkileyebilecektir. 

Söz konusu avantaj ve dezavantajları özetlersek, ihraççı açısından VDMK’lar sukuka nispeten 

daha sınırlı varlıklardır. Sukukun ise sınırsız bir yatırımcı profiline sahip olduğu söylenebilir. 

Söz konusu yatırımcılar açısından özellikle islami hassasiyetler noktasında VDMK’ler tercih 
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edilmeyecektir. Ancak yine ihraççı açısından VDMK’nın sukuka göre çok daha geniş bir vade 

yelpazesine sahip olduğunun da ifade edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla VDMK vade 

açısından, sukuk ise yatırımcı profili açısından ihraççısına daha geniş bir alan sunmaktadır.  

Yatırımcı açısından söz konusu menkul kıymetler kıyaslandığında düzenli bir getiri elde 

etmek isteyen yatırımcılar açısından VDMK, sukuk gibi dayandırıldığı varlık dolayısıyla 

oluşacak gelir veya giderin söz konusu olduğu menkul kıymetlere nazaran daha cazip bir 

alternatifi ifade eder. Ancak sukukun VDMK’dan ayrıldığı temel nokta olan faiz, VDMK’nın 

bazı yatırımcılar tarafından tercih edilmeme sebebi olacaktır. Ayrıca yine karakteristiğini 

oluşturan islami kurallar sebebiyle sukuk hedging yoluyla riski azaltılabilir bir nitelik 

göstermez. Ancak yine benzer sebepler dolayısıyla sukuk VDMK’ya göre spekülasyonlar ve 

manipülasyonlardan daha az etkilenir. 

4. SONUÇ 

Gerçek piyasa koşullarının temel karakteristikleri olan işlem maliyetlerinin varlığı, yapılan 

işlemlere ilişkin tediye ve tahsilatların eş anlı gerçekleştirilememesi, işletmelerin sermaye 

yapılarının tümüyle özkaynaktan oluşmaması ve yine işletmelerin dış kaynak temini 

konusunda eşit şartlara sahip olmaması gibi durumlar beşeri dünyanın istek ve ihtiyaçlarının 

karşılanması amacıyla üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi sonucu ortaya çıkan ve söz 

konusu sürecin başında bir “girişim” olarak nitelendirilebilecek işletmeler ya da sürecin belirli 

aşamalarına ulaşmış işletmeler açısından finansal yönetimi zorunlu kılmaktadır. Özellikle 

kaynaklarının sınırlı ve kredibilitesinin düşük olduğu girişim aşamasındaki işletmeler için 

şartlar oldukça zorlayıcıdır. Öyle ki günümüzde çok yüksek işlem hacimlerine ulaşmış ve 

sayısız finansal türev aracın yer aldığı sermaye piyasaları bile girişimcilik konusunda sınırlı 

kalmaktadır. Söz konusu sınırlılıklar en gelişmiş sermaye piyasalarında ya da ekonomilerde 

dahi sıkça rastlanan bir olguyu ifade ederken, gelişmekte olan veya az gelişmiş ekonomiler 

için sermaye temini gerçek bir meseleyi ifade etmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde, İslami 

ekonomiler gibi belirli hassasiyetlerin mevcut olduğu ve dolayısıyla sadece İslam hukukuna 

uygun işlemlerin yapıldığı ya da yöntemlerin kullanıldığı ekonomilerde girişim düzeyindeki 

firmalar açısından sukuk eşsiz bir finansman aracı hüviyetindedir.  

Genel manada, girişim aşamasındaki bir firma için seküritizasyon özellikle belirli açılardan ön 

plana çıkmaktadır. Başlangıç aşamasındaki bir işletme için dönen varlıklarının, bu aşamayı 

tamamlamış işletmelere nazaran daha az likit ya da daha çok likit olmayan varlığın 

bulunabileceği beklenir. Piyasa payı ve kredibilitesi nispeten düşük olan bu firmaların dönen 
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varlıklarının likiditesinin de düşük olması seküritizasyonu girişimcilik safhasında oldukça 

anlamlı kılmaktadır. Bu firmaların bilançolarında yer alan söz konusu düşük likiditeli 

varlıkların VDMK şeklinde değerlendirilmesi girişimcilik açısından kayda değer bir 

finansman elde edilmesini sağlayabilir. Diğer taraftan İslami Sermaye Piyasalarında ya da bu 

konuda belirli hassasiyetlere sahip yatırımcı ve girişimciler açısından faize dayalı bir VDMK 

yerine sukuk sertifikalarının kullanılması yoluyla söz konusu piyasalar açısından likit 

olmayan varlıkların değerlendirilmesine zemin oluşturacaktır.   
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Özet 

Günümüzde işletmelerin gelecekte varlıklarını başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için üst 

yönetim ile menfaat grupları arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde kurumsal yönetim ilkeleri 

çerçevesinde hareket etmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle önemi 

artan muhasebe bilgi sistemlerinin sağladığı muhasebe verileri ve raporlar işletme içinde; 

koordinasyonu, iletişimi ve kontrolü artırarak işletme değerini artırmaktadır. İşletme içi ve 

dışında karar alıcıların, karar alabilmek için ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşabilmeleri; muhasebe 

bilgi sistemi tarafından üretilen bilginin gerçeğe uygun, zamanında ve kolay ulaşılabilir 

olmasını gerektirmektedir. Ayrıca muhasebe bilgi sistemi sayesinde işletme sahipleri ile 

yöneticilerin performansları ölçülebilecektir. İşletme bünyesinde oluşturulan kurumsal 

yönetim ile; işletme sahipleri ile yöneticiler ve yöneticiler ile çalışanlar arasındaki menfaat 

çatışmaları asgari seviyeye indirilip yapılan bütün iş ve işlemlerin; hesap verilebilirlik ve 

şeffaflık çerçevesinde yürütülmesi sağlanabilecektir. Çalışmanın amacı; işletmelerde 

kurumsal yönetim sürecinin işletilmesi ve bu süreçte muhasebe bilgi sistemiyle kurumsal 

yönetim uygulamaları ilişki düzeyi teorik çerçevede literatür üzerinden ele alınıp 

değerlendirilerek işletmeler açısından en verimli sonuçların oluşturulmasına yardımcı 

olunmaya çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Girişimcilik, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemi 
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A LITERATURE REVIEW ON ENTREPRENEURSHIP AND 

ACCOUNTING RELATIONSHIP IN CONTEXT OF CORPORATE 

MANAGEMENT 

Abstract  

Today, it has emerged that businesses must act within the framework of corporate governance 

principles on the regulation of relations between interest groups and senior management in 

order to continue their existence successfully for the future. The accounting data and reports 

which are provided by the accounting information system and which has a growing 

importance with development in technology enhance the business value by increasing 

coordination, communication and control in business. The information produced by the 

accounting information system requires to be fair, timely and accessible so that decision-

makers inside and outside the business take a decision by accessing the information needed. 

Also through accounting information system, it allows business owners’ and managers’ 

performance can be measured. With the corporate governance founded by the company, all 

business transactions can be conducted within the framework of accountability and 

transparency and conflicts of interest between business owners with managers and managers 

with employees can be downloaded to minimum level. 

 

Keywords: Corporate Governance, Entrepreneurship, Accounting Information Systems 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda yaşanan ulusal ve uluslararası finansal krizler, şirket skandalları ve şirket 

başarısızlıklarının halka açık şirketlere olan güveni sarsması sonucu yasal düzenlemelerin 

yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu bağlamda yapılan en önemi ve dikkate değer düzenleme 

“ Kurumsal Yönetim” alanında yapılmıştır. 

Kurumsal yönetim 1970’lerde ABD’de ortaya çıkmış, 1992 yılında yayınlanan Cadbury 

Raporu’nda “şirketleri idare ve kontrol eden bir sistem” şeklinde ifade edilmiştir. (Brown ve 

diğ., 2011). Daha sonra Kurumsal Yönetim kavramının 1999 yılında Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından “OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri” adı altında 

yayınlanması ile kavram uluslararası nitelik kazanmıştır. 

 2000’li yıllarda yaşanan Enron ve Worldcom şirket skandallarından sonra ABD’de kurumsal 

yönetimin desteklenmesi ve finansal raporlama üzerinde kontrollerin sağlanması için 2002 

yılında Sarbanes-Oxley Yasası "Halka Açık Şirketler Muhasebe Reformu ve Yatırımcıyı 

Koruma Yasası" çıkmıştır (Kansas, 2009: 64-65; Agrawal & Chadha, 2005). 

Türkiye’de TÜSİAD bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu tarafından 2002 

yılında, “Kurumsal Yönetim - En İyi Uygulama Kodu ” adı altında rehber hazırlanmıştır. 

2003 yılında ise SPK tarafından tüm şirketlerin uygulayabileceği kurumsal yönetim ilkeleri 
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belirlenmiştir (Akdoğan vd., 2016). TÜSİAD ile birlikte SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye 

Kurumsal Yönetim Forumunun katılımıyla birer komite oluşturulmuştur. Kurumsal yönetim 

ilkelerindeki güncellemeler SPK tarafından OECD’nin kurumsal yönetim ilkelerine uygun 

olarak yapılmaktadır. 

Bilgi sistemleri vasıtasıyla işletme ile çevresi arasındaki iletişim sağlanarak kurumsal bir 

yapının temeli oluşturulabilir. İşletme bir bilgi sistemi olarak kabul edildiğinde bünyesinde 

yer alan tüm alt bilgi sistemlerinden (pazarlama, tedarik, üretim, muhasebe, finansman, insan 

kaynakları vb) veri alan, sunan ve işletmelerin dili olan muhasebe bilgi sistemi sayesinde 

işletmeler stratejik kararlar alabilir ve gelecekte ortaya çıkabilecek olan riskleri denetim 

altında tutabilirler  (Ezzamel & Bourn, 1990). Bu sayede işletmelerin finansal durumu ve 

faaliyet sonuçları hakkında menfaat gruplarına finansal ve finansal olmayan bilgiler 

sunulabilmektedir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Kaderli ve Köroğlu (2014) ve Dinç ve Abdioğlu (2009) yılındaki çalışmalarında kurumsal 

yönetim anlayışını benimseyen işletmelerdeki durumu araştırmışlardır. Muhasebe bilgi 

sisteminin raporlama, açık ve anlaşılabilir olma, veri biriktirme ve işleme ilkeleri ile kurumsal 

yönetim anlayışının şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri arasında anlamlı bir ilişki tespit 

etmişlerdir. Bu sonuçlar, muhasebe bilgi sisteminin kurumsal yönetim ile uyumlu olması; 

birbirlerini destekleyen faaliyetler olduğunu göstermektedir. 

Akdoğan ve diğerleri (2016), Borsa İstanbul’da kurumsal yönetime uyum düzeyinin bağımsız 

denetçi görüşlerine etkisi üzerine yaptıkları araştırmanın sonucunda gözaltı pazarında dört 

büyük bağımsız denetim firmasının olumlu görüş verme oranının diğer firmalara kıyasla daha 

fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Bunun temelinde gözaltı pazarında yer alan işletmelerin 

kurumsallaşma yönündeki olumlu çabaları ile denetim şirketlerinin tecrübelerinin olumlu 

yansıması yatıyor olabilir. 

Ertugay ve diğerleri (2016), çalışmalarında zorunlu bilginin yanında özel bilgilerinin gönüllü 

olarak açıklamalarının sistematik risk üzerindeki etkisini incelemiş, belirsizliğin azalmasıyla 

ters orantılı olarak işletmeye ait riskin azaldığını tespit etmişlerdir. 

Çınar (2015), kamu ve özel kesim hastanelerinde hesap verilebilirlik ilkesinin kurumsal 

yönetim performansı üzerindeki etkisini araştırmıştır. Ayrıca paydaş katılımının etkisini göz 

önünde bulundurmuşlardır. Çalışmada hesap verilebilirlik ilkesinin paydaş katılımı üzerinde 

pozitif etkisi olurken kurumsal performansı kısmen etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu 
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durum, işletmelerin şeffaf ve hesap verebilir olması ile tüm çevresine güven sunmakta, 

mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği belirsizlikleri ve riskleri minimize ettiğini 

göstermektedir. 

Özşahin Koç ve Özkan (2016), kurumsal yönetimin şeffaflık ilkesi gereği risk kavramını ve 

İngiltere’deki gönüllü risk açıklama düzenlemelerini incelemişlerdir. Risk açıklama ve 

raporlama konusunda İngiltere’deki işletmelerin sürekli bir gelişim içinde olduğunu; 

Türkiye’de ise yasal düzenlemelerin yapılarak risk açıklamanın zorunlu olması gerektiğini 

tespit etmiştirler. 

Atağan ve Fidancı (2016) çalışmalarında Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinde yer 

alan işletmelerde sahip yapısının kurumsal gönüllü açıklamalar üzerindeki etkisini araştırmış, 

gerek aile işletmeleri, gerekse de kurumsal sahiplerin kamuyu gönüllü aydınlatma konusunda 

olumsuz görüşe sahip olduklarını tespit etmişlerdir. Bu durum işletmelerin kurumsallaşma 

sürecini tamamlayamadığı, borsalarda işlem görse de hala aile işletmesi tarzında geleneksel 

yönetim anlayışının devam etmekte olduğunu göstermektedir. 

Aracı ve Yüksel (2016) yılındaki çalışmalarında BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki 

işletmelerin sürdürülebilirlik raporları üzerinde gönüllü açıklamaların etkisini araştırmışlardır. 

Sürdürülebilirlik raporu hazırlayan ve yayınlayan şirketlerin, tüm menfaat sahiplerine ihtiyaç 

duydukları tüm bilgileri sunarak şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin artacağını sonuçta 

da kendilerine duyulan güveni artıracaklarını tespit etmişlerdir. Böylece şirketler daha düşük 

maliyetle fon ihtiyaçlarını karşılayabilecektir.  

Dölen (2015) yılında yaptığı çalışmasında Ankara’da faaliyet gösteren SM, SMMM ve YMM 

üzerinde muhasebe uygulamalarının kurumsal yönetime etkisini incelemiştir. Araştırmanın 

sonucunda kurumsal yönetim anlayışının uygulanabilmesi için muhasebe bilgi sisteminden; 

tam, doğru, anlaşılır, tarafsız ve güvenilir bilgilerin üretilmesini gerektiğini ve muhasebe bilgi 

sisteminin kurumsal kimlikle ele alınarak denetim düzeninin kurulması gerektiğini ortaya 

koymuştur. 

Mizrahi (2011) yılında çalışmasında İzmir’deki KOBİ’lerde kararlar alınırken muhasebe 

bilgilerden faydalanma seviyesini ölçerken muhasebe bilgi sisteminin etkinliğini ve 

verimliliğini tespit etmiştir. Araştırmada işletme büyüklüğü ve çalışan sayısının artışı ile 

kurumsallaşma düzeyinin arttığı ve Anonim Şirket statüsündeki KOBİ’lerin daha fazla 

muhasebe bilgi sisteminden faydalandıkları görülmüştür. 

Sayım ve Orhan (2011) çalışmalarında sağlık kurumlarında web tabanlı muhasebe kayıt 

modülünün kurumsal yönetime etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda yönetimin karar 
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alırken muhasebe bilgi sistemi tarafından üretilen sayısal verileri daha fazla kullanmasının 

faaliyet sonuçlarının sağlıklı bir şekilde ölçülmesini sağlayacağını tespit etmişlerdir. 

Çakıcı ve Özer (2007) yılında KOBİ’ler için kurumsallaşmaya dair getirdikleri önerileri 

yöneticiler ile paylaşabilmek için Mersin’de işletmeler üzerinde yaptıkları çalışmada KOBİ 

sahiplerinin veya yöneticilerinin kurumsallaşmayı belli bir seviyeye getirebilmiş olduklarını 

ancak geleneksel yapının hala devam ettiğini tespit etmişlerdir. 

3. KURUMSAL YÖNETİM 

Kurumsal yönetim alanında ilk düzenlemeleri yapan kurumlardan biri olan OECD tarafından 

Kurumsal Yönetim; “bir organizasyonun yönetimi ve kontrolüne yönelik prosedür ve süreçler 

bütünü” şeklinde tanımlanmıştır.  

Kurumsal Yönetim; gerek hissedarlar arasında, gerekse yönetim ile hissedarlar  arasında olası 

çatışmaların minimize edilmesinde ve işletme bünyesinde kurulan iç kontrol sisteminin etkin 

ve verimli çalışması ile işletme bünyesinde meydana gelmesi olası yönetim başarısızlıklarının 

erken teşhisi, hata ve hilelerin tespit edilmesini sağlamada tüm yönetim ve iş kademelerinde 

en iyi yönetim uygulama/ çabaların kurallar çerçevesinde uygulanma sürecidir (Shleifer & 

Vishny, 1997; Akdoğan vd., 2016). 

Kurumsal yönetim; üst yönetimin, işletme üzerindeki çıkarları nedeniyle hak sahibi olan; 

ortaklar, çalışanlar, potansiyel yatırımcılar ve müşteriler ile toplumun diğer kesimleri 

arasındaki ilişkileri göz önünde bulundururken işletmenin stratejik yönetimini kapsar (Sayım 

ve Orhan, 2011; Filatotchev ve Nakajima, 2014). İzlenen stratejilerin şirket misyonu ile 

uyumlu olup olmadığı, üst yönetimin hak sahiplerinin çıkarlarını gözetip gözetmediği ve 

yapılan uygulamaların kontrolü kurumsal yönetiminin konusudur (Sayım ve Orhan, 2011; 

Jocović ve diğ., 2015). 

Güçlü ve zayıf kurumsal yapılar arasındaki farklar Tablo 1’de verilmektedir (Erdoğan ve 

Öztürk, 2016). 
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Tablo 1. Kurumsal Yapının Güçlü Olması ile Zayıf Olması Arasındaki Farklar 

Kurumsal Yapının Güçlü Olması Kurumsal Yapının Zayıf Olması 

Sermaye ve finans piyasalarına erişimin 

kolaylaşmasına katkı sağlar. 

Yatırımcıların risk ihtiyaçlarını karşılayamadığı için 

yeterli sermaye gereksinimini karşılayamamasına 

neden olur. 

Hesap verilebilirliği ve iç kontrol sistemini oluşturur. Rekabet gücünü zayıflatır. 

Rekabet ortamında işletmeye katkı sağlar. 
Şirketin kaynaklarının verimsiz kullanılmasına neden 

olur. 

Şeffaf yönetim yaklaşımı ile yatırımcılar ve 

kreditörlerle olan ilişkileri kolaylaştırır. 

Şirketin yönetiminden sorumlu olanların kendi 

çıkarlarını, ortakların, kreditörlerin ve diğer menfaat 

gruplarının çıkarlarına göre ileride tutmalarına yol 

açar. 

Küçük ortakları ve yatırımcıları korur.  

Şeffaflık ve hesap verebilirlik kapsamında iç kontrol 

sisteminin etkin bir şekilde işletilmesi ile hata, hile ve 

yolsuzlukların önlenmesine katkı sağlar. 

 

OECD’ye göre Kurumsal Yönetimin Temel İlkeleri; adil olmak, sorumluluk, şeffaflık ve 

hesap verilebilirlik olarak tanımlanmaktadır (Aracı ve Yüksel, 2016). 

Adil Olmak veya Eşitlik, şirketin yönetim faaliyetleri yerine getirilirken çıkar ilişkilerinin 

engellenmesi için bütün hak sahiplerine eşit davranılmasıdır (Atağan ve Fidancı, 2016). Hak 

sahipleri, şirketin pay sahipleri ile birlikte çalışanlarını, müşterilerini, alacaklılarını, potansiyel 

yatırımcıları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ve devleti kapsar. 

Bu ilke işletmenin gerek iç gerekse dış çevresi ile yürüttüğü ilişkilerinin objektif, standart 

olmasını ve hiçbir çıkar grubunun menfaatine olmamasını ifade etmektedir. Bu kavram gereği 

bütün menfaat gruplarının fikirleri dikkate alınırken temel strateji işletmenin faaliyetlerinin ve 

karlılığının uzun vadeli sürdürülebilirliği daha önemlidir. 

Sorumluluk, işletme yönetiminin yaptıkları tüm işlemlerin mevzuata, işletme ana 

sözleşmesine ve işletme içi yönetmeliklere uygun olmasını ve bunun denetlenmesini ifade 

eder. Bu ilkeye göre yetkili kişiler, yetkilerini kullandıkları ve kullanmadıkları tüm 

eylemlerden sorumlu sayılabilirler (Özşahin Koç ve Özkan, 2016). 

İşletme sermayedarları adına hareket eden işletme yönetiminin yapmış oldukları bütün 

faaliyetler başka bir ifade ile yönetime verilen yetki ve sorumluklar yasal mevzuata, işletme 

ana sözleşmesine, işletme bünyesinde oluşturulan yönetmelik ve yönergelere, işletme misyon 

ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla da iç ve dış kontrollerin 

yapılması gerekmektedir. 

Hesap verebilirlik, yönetimin verdiği kararların sorumluluğunu üstlenmesi ve doğruluğunun 

kanıtlanmasıdır. Hesap verebilirlik ilkesi uyarınca yönetim kurulları, yönetimin görevlerinin 

ve sorumluluklarının açıklanmasını, ortakların ve yöneticilerin taleplerinin sıraya konulması 
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ve tarafsız kararlar alınmasını izlemekle görevlidir. İşletme ve çıkar grupları arasındaki 

ilişkilerin düzenlenmesi ile ilgili kurallar bu ilke altında açıklanmaktadır (Dinç ve Abdioğlu, 

2009). 

Hesap verebilirlik ilkesi uyarınca etkin bir şekilde hesap verme sorumluluğunun yerine 

getirilmesi için gereken bazı ilkeler bulunmaktadır. Bunlar (Çınar, 2015); 

 Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi, 

 Hedef performans ölçütlerinin açık olması, hedeflerin gerçekleştirilmesi için nelere 

ihtiyaç duyulduğunun planlanması, 

 Kapasitelerin ve beklentilerin arasında denge kurulması, 

 Raporlamanın güvenilir olması, sonuçların raporlanması ve sonuçların bir 

değerlendirmeye tabi tutulması ve geri bildirim sağlanması, 

 İşin yapılması ve gelişmenin izlenmesi, karar verme ve ilişkilerde iki yönlü bir 

şeffaflık olması, 

 Rasyonel gözden geçirmeler ve düzeltmeler olarak belirlenmiştir. 

Şeffaflık, özellikle ticari sır niteliği dışında yer alan, şirketin mali durum, performans, ortaklık 

yapısı ve yönetim olmak üzere tüm konuların zamanında ve eksiksiz olarak halka 

açıklanmasıdır (Akdoğan vd., 2016). Kurumsal yönetim, işletme yönetiminin faaliyet 

sonuçlarını iyi ve kötü bilgi şeklinde herhangi bir ayrım yapmaksızın kamuya açıklamak 

zorundadır. Bu durum işletme hakkında karar alıcıların kaynaklarını verimli alanlara 

yatırmalarına, işletmeye olan güvenlerinin artmasına, risk ve getiri konusunda dengeli karar 

vermelerine yardımcı olmaktadır. 

Yönetim açısından ise işletme yöneticilerinin kararlarının ve bu kararlara bağlı olarak yapılan 

faaliyetlerin kontrol edilmesine, başarısız yönetim uygulamaları ile işletme bünyesinde olası 

suistimallerin önüne geçilmesine, yönetimin işletme amaçlarına uygun ve hukuki 

düzenlemelere ilişkin hükümlerin yerine getirilmesinde yol gösterici olmaktadır. 

İşletme açısından ise potansiyel yatırımcıların güvenine ve düşük maliyetlerle yabancı ve 

özkaynak niteliğinde fonlara ulaşmasını, hissedarlar ve devlet gibi dış çevreye hesap 

verilmesini kolaylaştırmaktadır. 

4. MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ VE GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİ 

Bilgi sistemleri, küreselleşen dünyada zorlu iş süreçlerini yönetme konusunda ihtiyaç duyulan 

en önemli faktörlerdendir. İşletme bilgi sistemi; üretim, pazarlama, dış ticaret, insan 
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kaynakları, tedarik, personel, muhasebe ve finansman alt bilgi sistemlerinden oluşmaktadır 

(Gelinas ve diğ., 2012: 15). 

Bir işletmenin muhasebe departmanı, işletmenin diğer bölümlerinde yürütülen faaliyetler ile 

ilgili mali nitelikli işlemleri izler, kayıtları yapar ve sınıflandırır. Daha sonra elde edilen bu 

veriler belirli dönemler halinde yönetime sunulur. Bu bağlamda, muhasebe karar alma aracı 

olarak kullanılan bir bilgi sistemidir. 

Türkiye’de yeni Türk Ticaret Kanunu ile, kurumsal yönetim ilkelerinden biri olan "şeffaflık" 

ilkesi esas alınarak "gerçek ve tüzel kişilerin münferit ve konsolide finansal tablolarını 

düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 

yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe 

ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uymak ve bunları uygulamak zorunda" 

oldukları hükme bağlanmıştır. 

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)’de finansal raporlamanın amacı, “mevcut ve potansiyel 

yatırımcılara, borç verenlere ve kredi veren diğer taraflara raporlayan işletmeye kaynak 

sağlama kararlarını verirken faydalı olacak finansal bilgiyi sağlamak” şeklinde belirtilmiştir 

(TMS, 2015: Kavramsal Çerçeve).  

 Finansal bir bilgi gerçeğe ve ihtiyaca uygun olması halinde faydalı hale gelir. Finansal 

bilginin faydasının arttırılması için bilginin; karşılaştırılabilir, doğrulanabilir, anlaşılabilir ve 

zamanında sunulmuş olması gerekir. İhtiyaca uygun finansal bilgi, kullanıcıların kararlarını 

etkileme gücüne sahiptir (TMS, 2015: Kavramsal Çerçeve).  

Finansal bilgi; tahminlerde kullanılabiliyor ve doğrulanabiliyor ise verilen kararları 

etkileyebilir. Finansal bilginin tahminlerde kullanılma özelliğine sahip olması için, 

gelecekteki sonuçlar tahmin edilirken kullanılması gerekir. Finansal bilgi, önceki 

değerlendirmeleri değiştirmek ya da doğrulamak için kullanılabiliyorsa teyit etme özelliğine 

sahiptir (TMS, 2015: Kavramsal Çerçeve).  

Bir bilginin yanlış verilmesi ya da verilmemesi kullanıcıların finansal bilgiye dayanarak 

verecekleri kararları etkiliyorsa bu bilgi önemlidir. Önemlilik ihtiyaca uygunluğun işletmeye 

özgü halidir (TMS, 2015: Kavramsal Çerçeve).  

Finansal bilgi ancak açıklamayı amaçladığı ekonomik olayları gerçeğe uygun bir şekilde 

sunduğu takdirde karar vericilere fayda sağlayacak nitelikte olmaktadır. Gerçeğe uygun bir 

sunumun tam anlamıyla sağlanabilmesi için sunulan bilgi; tam, tarafsız ve hatasız olmalıdır. 

Tam bir sunum; ekonomik olayın bir kullanıcı tarafından anlaşılması için tüm bilgileri 

içerirken; tarafsız sunum, finansal bilginin seçiminde ve gösteriminde objektif olmalıdır. 
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Hatasız sunum ise “ekonomik olayın tanımlanmasında hataların veya ihmallerin olmaması ve 

raporlanan bilginin elde edilmesinde kullanılan sürecin hatasız olarak seçilmiş ve uygulanmış 

olması”nı ifade etmektedir (TMS, 2015: Kavramsal Çerçeve).  

Finansal bilginin faydasını artıran niteliksel özelliklerinden olan karşılaştırılabilir olmak, 

kullanıcıların kalemler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirleyerek anlayabilmesini 

sağlayan niteliksel bir özelliktir. Doğrulanabilir olmak, belirli bir açıklamanın gerçeğe uygun 

şekilde sunulduğu konusunda farklı bilgi seviyesindeki bağımsız gözlemcilerin görüş birliğine 

varabilmesidir. Zamanında sunum, bilginin, karar verenler için kararlarını etkileyebileceği 

anda var olması anlamına gelir. Finansal bilginin anlaşılabilir olması ise bilginin açık ve öz 

olarak sınıflandırılması, tanımlanması ve sunulmasıdır (TMS, 2015: Kavramsal Çerçeve). 

Buradaki önemli nokta, finansal bilginin anlaşılabilir olması için karar alıcılar açısından 

karmaşık olacağı endişesiyle önemli bilgilerin finansal tablolardan çıkarılmamasıdır. 

Finansal bilginin tüm özelliklerini içeren şekilde sunulması muhasebe bilgi sisteminin 

görevidir. Muhasebe bilgi sistemi sayesinde yönetim, sorumluluklarını yerine getirir ve 

mevcut ve potansiyel yatırımcılara girişimin performansı hakkında bilgiler sunuluar. 

Girişimin bugün ve yarın ticari faaliyetlerini başarı ile taşıyabilmesi, iç ve dış çevreleri ile 

sağlıklı iletişim kurabilmesi, çıkar çatışmalarının minimize edilmesi, kıt kaynakların verimli 

alanlara yatırılması, kriz ve fırsat ortamlarında düşük ve istenilen büyüklükte kaynaklara 

ulaşılabilmesi, tüm menfaat gruplarının ilişkilerini minimize edebilecek kararların alınması ve 

uygulanması için ihtiyaç duyulan bilgi, muhasebe bilgi sisteminden elde edilmektedir. Bu 

bilginin sayılan amaçlara hizmet etmesi ise objektif ve yasalara uygun olarak üretilmesinin 

yanında olumlu veya olumsuz bilginin karar alıcılara; zamanında, eksiksiz, tam, doğru, 

karşılaştırılabilir, gerçeğe ve ihtiyaca uygun olması gerekmektedir. Bu durum ise, işletme 

bünyesinde, işletme misyon ve vizyonuna uygun olarak kurulan kurumsal yönetim ilkelerinin 

uygulanması ile mümkündür. Başka bir ifadeyle, muhasebe bilgi sistemi ve kurumsal yönetim 

ilkeleri, birbirinden ayrı birer işleyiş olmaktan ziyade, birbirlerinin etkinliğini artıran 

yapılardır. Birisindeki aksak işleyiş, tüm işletmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kurumsal yönetim ihtiyaç duyduğu finansal ve finansal olmayan bilgiyi muhasebe bilgi 

sisteminden kolaylıkla ve zamanında elde edebilmektedir. Kurumsal yönetim uygulaması ile 

şirket içinde ve dışında yer alan menfaat grupları arasındaki çıkar çatışması asgariye 
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indirilebilir. Kurumsallaşma ile işletme bünyesinde kurulan iç kontrol sistemi, işletme içinde 

ve dışında yürütülen faaliyetlerin işletme hedeflerine, yasalara, yönetmelik vb. standartlara 

uygun olarak yapılmasını, hile ve hataların önüne geçilmesini sağlamaktadır. Muhasebe bilgi 

sistemi, şirketlerin kurumsal yönetim anlayışının uygulanmasında ve sürdürülmesinde en 

büyük fonksiyonu üstlenmiştir. İyi işleyen muhasebe bilgi sistemi işletme yöneticilerinin 

performansı hakkında sağlıklı bilgiler sunmaktadır. Ayrıca kıt kaynakların etkin ve verimli 

yönetimi konusunda yol göstericidir. Kurumsal yönetim ve muhasebe bilgi sistemi sayesinde 

işletme için riskler ve fırsatlar öncesinde tespit edilebilir ve gerekli tedbirler alınabilir. 

Kurumsal yönetim anlayışı ile muhasebe bilgi sistemi tarafından üretilen önemli bilgiler, 

hesap verilebilirlik bağlamında şirket çevresi ile zamanında paylaşılır. Böylece şirket 

içerisinde üretilen bilgiler, bilgiyi içeriden öğrenip kendi çıkarlarına kullanmalarının önüne 

geçilmesi sağlanabilir (insider trading). Kurumsal yönetim anlayışı ile işletme bünyesinde 

üretilen olumlu ve olumsuz bilginin paylaşımının kısa vadede olumsuz etkileri olacağı gibi 

algılansa da menfaat grupları arasında kurulan güvene dayalı ilişki ile gelecekte olumlu etkiye 

dönmektedir. Kurumsal yönetim anlayışı ile şirket içinde örgütsel barış sağlanmakta, liyakat 

sistemi işlemekte, yetki ve sorumluluklar net olarak ortaya konmaktadır. Kurumsal yönetim 

anlayışı ile şirketler, mali sistemden ve diğer kuruluşlardan aynı risk seviyesine sahip 

rakiplere göre daha düşük maliyetle fon sağlayabilmektedir. 
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Özet 

Günümüzde teknolojik gelişmenin en önemli unsurlarından birisi üniversitelerde ve 

şirketlerde yer alan çalışmalarda üretilen bilginin uygulamaya geçirilebilmesidir. Bu 

işbirliğinin etkin ve verimli bir şekilde sağlanabilmesi için , bilgiyi üretmede ve uygulamaya 

geçirme aşamasına kadar farklı roller üstlenen teknoparklar ve kuluçka merkezleri gibi arayüz 

işlevi gören kuruluşlar geliştirilmektedir. Atılımları , girişimleri ve yeni şirketleri besleyen , 

bu şirketlerin teknoparklar içerisinde kendi kendine yetebilen duruma gelmesini sağlayan 

kuluçka merkezlerinin teknolojik gelişmede önemi büyüktür.  Ülkemizde , araştırma 

geliştirme faaliyetlerini gerçekleştiren firmaların uluslararası platformda yer edinmeleri , 

markalaşmaları , ve bu alanda gelişmiş girişimcilik eko sistemlerinden faydalanmaları 

hedeflenmektedir. Çalışmada ,  teknolojik ilerlemede , girişimlerin ve yeni fikirlerin hayata 

geçmesinde , kuluçka merkezlerinin önemi üzerinde durulmakta ve Türkiye’de kuluçka 

merkezlerinin gelişimi ve geleceğine yönelik çözüm önerileri ortaya konulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kuluçka Merkezi, Teknopark. 

THE DEVELOPMENT OF BUSİNESS INCUBATORS AND PROVİDED 

SUPPORT İN TURKEY 

Abstract 

One of the most important factor of  technological developments is to put into practice the 

knowedge produced  at universities and companies. In order to ensure effective and efficent 

manner , interface that acts as science parks and incubation centers are developed from 

producing information to application stage. Business Incubators which have great importance 

of technological development and  that are feeding excretion , initiatives, and new companies 

and providing those companies to be self sufficent in technopark. it is aimed to obtain in the 

international arena , branding and to take advantage of advanced entrepreneurship ecosystem 

in these areas of the companies that perform research and development activities. In this study 

is put emphasis on importance of business incubators in  technological progress , realization 

of initiatives and new ideas and is revealed development and functions of business incubators. 

 

Keywords:Entrepreneurship, Business Incubators, Technopark 
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1. GİRİŞ 

 

Kuluçka(İnkübatör) merkezlerine “İlk Gelişim” merkezleri de denmektedir. İşletmelerin , yeni 

iş fikirlerinin başlangıç veya ilk dönemlerini vurgularlar. Bu sebeple ki bu işletmelerin , yeni 

iş fikirlerinin geliştirilebilmesi için , kendini büyütebilmesi için planlama , pazarlama gibi 

faaliyetlerde bulunması , sermaye temin etmesi gerekmektedir. Bu merkezlere gelecek vaad 

eden ve katma değeri yüksek olabilecek iş fikirleri ve işletmeler davet edilir ve genel olarak 2-

3 sene içerisinde gelişimini tamamlaması ve kuluçka merkezinden ayrılması beklenmektedir. 

Karlı, yüksek getiri sağlayabilecek, parlak iş fikirleri kuluçka merkezlerinin işletmeleri 

seçerken koyduğu kıstasların başında gelmektedir(Sağcan, 1990). 

Kuluçka merkezleri 1980 senesinde , yeni kurulan firmalara ortaya yeni koyulan iş fikirlerine 

destek sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu merkezlerin amacı firmaların ve yeni iş 

fikirlerinin büyüyebilmesi ve uygulanabilmesi için birçok firmanın bulunduğu entegre bir 

ortam içerisinde firmalara çeşitli hizmetler vermek , yönetim desteği sunmaktır(European 

Commission, 2002).  

Kuluçka merkezleri girişimcilere , girişimlerini hayata geçirebilmeleri için uygun bir ortam 

sağlamaktadır. Kuluçka merkezleri yeni kurulan bir girişimin , yeni faaliyete başlayan bir 

girişimcinin gereksinim duyduğu tüm ihtiyaçları tek bir çatı altına toplayarak desteğe ihtiyaç 

duyan tüm iş fikirlerinin bir araya getirmekte , böylece destek faaliyetlerinden doğan 

maliyetler düşerken bir yandan firmaların bir araya gelerek bir etkileşim haline girmesine ve 

yeni iş fikirlerinin ortaya çıkması sağlanmaktadır(The World Bank, 2002).  

 

2. KULUÇKA MERKEZİ KAVRAMI 

Dünyada hızla gelişen ekonomilerin incelendiğinde bu ülkelerde girişimcilik eko sisteminin 

gelişmiş seviyede olduğu görülmektedir. İş fikirlerinin , geliştirilmesi gereken yapıların belirli 

evreler içerisinde teknokentlerde ve kuluçka merkezlerinde ortak ve entegre bir yapı 

içerisinde geliştiğni ve birbirinden beslendiği görülmektedir. Bu nedenle Ar-Ge faaliyetlerini 

gerçekleştiren firmalarımızın uluslararası pazarının artırılması , uluslararası pazarda 

tanıtılması , desteklenmesi , markalaşmalarının sağlanması ve girişimci ekosistemlerden 

faydalanmasının sağlanması amacıyla başta üniversiteler olmak üzere yüksek katma değer 

sağlayan , yeni iş fikirleri için kuluçka merkezi destek mekanizmasının geliştirilmesi ve 

uygulamaya alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu ekosisteminin kurulmasıyla 

beraber girişimci sınıf desteklenecek , girişimci fikirler desteklenecek , yüreklendirilecek ve 
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yüksek katma değerli projeler başlangıç ve kurulum maliyetlerinin altında ezilmemiş olacak 

ve hayata geçecektir. 

A- Kuluçka Merkezlerinin Gelişimi 

Dünya’da ilk kuluçka merkezi ilk olarak Joseph Mancuso tarafından 1959 yılında  ABD 

Newyork Batavia’da Batavia İndustrial Center kurulmuştur. Mancuso endüstriyel 

merkezindeki alanları küçük ve yeni başlayan iş fikirleri ve işletmeler için kiraya vermiş ve 

bu süreçte bu işletmelere rehberlik görevinde bulunmuştur. Tek odak noktası iş fikirlerinin 

hayata geçirilmesi , yüksek katma değer yaratması olmasa da Mancuso’nun gelişim stratejisi 

iş potansiyeli yaratma başarısıyla dikkat çekmiş ve bu yönde kurulacak olan kuluçka 

merkezlerinin temeli olmuştur. Mancuso’nun uygulaması bugünkü uygulanmakta olan 

kuluçka merkezleri hedeflerinden ve stratejilerinden farklılık arz etse de ilk düşünce olarak 

kuluçka merkezlerinin temeli olarak kabul edilmektedir(Sungur, 2011). 

İşletme kuluçkalarına asıl ihtiyaç duyulan dönem ABD’de 80’lerin başında yaşanan resesyon 

sebebiyle firma sahiplerinin , iş sahiplerinin , işlerine yürütecek ortamı bulmakta zorluklar 

yaşaması , faaliyetlerini sürdürecek alt yapı , iş gücü sermaye gibi unsurlara erişmekte 

zorlanması ve bu sebeple yenilikçi fikirlerin doğmasının zorlaşması sebebiyle ABD’de 

kuluçka merkezlerinin kurulması ekonomik daralmanın aşılması , gelir ve iş fırsatları 

yaratılması açısından aracı olarak görülmeye başlamıştır. 

1980 ve 1990 yılları arasında da işletme merkezleri ve bilim parkları gibi kuluçka merkezi 

türleri ortaya çıkmış ve iş fikirleri bu alanlarda kümelenmiş , başlangıç , pazarlama , sermaye 

gibi maliyetlerini düşürmüş ve etkileşim içine girdikleri bir ekosistem yaratmıştır. Okullar , 

fabrikalar , atıl alanlar gibi bölgelerin ucuz kira maliyetleri sebebiyle bu faaliyetlere açılması 

ve değerlendirilmesi ve böylece yeni kurulacak işletmelere uygun kira fırsatları yaratması 

amacıyla değerlendirilmiştir. 

Kuluçka Merkezleri gelişmiş ülkelerde 1980’li yılların başından itibaren Amerika’da ortaya 

çıkmıştır. Kurulan kuluçka merkezleri gelişimini sürdürmüş ve yirmi sene içerisinde istikrarlı 

bir şekilde büyüme devam etmiş ve kuluçka merkezleri ABD’de gelişme aşamasını 

tamamlamıştır. 1998 yılından 2012 yılına kadar kuluçka merkezi sayısı 7000 

civarındadır(Soy, 2015). 

Çin ; Silikon Vadisi , San Francisco , Toronto gibi gelişmiş ve hızlı büyüyen teknolojik 

ekosistemlerde rekabet edebilir başlangıç(start-up) firmalarının kurulmasını sağlayan kuluçka 

merkezleri  kurmuştur.Çin’in uluslararası kuluçka merkezi kurmayı planladığı diğer ülkeler 
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Finlandiya ve İsrail’dir. Uluslararası kuluçka merkezlerinde yer alan başlangıç işletmelerine 

kira desteği ve girişim sermayesi desteği sağlanmaktadır (Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu, 

2015). 

a. Kuluçka Merkezlerinin Gelişim Evreleri 

Kuluçka Merkezleri 1980’den itibaren geçirdiği evreler itibariyle sınıflandırmaya tabi 

tutulmuştur. Bu sınıflandırma şu şekildedir(Soy, 2015): 

 İlk nesil kuluçka merkezleri, 

 Üniversite kuluçka merkezleri, 

 Sanal kuluçka merkezleri(ikinci nesil), 

 Uluslararası iş kuluçka merkezleri(üçüncü nesil), 

 Dot.com(dördüncü nesil) 

 

Tablo 1: Kuluçka Merkezi Türleri ve Özellikleri 

İlk Nesil 

Kuluçka 

Merkezleri 

Üniversite Kuluçka 

Merkezleri 

Sanal Kuluçka 

Merkezleri(İkinc

i Nesil) 

Uluslararası iş 

kuluçka 

merkezleri(üçünc

ü nesil) 

Dot.com(dördünc

ü nesil) 

 

 Emlak 

bileşeni 

mevcuttur 

 Araştırma 

kuruluşu 

tarzında 

planlanmıştır. 

 Bilim 

teknoloji 

parkları 

şeklindedir. 

 Terkedilmiş 

endüstriyel 

kompleks ve 

benzeri 

yapıların 

rehablite 

edilmesi. 

 Üniversitelerin 

içinde yada kampüs 

çevresinde kurulur 

 Üniversite kendi 

tesislerinde araştırma 

ve teknoloji tabanlı 

firmaların 

kalkınmasını 

destekler 

 Araştırma  teknoloji  

sermaye ve teknik 

bilgi bağlantısı 

kurulur 

 Girşimciler için 

kaldıraç etkisi 

oluşturmak 

hedeflenir. 

 Yeni teknoloji 

 Emlak ve yapı 

bileşeni yoktur. 

Sanal ortamda 

uygulanır. 

 Sabit yatırımı 

ve başlangıç 

sermayesi 

düşüktür. 

 Genellikle 

üniversite yada 

araştırma 

merkezleri 

içerisinde 

konumlanır. 

 Firmalara alan 

tahsisi yapılmaz. 

 Dışsallıkları 

firmalar arasında 

bilgisayar ve 

 Bilgi temelli 

firmaları 

hedefler. Bu 

firmaların 

kurulması için 

destek verir. 

 İhracat 

odaklıdır. 

 Etkileyici 

büyüme ve satış 

rakamlarına 

ulaşır. 

 Üniversite , 

araştırma 

merkezleri, 

girişim 

sermayesi ve 

uluslararası 

ortak 

 Güçlü girişim 

sermayesi 

yardımı 

 Kuluçka 

süresinin kısa 

olması  
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 Stratejik 

Pazar 

yönlendirmes 

yapabilmekte

dir 

 Sürdürülebilir

lik hususu 

önem arz 

etmektedir. 

tabanlı firmaların 

kalkınması ve 

büyümesi hedeflenir. 

 Teknolojinin 

ticarileşmesini 

hızlandırma amacı 

bulunmaktadır 

iletişim 

teknikleri 

aracılığıyla ağlar 

kurmak yoluyla 

ortaya 

çıkmaktadır 

girişimlerle 

bağlantılıdır. 

 Bu kuluçka 

merkezlerinin 

bazıları aynı 

bölge, ülke ve 

alan olmak üzere 

kuluçka merkezi 

iş birliği ağı 

oluşturmuşlardır. 

 Güçlü yanları 

bilgiyi 

paylaşabilme 

kapasitesine ve 

araştırma 

alanında ortaya 

çıkardıkları 

sinerji ve 

bağlantılara 

dayanmaktadır. 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı  

1980’li yıllardaki “birinci nesil” kuluçkalar değerli bulunan , inanılan girişimci sınıflara temel 

seviyede altyapı, tesis ve ofis hizmeti sunmaktaydı. 1990 lı yıllardan itibaren bu hizmetlerin 

yanında kuluçka merkezlerinde danışmanlık , iş ve teknoloji geliştirme , yönetim , pazarlama 

gibi hizmetler de verilmeye başlanmıştır. Bu durum ikinci nesil olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1998 yılından itibaren ise yeni bir kuluçka merkezi (Üçüncü Nesil) modeli ortaya çıkmış , bu 

modelde büyüme potansiyeli gösteren , teknolojiye dayalı girişimleri yaratmak amacıyla 

destek sağlamak ve yeni kurulan şirketleri canlandırmak hedefi konulmuştur(Lalkala, 2001).  

 

B. Kuluçka Merkezi Türleri 

Kuluçka türlerini sınıflandırırken gözetilen en temel ayrım destek veren kuruluşun niteliğidir. 

Kamu sektörü desteği , özel sektör desteği ve üniversite desteği gibi 3’lü bir ayrıma gitmek 

mümkündür. Bu ayrımın sonucunda destekleyen kurumun hedeflerinin , kulunçkanın 

hedefleriyle birleştirilmesi ve ortak bir planlama yapılmasıdır. Örneğin kuluçka merkezinin 

kuruluşunun üniversite tarafından yapılması durumunda kuluçka merkezini kuran üniversite 

mezunlarını da kapsayacak bir şekilde çıktı planını oluşturacaktır. Bir araştırma merkezi 
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tarafından bir kuluçka merkezi kurulduğunda ise yapılan araştırmaların ticarileşmesi ve 

uygulanması amaçlanacaktır(Lalkaka, 2001).  

Çok sayıda kuluçka türü olmakla birlikte etkisi tibariyle kuluçka türleri kamu , özel ve 

üniversite olmak üzere üçlü bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Bu üç kurum da bu merkezleri 

kendi hedefleri doğrultusunda şekillendirmekte , fakat ortak nokta her zaman yeni fikirlerin 

uygulamaya konulması , yenilikçi düşüncelerin bir araya gelerek bir ekosistem oluşturmasıdır. 

 

a. Kamu Sektörü Kuluçka Merkezleri 

Özellikle son 20-30 yıldır uygulama alanı bulan kamu kuluçkalarının ülkelerin makro 

hedefleriyle uyumlu , büyümeyi ve kalkınmayı hızlandıracak bir şekilde yüksek katma değerli 

iş fikirlerinin hayata geçirilmesi amacıyla , özellikle bilgi ve teknoloji alanında batan firma 

sayısını azaltıcı , işsizliği ve daralmayı önleyici bir politika kamu sektörü tarafından kurulan 

kuluçkalardır. Yerel , bölgesel ve sektörel olarak büyüme ve kalkınma hedefleriyle uyumlu 

bir şekilde o bölgede , sektörde ve yerelde kurulabilmektedir(Sungur, 2011). 

 

b. Özel Sektör Kuluçka Merkezleri 

1990’lı yıllardan itibaren değişen ve internet temelli girişimlerin artmasıyla beraber kuluçka 

kavramı da yeniden şekillenmiştir. Büyük çaplı internet temelli girişimlerin ortaya çıkmasıyla 

beraber artık kuluçka merkezleri sadece devlet yada özel üniversiteler tarafından işletmeleri 

destekleme amaçlı kurulan merkezler değil aynı zamanda özel kesim tarafından kar etme 

amacıyla kurulan ve yeni iş fikirlerine ve firmalara destek verme amacıyla kurulan merkezler 

haline gelmiştir. Bu sebeple son senelerde özel kesim tarafından da kuluçka merkezleri kar 

etmek amacıyla kurulan alanlar olmuştur. 

 

c. Üniversite Kuluçka Merkezleri 

Üniversite kuluçkaları üniversite destekli kurulabileceği gibi , kamu sektörü ve özel sektör ile 

ortak bir eş finansmanla da kurulabilirler. Üniversitenin kurduğu kuluçka merkezlerine özel 

ve kamu sektöründen kuruluşlar finansman desteği de sağlayabilirler. Üniversite kuluçkaları 

kar amaçlı ve üniversiteye katma değer sağlama amaçlı da kullanılabilir , kar amacı 

gütmeyecek sadece pozitif dışsal fayda üretecek şekilde de kurulabilir. Üniversite kuluçkaları 

kamu ve özel sektör kuluçkalarından farklı olarak üniversitenin geniş araştırma , geliştirme 

imkanlarına kuluçka merkezinde yer vermekte , bu merkezde faaliyet gösteren firmalara 

labaratuvar, ekipman, kütüphane gibi destekler de verebilmektedir. Bu yönüyle Üniversite 
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kuluçka merkezleri destek türlerinin çeşitliliği ve niteliği açısından daha ön plana 

çıkabilmektedir(Grimaldi ve Grandi, 2005). 

 

3. TÜRKİYE’DE KULUÇKA MERKEZLERİNİN GELİŞİMİ 

Türkiye’de toplam 198 kuluçka merkezi bulunmaktadır. Kuluçka merkezi sınıflaması 

içerisine giren kuruluşları şu şekildedir: 

 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), 

 Teknoloji Geliştirme Merkezleri(TEKMER), 

 Duvarsız Teknoloji Kuluçka Merkezleri(DTKM), 

 İş Geliştirme Merkezleri(İŞGEM) 

Türkiye’deki üniversitelerde Türkiye’deki üniversitelerde yenilikçiliğin ve girişimciliğin 

tetiklenmesi amacıyla oluşturulan ve TÜBİTAK tarafından son olarak 2013 değeri açıklanan 

“Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”ne göre 100 üzerinden 50 puan üzerinde puan 

alan 14 üniversite bulunmaktadır. Bu rakam 2012 yılı için 10’dur. Öğretim elemanlarının 

teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, TEKMER’lerde ortak veya sahip olduğu faal firma 

sayısının toplam teknopark, kuluçka merkezleri, TEKMER’lerdeki firma sayısına oranı ise 

2012 yılı için %17’dir. Teknogirişim sermayesi desteği alan girişim sayısı 2013 yılı itibarıyla 

434’tür. Üniversitelerde lisans ve lisansüstü seviyesinde verilen girişimcilik, teknoloji 

yönetimi ve inovasyon yönetimi ders sayısı 2012’de 612’dir; bu dersleri zorunlu veren 

üniversite sayısı ise 58’dir. Üniversite dışına yönelik düzenlenen girişimcilik, teknoloji 

yönetimi ve inovasyon yönetimi eğitimi / sertifika programı sayısı ise 2013 yılında 2.490 

olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı itibarıyla 18.264 adet bilgi temelli yeni firma açılmıştır ve bu 

firmalardan 3.875’i yabancı sermayelidir (BTYK, 2014) . 

 

A. Kuluçka Merkezi Türleri 

a. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri(TGB) 

Teknoloji geliştirme bölgesi yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen 

girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınai ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin 

yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan 

vermek için kurulmuş akademik , sosyal ve kültürel sitelerdir. Üniversiteler , araştırma kurum 

ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği ve üniversite sanayi işbirliği sağlanarak 

teknolojik bilginin ticarileşmesi , verimliliğin artması , üretim maliyetlerinin düşürülmesi , 
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teknoloji yoğun yatırımcının ve girişimcinin desteklenmesi , araştırmacı ve vasıflı kişilere iş 

imkanı yaratmak gibi hedefleri bulunmaktadır(BSTB, 2016). 

 

b. Teknoloji Geliştirme Merkezleri(TEKMER) 

Teknoloji geliştirme merkezleri (TEKMER), Ar-Ge faaliyetlerini amaçlayarak KOSGEB , 

KOBİ’ler ile üniversiteleri ortak bir amaç için bir araya getiren yapılardır. Üniversite – Sanayi 

iş birliğinin sağlanması açısından üniversitelerin araştırma alt yapılarıyla KOBİ’lerin üretim 

gücünü bir araya getirmeyi hedeflemektedir. TEKMER’ler KOSGEB, üniversiteler ve kurum 

ve kuruluşlar arasında işbirliği protokolü imzalanarak kurulur. 

Türkiye’de 2015 mayıs itibariyle 41 adet Teknoloji Geliştirme Merkezi faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Bu kapsamda 1800 Ar-Ge projesi desteklenmiş , 174 proje başarı ile 

tamamlanmış ve 853 projenin ticarileşmesi ve 312 patent belgesi alınması sağlanmıştır. 

Böylece KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu planlama , teknolojik gelişim gibi hizmetler 

üniversitelerin alt yapılarıyla buluşmakta ve katkı sağlamaktadır. 

 

c. İş Geliştirme Merkezleri(İŞGEM) 

Türkiye’de İş Geliştirme Merkezleri’nin kurulması özelleştirme ile birlikte artan işsizliğin 

yeni iş fırsatları yaratarak azaltılması amacıyla uygulamaya konulan “İş Gücü Uyum 

Programı” çerçevesinde başlatılmıştır. 1995 – 1999 yıllarında başlatılan program sonucunda 

Türkiye’de ilk İŞGEM 1997 senesinde Zonguldak’ta kurulmuştur. İş gücü uyum programını 

takiben, başka illerde de İŞGEM kurulmasını teşvik etmek için 2 adet Özelleştirme Sosyal 

Destek Projesi hayata geçirilmiş ve tablo 2’de de görülebileceği üzere Türkiye’nin çeşitli 

illerinde İş Geliştirme Merkezleri kurulmuştur(Sungur,Dulupçu, 2013). 
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Tablo 2: İŞGEM’lerin Kuruluş Yılları 

Proje Kurulan İŞGEM Kuruluş Tarihi 

İş Gücü Uyum Projesi (İUP) Zonguldak 1997 Ocak 

Özelleştirme Sosyal Destek 

Projesi - 1 

Tarsus 

Ereğli  

Eskişehir 

Adana  

Mersin  

Van 

2003 Mayıs 

2004 Ekim 

2004 Ekim 

2004 Ekim 

2004 Kasım 

2004 Ocak 

Özelleştirme Sosyal Destek 

Projesi - 2 

Avanos 

Samsun 

Elazığ 

Yozgat 

Diyarbakır 

2006 Eylül 

2006 Aralık 

2006 Kasım 

2007 Nisan 

2007 Mayıs 

Kaynak: (Sungur,Dulupçu, 2013) 

Tablo 2’de de görüldüğü üzre 1995 yılında başlatılan programlardan sonra Türkiye’nin çeşitli 

illerinde 3 ayrı projeyle 12 tane İŞGEM kurulmuştur. 

 

d. Sağlanan Destekler 

Dünya’da aşamalarıyla beraber çeşitli kuruluşlarla sağlanan kuluçka hizmetlerinde hizmetin 

hangi kurum tarafından verildiğinin yani hangi tür kuluçka merkezinin önem arz etmesinin 

yanısıra destek türleri de farklılaşmaktadır.Ülkemizde de İş Geliştirme Merkezleri(İŞGEM), 

Teknoloji Geliştirme Merkezleri(TEKMER) aracılığıyla sağlanan destekler bulunmaktadır. 

Bölgenin niteliği , merkezi kuran kuruluşun niteliği , destek alacak olan firmaların faaliyetleri 

de destekleri farklılaştırmaktadır.  

 

1. TEKMER Destekleri 

Teknoloji geliştirme merkezlerinin yeni faaliyete geçen firmalar için sağladığı destekler şu 

şekilde sıralanabilmektedir(Kosgeb):  

 İşlik Desteği, 

 12.000 tl’ye kadar kira desteği, 

 100.000 tl’ye kadar makine , teçhizat , hammadde , yazılım desteği, 

 25.000 tl’ye kadar proje danışmanlık desteği, 

 5000 tl’ye kadar eğitim desteği, 
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 15.000 tl’ye kadar Yurtdışı Kongre, Konferans , Fuar, Sempozyum desteği, 

 100.000 tl’ye kadar personel gideri desteği  

gibi desteklerle kuluçka merkezlerinde gelecek vaad eden , yüksek getirisi olan 

firmalara ve iş fikirlerine fırsatlar tanınmaktadır. 

 

2. İŞGEM Destekleri 

Türkiye’de İŞGEM’lerin genel koordinasyonu KOSGEB tarafından yapılmaktadır. 

İŞGEM’ler KOSGEB tarafından kuruluş ve işletme aşaması olmak üzere iki aşamada geri 

ödemesiz bir şekilde desteklenmektedir. Kuruluş Desteği Programında Bina Tadilatı destek 

aracında 600.000 tl’ye  , Mobilya Donanım desteği 125.000 tl’ye , Yönetim desteği 25.000 

tl’ye kadardır. İşletme Desteği Programında ise personele 30.000’e , Eğitim ve Danışmanlık 

Hizmetlerine 50.000’e , küçük tadilata ise 20.000’e kadar destek vermektedir(Kosgeb). 

 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bilginin üretilmesinin yanı sıra uygulanması da günümüzde o denli önem taşımaktadır. 

Teknoloji ve bilgi çağı diyebileceğimiz 21.yy’da bilginin ve teknolojinin öne çıktığı , değer 

kazandığı , dünyanın en büyük şirketlerinin bilgi ve teknoloji devleri , sosyal ağ sahipleri , 

internet uygulaması yaratıcıları olduğunu gördüğümüzde bilginin , iyi bir fikirin katma 

değerinin inanılmaz boyutlara ulaşabileceğini de tahmin etmeliyiz.  

Örneği günümüzde Google şirketinin yarattığı bilgi ve katma değeri onlarca yıl faaliyet 

göstermiş sanayi şirketleri yapamamaktadır. Bu durum çağımızda en önemli değerin bilgi 

olduğunu gözler önüne sermektedir. Kuluçka merkezleri bu noktada değerli bilgiye ulaşmak 

için fırsatlar sağlamakta , iş fikirlerinin kuruluş maliyetleri sebebiyle hayata 

geçirilememesinin önüne geçmektedir.  

Dünya’da ilk olarak 1959 yılında kurulan kuluçka merkezlerinin 1980 yılından sonra faaliyeti 

yaygınlaşmış , Türkiye’de ise 1990’lardan sonra  uygulama alanı olabilmiştir. Ülkemiz içinde 

orta gelir tuzağı sorunuyla karşılaşmamak için araştırma ve geliştirme projelerinin , teknolojik 

üretimin ve bilgi üretiminin önemi büyüktür. Girişim kabiliyeti yüksek , yenilikçi fikirlerin 

hayata geçmesi , uygulanması üretken kapasitenin artması için önem teşkil etmektedir. 

Bu kapsamda kamu sektörü , özel sektör , üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları 

öncülüğünde Türkiye’nin birçok bölgesine kuluçka merkezleri kurulmuş ve KOSGEB , 

TEKMER, İŞGEM, TGB gibi kuruluşlar aracılığı ile girişimlere , yeni iş fikirlerine ulaşılmış 

ve desteklenmiştir. Günümüzde de bu destekler sürmekte ; büyüme , gelir dağılımı , üretken 
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kapasite ve teknolojik gelişmenin sağlanması gibi birçok makro ekonomik değişken açısından 

kuluçka merkezlerinin çok önemli ve fayda sağlayan organizasyonlar olduğu açıktır.  
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Özet  

1980’lerden günümüze dünya ekonomilerinde neo-liberal ekonomi politikalarının 

yaygınlaşmasıyla küreselleşme süreci yeni bir ivmelenme eğilimine girmiştir. Küresel ticaret 

ve sermaye hareketlerinin önünün açılması için devletin küçülmesi (kamu harcamaların 

kısıtlanması, özelleştirme) yerine de özel sektörün ağırlığının daha da artması öngörülmüştür. 

Bu koşullarda ekonomide serbestleşme politikaları ağırlık kazanmıştır. Bu serbestleşme 

ortamı uluslararası yatırımları hızla arttırmıştır. 2014 yılında dünyada yaklaşık 1,2 trilyon $ 

düzeyinde yabancı sermaye dolaşımı söz konusudur. Sermaye birikiminin yetersiz olduğu 

gelişmekte olan ülkeler de bu pastadaki paylarını arttırarak kendi ülkelerine daha çok yabancı 

sermayeyi çekmeye çalışmaktadırlar. 

Avrasya ekonomileri, 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin yıkılması ile 

bağımsızlıklarını yeni elde ettiklerinden dolayı daha işin başındadırlar. Dünyada yaşanan 

küreselleşme dalgasına sonradan dâhil olmuşlardır. Bu ülkelerde de, yabancı sermaye 

yatırımları tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi büyüme yolunda önem arz etmektedir. Çünkü 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları, yatırım yapılan ülkede istihdam yaratarak, teknoloji, 

bilgi birikimi ve tecrübe getirerek, üretim ve sermaye birikimini artırarak ülke ekonomisine 

uluslararası pazarda rekabet gücü sağlamaktadır. Sonuç olarak ekonominin büyümesi ne katkı 

sağlamaktadır. 

Bu çalışma da, 1990 sonrasında bağımsızlıklarını kazanarak küreselleşmeye adapte olmaya 

çalışan Avrasya ekonomilerinde (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan 

ve Türkmenistan)1995-2014 yılları arasında yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 

(DYSY) ekonomik büyümeye etkisi incelenmektedir. Bu çerçevede çalışmada öncelikle, 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları incelenmiştir. Daha sonra konu ile ilgili bir literatür 

taraması yapılmıştır. Sonraki kısımda,  araştırmada kullanılan verilerin analizi ve elde edilen 

bulgular tartışılmaktadır. Sonuç bölümünde ise, incelenen ekonomiler ile ilgili elde edilen 

ampirik sonuçlar vurgulanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, ekonomik büyüme, Avrasya 

ekonomileri  
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RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND 

ECONOMIC GROWTH : THE CASE OF EURASIAN ECONOMIES 
 

Abstract 

In the world economy from the 1980s to the present day neo-liberal economic policies, the 

proliferation of a new trend has entered into the globalization process acceleration. For the 

opening of global trade and capital movements one of state of the state, the restriction of 

public expenditures, privatization) instead of the weight of the private sector are anticipated to 

increase. In this manner, liberalization policies in the economy have gained weight. This 

liberalization of the international investment environment has increased rapidly. In the world 

in 2014, about 1.2 trillion $ at the level of foreign capital is subject to the circulation. This 

cake also developing countries where capital accumulation is insufficient by increasing their 

share in trying to attract more foreign capital to their country. Eurasian economies, in 1991 

the Union of Soviet Socialist Republics obtained their independence and they may charge 

more because of the collapse of new. The wave of globalization in the world has been 

included in a sequel. In these countries, as foreign capital investments in other countries like 

for growth is of great importance. Because, Foreign Direct Investment, the investment is 

made in the country in creating jobs, technology, knowledge and experience, bringing the 

country’s economy competitive in the international market by increasing production and 

capital accumulation gives an advantage. As a result, the growth of the economy takes place. 

In this study, trying to adapt to globalization in the 1990s and gained their independence in 

Eurasian economies (Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and 

Turkmenistan) and foreign direct investments between the years 1995-2014 (DYSY) the 

effect of economic growth is examined. In this context, firstly, foreign direct investments are 

examined. Then, a literature review was conducted on the subject. In the next section, the 

analysis of the data used in the research and the results obtained are discussed. In the 

conclusion, the empirical results obtained related to the surveyed economies are emphasized.  

Keywords: Foreign direct investment, economic growth, Eurasian Economies  

 

1. GİRİŞ 

Küreselleşme süreci, 1980’li yıllarda hızlanmaya başlamış, 1990’lı yıllarla birlikte ise artık 

herkesin tanıdığı bir kavram olarak yaşantımızın bir parçası haline dönüşmüştür. Son 

dönemlerde küreselleşme birçok kişi tarafından finansal küreselleşme veya paranın evrensel 

serbest dolaşımı ile eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Finansal küreselleşme ile birlikte 

özellikle 1990’lı yıllarda gittikçe artan oranlarda paranın denetimsiz ama küresel hareketlilik 

kazanmıştır. Bu sayede Gelişmiş Ülkeler (GÜ) çeşitli fonlarda biriken paralarını daha hızlı ve 

daha büyük oranlarda paraya ihtiyacı olan Gelişmekte Olan Ülkelere (GOÜ) aktarıp, yüksek 

kârlar elde etme olanağı artmıştır. Ancak sadece paradan para kazanma ilkesine dayalı bu tür 

fonların hareketliliğinin üretime doğrudan hiçbir katkısı bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra,  

spekülatif amaçlı olarak bu fonların denetimsiz bir şekilde hareket etmesinin sonucu GOÜ 

piyasaları zarar görmektedir. 
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Yüksek kâr peşinde koşan bu tür “küreselleşmiş” fonların GOÜ’lere en büyük zararı GOÜ’de 

üretilen katma değerin önemli bir kısmının GÜ’lerdeki merkezlerine aktarılmasıdır. Bu da bir 

anlamda, refahın transferi olarak adlandırılabilir. Çünkü bu tür fonlar en küçük bir “olası” risk 

tehlikesinde bile geride nasıl bir tahribat bıraktıklarına aldırmadan “liberalleştirilmiş küresel 

kanallardan” ülkelerine geri dönmeyi tercih etmektedirler. Bu nedenle çalışmada, 

küreselleşme süreciyle birlikte uluslar ötesi çalışan yabancı yatırımcıların yaptığı DYSY’nın 

yarattıkları etkiler ekonomik büyüme açısından Avrasya ekonomileri göz önüne alınarak 

incelenecektir.   

Avrasya Ekonomileri genel olarak 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 

dağılması ile birlikte bağımsızlığını elde eden ülkeler olarak tanımlanmakta olup toplamda 12 

ülkeyi kapsamaktadır (Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, 

Özbekistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Azerbaycan). Ancak çalışmamızda 

sadece 6 ülke incelenecektir.  Bu çerçevede çalışmanın amacı, ele alınan 6 ekonomide 

(Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan) doğrudan 

yabancı sermaye yatırımların ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini Birim kök ve Panel 

Nedensellik analizi çerçevesinde incelemektir.  Çalışmanın ikinci bölümünde doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları ile ilgili bilgi verilecektir. Üçüncü bölümde ilgili literatür 

incelenecektir. Dördüncü bölümde ise çalışmada kullanılan veri seti ve ekonometrik yöntem 

hakkında bilgi verilecek ve ekonometrik analizden elde edilen bulgulara tartışılacaktır. Sonuç 

bölümünde ise, çalışmadan elde edilen bulgulara ilişkin değerlendirme yapılmaktadır. 

2. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI 

Sanayi devrimi ile beraber kapitalizmin gelişimi ve sermaye oluşumu sonrasında ticari ve 

endüstriyel işletmeler bir evrim sürecine girmiştir. Başlangıçta ulusal ölçekli işletmeler 

faaliyette bulunurken, sonrasında uluslararası, çok uluslu ve ulus ötesi işletmeler ekonomik 

alanda yer edinmişlerdir. Küreselleşme ile beraber günümüzde ise inanılmaz boyutlara ulaşan 

bir uluslararası yabancı sermaye trafiği ekonomik gelişmeleri ve değişmeleri etkilemektedir 

(Demircan, 2003; 5).  

Küresel üretimin “yeniden yapılanması” anlamına da gelen DYSY, aslında yeni bir süreç 

değildir ve başlangıcı 1850’li yıllara kadar gitmektedir. Günümüzde farklı olan ise artık daha 

çok ülke ve insanın, küreselleşmeye daha sıcak bakması ve büyümede daha büyük bir rol 

oynaması için çaba göstermesidir. DYSY taraftarlarına göre küreselleşme sürecinde bir ülke 
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ne kadar çok yabancı yatırım çekebilirse, o kadar çok küresel üretimden ve gelirden pay 

alabilecek ve ülkenin/bireylerin refah düzeyini arttırabilecektir.  

Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra gündemde olan yabancı sermaye, büyümenin 

finansmanında önemli bir dış finansman kaynağı olmuştur. Yabancı sermaye konusunda 

bugüne kadar çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. 1977 yılında IMF’in yaptığı ve büyük ölçüde 

kabul gören bir tanıma göre yabancı sermaye, yatırımcının kendi ülkesi dışında faaliyet 

gösteren bir kuruluşun işletmesinde etkin söz sahibi olmak ve sürekli bir çıkar sağlamak 

amacıyla yaptığı yatırımlardır (Subaşı ve Ertekin, 2000; 60).  

Yabancı sermaye, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve portföy yatırımları olarak ikiye 

ayrılabilir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, bir şirketin üretimini, kurulu bulunduğu 

ülkenin sınırlarının ötesine yaymak üzere ana merkezinin dışındaki ülkelerde üretim tesisi 

kurması veya mevcut üretim tesislerini satın alması şeklinde tanımlanabilir (Seyidoğlu, 2015; 

626). Portföy yatırımları ise yabancı yatırımcının faiz geliri elde etmek için uluslararası 

sermaye piyasalarında değerli kağıtlar satın alması şeklinde gerçekleşmektedir.  

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları düşük faiz ve üretim maliyetleri nedeniyle kârlılık 

oranları yüksek, büyüme dinamizmi olan, makro dengeleri oturmuş, iç talebin canlı ve 

eğitilmiş işgücünün yüksek bulunduğu ekonomileri tercih eder. Bu şekilde ülkeye çekilen 

yabancı sermayenin ekonomiye kazançları sadece finansman kaynağı sağlamaz. Ayrıca know-

how, yönetim bilgileri, pazarlama teknikleri, yeni teknoloji, patent-lisans gibi mali olmayan 

olanaklar da yaratır.  

Portföy yatırımları ise içerdikleri araçların likiditesinin yüksek menkul kıymetlerden oluşması 

nedeniyle, yatırım yapılan ülkeyi her an terk edebilmektedir. Bu nedenle büyümenin 

finansmanına katkıda bulunabildikleri gibi, ülke ekonomisinde enflasyon baskısı, ulusal 

paranın aşırı değerlenmesi ve cari işlemler dengesinin kötüleşmesi şeklinde olumsuz etkiler de 

yaratabilmektedirler (Alp, 2000; 180-199). Bu nedenlerden dolayı, bir ülke ekonomisinin 

büyümesine yardımcı olabilecek yabancı sermayenin, doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

olduğu söylenebilir.  

1980’li yılların başlarında dünya ölçeğinde doğrudan yabancı sermaye akımlarında önemli 

artışlar yaşanmıştır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarındaki bu artışlar, çokuluslu 

şirketlerin uluslararası üretimlerini genişletmelerinin temel dayanak noktası olmuştur 

(Mallampally ve Sauvant, 1999; 34). Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, dünya 

ekonomisinde 1989-1994 yılları arasında, yıllık ortalama 200 milyon Dolar olan doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları 2000’li yıllarda 1 trilyon Dolar düzeyine yükselmiştir. 2014 
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yılında ise dünya ölçeğinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları yaklaşık 1,2 trilyon Dolar 

düzeyinde gerçekleşmiştir. Avrasya ekonomilerin (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan) aldıkları pay ise 2014 yılında ancak yaklaşık 18 

milyar dolar civarındadır. Bu da toplam yabancı sermayenin yaklaşık % 1,5’ine denk 

gelmektedir (UNCTAD ).   

Tablo 1’de GÜ, GOÜ, Geçiş ekonomileri ve çalışmaya konu olan ülkeler bazında DYSY ve 

ekonomik büyüme oranları gösterilmektedir.  Tablo 1 incelendiğinde, 2014 yılında yaklaşık 

1,2 trilyon $ olarak gerçekleşen DYSY’nın %40’ının gelişmiş ülkelere gittiği görülmektedir. 

Gelişmiş ülkelere giden yabancı sermaye yaklaşık 500 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Gelişmekte olan ülkelerin yabancı yatırımdan aldıkları pay ise 2005 yılında %35 iken 2014 

yılında %55’e yükselmiştir. Gelişmekte olan ülkelere giden yabancı sermaye 2014 yılında 681 

milyar $’dır. Dünyanın büyük ekonomilerindeki durgunluk ve belirsizlikler hem gelişmiş 

ülkeler arasındaki hem de gelişme yolundaki ülkelere yapılan doğrudan yatırımların dünya 

çapında azalmasına neden olmuştur. 2000 yılında 1,3 trilyon $ düzeyinde gerçekleşen DYSY 

2005 yılında 1 trilyon $’ın altına düşmüştür. Büyüme oranlarına bakıldığında ise, 2004-2007 

yıllarında ortalama %3,9’luk büyüme oranı gerçekleşmiştir. . Bu oranlar 2007-2008 küresel 

kriziyle birlikte önemli ölçüde düşmüştür. 2008-2014 döneminde dünya ölçeğinde ortalama 

%2,2 oranında büyüme oranları gerçekleşmiştir (UNCTAD).  

Tablo 1: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (milyon $) ve Büyüme Oranları (%)  

  1995 2000 2005 2006 

  DYSY 

Büyüme 

Oranları DYSY 

Büyüme 

Oranları DYSY 

Büyüme 

Oranları  DYSY 

Büyüme 

Oranları 

Dünya 341.537 2,9 1.363.215 4,3 927.402 3,6 1.393.034 2,9 

Gelişmiş Ülkeler 117.767 2,6 232.216 3,8 330.178 2,5  403.881 4,1    

Gelişmekte Olan 

Ülkeler 219.772 4,8 1.125.227 5,8 565.423 6,9 930.175 7,6 

Geçiş ekonomileri 3.999 -4,8 5.772 9,1 31.801 6,6 58.978 8,5 

Azerbaycan 155 -11,8 130 11,1 1.680 28,0 -584 34,5 

Kazakistan 964 -8,2 1.283 9,8 1.971 9,7 6.278 10,7 

Kırgızistan 96 -5,4 -2 5,4 43 -0,2 182 3,1 

Tacikistan 10 -12,4 24 8,3 16 6,7 187 6,6 

Türkmenistan 233 -7,2 131 5,5 418 13,0 731 11,0 

Özbekistan -24 -0,9 75 4,0 192 7,0 174 7,3 

  2007 2008 2009 2010 

  DYSY 

Büyüme 

Oranları DYSY 

Büyüme 

Oranları DYSY 

Büyüme 

Oranları  DYSY 

Büyüme 

Oranları 

Dünya 1.871.702 4,0 1.489.732 1,5 1.186.513 -2,0 1.328.215 4,1 

Gelişmiş Ülkeler 528.536 2,5  585.647 0,1   463.637 -3,7  579.891 2,6   
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Gelişmekte Olan 

Ülkeler 1.254.988 8,0 787.761 5,1 652.306 2,9 673.223 7,7 

Geçiş ekonomileri 88.178 8,8 116.324 5,4 70.570 -6,6 75.101 4,7 

Azerbaycan -4.749 25,5 14 10,6 473 9,4 563 4,6 

Kazakistan 11.119 8,9 14.322 3,3 13.243 1,2 11.551 7,3 

Kırgızistan 208 8,5 377 8,4 189 2,9 438 -0,5 

Tacikistan 394 7,8 489 7,6 97 4,0 74 6,5 

Türkmenistan 856 11,0 1.277 14,7 4.553 6,1 3.632 9,2 

Özbekistan 705 9,5 711 9,0 842 8,1 1.636 8,5 

  2011 2012 2013 2014 

  DYSY 

Büyüme 

Oranları DYSY 

Büyüme 

Oranları DYSY 

Büyüme 

Oranları  DYSY 

Büyüme 

Oranları 

Dünya 1.564.935 2,8 1.403.115 2,2 1.467.149 2,3 1.228.283 2,5 

Gelişmiş Ülkeler 639.135 1,5    639.022 1,1    670.790 1,2    498.784  1,7    

Gelişmekte Olan 

Ülkeler 828.447 5,8 678.960 4,7 696.770 4,6 681.387 4,3 

Geçiş ekonomileri 97.353 4,6 85.134 3,3 99.589 2,3 48.112 0,8 

Azerbaycan 1.465 -1,6 2.005 2,1 2.632 6,0 4.430 2,8 

Kazakistan 13.973 7,5 13.337 5,0 10.221 6,0 9.562 4,3 

Kırgızistan 694 6,0 293 -0,1 626 10,5 211 3,6 

Tacikistan 160 2,4 232 7,5 105 7,4 261 6,7 

Türkmenistan 3.391 14,1 3.130 11,1 3.076 10,2 3.164 10,3 

Özbekistan 1.635 8,3 563 8,2 686 7,0 751 8,1 

Kaynak: Dünya Bankası, http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD (20.02.2016)                                                                                                                                                                                              

UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740 (20.02.2016)   

 

Geçiş ekonomilerinin aldıkları yabancı sermaye miktarı ise 1995 yılında yaklaşık 3 milyar $ 

iken 2014 yılında yaklaşık 50 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomilerdeki büyüme 

oranları ise 2004-2007 yıllarında ortalama %8 büyüme oranı gerçekleşmiştir. 2008-2014 

döneminde ise %2,3 oranında büyüme oranları gerçekleşmiştir. Çalışmamızın odak 

noktasındaki 6 ekonomiye ait veriler tablo 1’de incelendiğinde ise, Kazakistan, Azerbaycan 

ve Türkmenistan’ın diğer ülkelere göre daha fazla yabancı sermaye çektikleri görülmektedir. 

Kazakistan 2000 yılında 1,2 milyar $ yabancı sermaye çekerken bu rakam 2014 yılında 

yaklaşık 10 milyar $’a yükselmiştir. Bu ülkedeki büyüme oranları değerlendirildiğinde ise 

2008 kriz dönemi hariç yüksek büyüme oranları ile karşılaşılmaktadır.  

Kazakistan 2000-2010 döneminde ortalama 8,3 büyürken, 2008-2014 döneminde bu oran 

%5,7 olarak gerçekleşmiştir. Azerbaycan 2000’li yıllarda DYSY’nı çekmede pek başarılı 

olamamıştır. Ancak 2010 yılından bugüne önemli derecede artışlar gözlenmektedir. 2010 

yılında yaklaşık 500 milyon $ olan DYSY,  2014 yılında yaklaşık 4,5 milyar $’a yükselmiştir. 

Büyüme oranları ise 2000-2010 yılında ortalama  %17 iken 2008-2014 arasında ortalama 

%3,3 olarak gerçekleşmiştir. Türkmenistan’a yabancı sermaye girişleri 2008 yılından sonra 
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artmıştır. 2008’den günümüze yıllık 3 milyar $’ın üzerine DYSY gelmektedir. 

Türkmenistan’ın büyüme oranları 2000-2010 döneminde ortalama %8,3 iken 2008-2014 

döneminde %10,6 olarak gerçekleşmiştir. Kırgızistan’da 2000-2010 arası ortalama büyüme 

oranları %4,5 iken 2008-2014 yılları arasında oran % 3,2 dir. DYSY açısından ise pek parlak 

durumda olduğu söylenemez. Yıllar itibariyle istikrarsız bir eğilim tablo1’de görülmektedir ve 

gelen DYSY miktarı yıllık 700 milyon $’ı aşmamıştır. Tacikistan’a gelen DYSY ise 2005-

2007 yıllarında ortalama 500-700 milyon $ arası değişirken 2007 yılı sonrası 100-300 milyon 

$ arası değerlere düşmüştür. Büyüme oranları ise 2000-2010 %8,1 iken 2008-2014 %5,4 

olarak gerçekleşmiştir. Son olarak Özbekistan’a bakıldığında ise yıllık ortalama büyüme 

oranları 2000-2010 yılları arası %7,2 iken 2008-2014 8,1 dir. DYSY ise 2007 yılında 700 

milyon $’dan 2011 yılında 1,6 milyar $’a yükselmiştir. Ancak 2012 yılından sonra tekrar 700 

milyon $ düzeylerine düştüğü görülmektedir (UNCTAD).  

3. LİTERATÜR TARAMASI 

Gelişmekte olan ülkeler iktisadi büyüme sürecinde iki temel darboğazla karşılaşırlar. Bunlar; 

tasarruf açığı ve döviz açığıdır. Yabancı sermaye ile bir yandan ülkenin iç tasarruf hacmi 

desteklenirken, diğer yandan da dış finansman imkanı sağlanır. Yabancı sermaye 

yatırımlarının geldiği ekonomiye bir canlılık getirmesi, iç rekabeti arttırarak bir dinamizm 

kazandırması söz konusudur. İktisadi büyüme sürecinde doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları yerli yatırımcıları uyarıp, ekonomiyi harekete geçirmektedir (OYGUR, 1989; 47). 

DYSY’nın ekonomik büyümeye etkisini inceleyen birçok çalışma mevcuttur. Bu çerçevede 

doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüme üzerine etkileri inceleyen çalışmalarda 

ülkelerin farklı yapısal özelliklerinden dolayı 3 farklı duruma rastlanılmaktadır. Bazı 

çalışmalar doğrudan yabancı sermaye yatırımların ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 

pozitif, bazı çalışmalar negatif olarak değerlendirmişlerdir. Bazı çalışmalarda ise aralarındaki 

ilişkinin anlamsız olduğunu ifade edilmektedir. Ancak literatürde hâkim olan görüş bu 

ilişkinin pozitif olduğu yönündedir. Aşağıdaki tabloda bu çalışmalardan bazıları 

gösterilmektedir. 
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Tablo 2: DYSY ve Ekonomik Büyümeye İlişkin Çalışmalar 

Çalışma  Veri  Yöntem  Sonuç 

Blömstorm, 

Lipsey ve Zejan 

(1992) 

1960-1985 

78 GOÜ 

Granger Nedensellik 

Testi 

DYSY, Ekonomik büyümenin 

granger anlamında nedenidir. 

Borenzstein, De 

Gregorio, Lee 

(1998) 

1970-1989 

69 ülke 

Panel SUR 

 

DYSY, ekonomik büyümeyi belli 

Kosullar altında (beseri sermaye) 

pozitif etkide bulunmaktadır. 

De Mello(1999) 
1970-1990 

32 ülke 

Birim Kök 

Ortak Bütünlesme 

Dinamik Panel Veri 

DYSY, ekonomik büyümeyi pozitif 

etkilemektedir 

UNCTAD(2000) 
1970-1995 

100 GOÜ 

Granger Nedensellik ve 

EKK 

DYSY, ekonomik büyümeye pozitif 

etkide bulunmaktadır. 

 

Agosin ve 

Mayer(2000) 

 

1970-1996 

32 GOÜ 

 

Panel SUR 

 

Afrika için 

Dysy büyümeyi pozitif 

Latin Amerika içinse 

negatif etkilemektedir. 

Carcovic ve 

Levine 

(2002) 

1960-1995 

72 ülke 

 

EKK 

Panel Veri 

DYSY’nin ekonomik büyümeyi 

etkilediği yönde bulguların elde 

edilemediğini gösteriyor. 

Ledyaeva ile 

Linden (2006) 

1996-2003 

Rusya’daki 

geçiş ekonomileri 

GMM-DIF Tahmincisi 

DYSY’nin ekonomik büyüme 

üzerindeki etkisinin anlamlı ve 

olumlu olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. 

Herzer, Klasen ve 

Lehmann (2008) 

1970-2003 

28 GOÜ 
Panel Eşbütünleşme 

DYSY  ekonomik büyümeyi ne kısa 

ne de uzun dönemde 

etkilememektedir. 

Li and Liu (2005) 
1970-1999 

84 ülke 
Panel veri 

1980’lerin ortalarından itibaren 

DYSY ve büyüme arasında 

pozitif ve güçlü bir ilişkinin varlığı 

tespit edilmiştir 

Alfaro ve 

Charlton(2007) 

1990-2001 

22 OECD ülkesi 

Panel veri regresyon 

analizi 

DYSY ile ekonomik büyüme 

arasında pozitif ilişki vardır. 

Mun, Lin, 

Man(2008) 
1972-2005 Malezya OLS analizi 

DYSY ile ekonomik büyüme 

arasında pozitif ilişki vardır 

Shaikh (2010) 
1981-1999 

47 GOÜ 
OLS analizi 

Birincil sektör üzerine negatif etki 

vardır. 

Koyuncu(2011) 
1990-2010 Türkiye 

ekonomisi 

Granger nedensellik 

analizi 

DYSY’nın ekonomik büyüme 

üzerinde pozitif etkisi vardır. 

Chowdhary ve 

Kushwaha(2013) 

1992-2011 

Hindistan 

ADF ve Granger 

nedensellik analizi 

DYSY ile ekonomik büyüme 

arasında pozitif  ilişki vardır. 

 

Yapılan çalışmalar genelde gelişmekte olan ülkeler için yapılmıştır. Uygulama sonuçları 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının bu ülkeler için ekonomik büyümeye genelde pozitif 

etkisi olduğunu göstermektedir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gittikleri ülkedeki 

etkisi beşeri sermaye birikimi, dışa açıklık, finansal piyasaların gelişmişlik seviyesine göre 

değişmektedir. DYSY’nin ekonomik büyüme üzerinde pozitif etki yaratmadığını ya da etkinin 

zayıf olduğunu savunan çalışmalarda, ülkelerin gelir seviyesi, eğitim düzeyi, liberalizasyon 

politikaları gibi bazı koşulları sağladığı ölçüde yabancı sermayeden fayda sağladığı 
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vurgulanmaktadır.  Bu çalışmaların birçoğunda doğrudan yabancı sermaye yatırımı ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler panel veri ve nedensellik analizleri çerçevesinde 

modellenmiştir. 

4. VERİ VE YÖNTEM 

 

Çalışmada Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan 

olmak üzere 6 ülkenin 1995 – 2015 dönemine ait yıllık doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

ve nominal milli gelir verileri, panel veri modeli çerçevesinde ele alınmış ve söz konusu 

ekonomiler için doğrudan yabancı sermaye girişleri ve milli gelir arasında bir nedensellik 

ilişkisi olup olmadığı araştırılmıştır. 6 ülkenin 1995 – 2015 dönemine ilişkin verileri panel 

olarak derlenmiş, Levin – Lin – Chu ve Im – Peseran – Shin panel birim kök testleri ve 

Dimutrescu-Hurlin panel nedensellik testleri E-Views8.0 paket programı ile uygulanmıştır. 

Çalışmada zaman serisi verileri ve yatay kesit verilerinin birleştirilmesi ile elde edilen panel 

veri yöntemi kullanılmıştır. Diğer bir ifadeyle panel veri modellerinde, N tane birim (yani 

kesit boyutu) ve her birime karşı gelen T adet gözlem (zaman boyutu) bulunmaktadır(Tarı, 

2010:475).Bu sayede daha fazla bilgi kullanımı ve iktisadi çıkarım yapılabilmekte, yatay kesit 

ve zaman serisi verilerini birlikte verdiği için gözlem sayısı ve serbestlik derecesi artma ve 

açıklayıcı değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı hatası görülme ihtimalini 

azaltmaktadır. Ayrıca belli bir gruba yönelik bireysel iktisat politikaları yerine tüm grubu 

ilgilendiren ortak iktisat politikaları geliştirilmesine imkân tanır (Hsiao, 2003:7). Panel 

verinin bir diğer avantajı ise birimler veya zaman boyunca gözlenemeyen yani açıklayıcı 

değişkenler dışındaki diğer etkileri modele dahil etmesidir. Bu gözlenemeyen etkilerin, sabit 

veya rassal olmasına göre panel veri modelleri sınıflandırılır. Eğer bu etkiler modelin 

deterministik kısmında yer alırsa sabit etki modeli, rassal kısmında yer alırsa rassal etki 

modeli olarak adlandırılır. Modellere daha fazla bilgi ve değişken içerebilmekte ve böylelikle 

daha güvenilir tahminler yapılabilmektedir (Baltagi, 2011:305).Ancak panel veri modellerinin 

bazı yetersizlikleri de söz konusudur. Model spesifikasyonu hataları, veri toplama ile ilgili 

problemler, ölçüm hataları ile ilgili problemler söz konusu olabilmektedir Ayrıca, modele 

yatay kesit eklenmesiyle veri miktarının artması, ölçüm hatalarının artmasına yol 

açabilmektedir (Gülmez ve Yardımcıoğlu, 2012:342). 

Modelde i, kesiti, t ise  zamanı, Y bağımlı değişkeni,  bağımsız 

değişkenleri, β eğim katsayısını ve e hata terimini göstermek üzere kesit spesifik özelliklere 

ait bilgilerin yer almadığı panel veri modeli aşağıdaki gibidir (Tatoğlu, 2013:4); 

 

 
 

Panel veri analizinde öncelikle durağanlıklarının araştırılması gereklidir. Zaman serisinin 

ortalaması, varyansı ve ortak varyansı analizin yapıldığı dönem boyunca değişmiyorsa bu 
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serinin durağandır. Bu noktada panel birim kök testleri kullanılır. Birim kökün varlığını test 

etmek yatay kesit bağımlılığının sınanması gerekmektedir. Panel verilerinin yatay kesit 

bağımlılığı red edilirse birinci nesil birim kök testleri, red edilmez ise ikinci nesil birim kök 

testlerinin kullanılması modelin tahmin gücünü artıracaktır (Çınar, 2010, s.594). Çalışmada, 

birim kök sürecin varlığı Levin – Lin – Chu (Levinlin) Testi ve Im – Peseran – Shin (IPS) 

testleri ile incelenecektir. Levin – Lin – Chu testi panel veri alanında kullanılmak için 

hazırlanan model aşağıdaki gibidir; 

 

 
 

Denklemde sabit etki katsayıları (α ve θ) ve birimlere ait trend katsayısı δ bulunmaktadır. İki 

yönlü (twoway model) olarak adlandırılan bu modellerde, gözlenemeyen etkiler hem 

birimlere hem de zaman göre farklılık gösterebilir. Test için, serilerin birleştirilerek 

yukarıdaki modelin OLS yöntemi ile tahmin edilmesi gerekir. Tahmin sonrasında ρ katsayısı 

dikkate alınarak serilerin durağan olmadığını söyleyen H0 hipotezi sınanır (Sunal ve Aykaç, 

2005:3). 

 

 
 

Burada ρ normal dağılıma sahiptir. Modelin tahmininden elde edilen t değerleri kritik 

değerlerle karşılaştırıldıktan sonra H0 hipotezi kabul veya reddedilir. Diğer panel birim kök 

sınaması, Levin lin testinin geliştirilmişi olan Im – Peseran – Shin testidir. Heterojen bir testtir 

ve yatay kesit bağımlılığını dikkate almaz. Bu test için şu model kullanılır; 

 

Ancak, hipotezler Levin Lin’den farklıdır. IPS testinde H0 hipotezi birim kök hipotezidir. Bu 

hipotez kabul edilirse tüm kesitlerin birim kök süreç içerdiği, eğer reddedilirse paneli 

oluşturulan kesitlerden bazılarının durağan, bazılarının durağan olmadığını ifade edilir(Sunal 

ve Aykaç, 2005:3-4). 

 

 

 

Yani Ho hipotezi, paneldeki hiçbir serinin durağan olmadığını, H1 hipotezi ise serilerin bir 

kısmının durağan olduğunu varsayar. IPS testi, test istatistiği olarak standart normal dağılımlı 

t değeri yerine  istatistiği kullanmaktadır. Burada  istatistiği her bir grup için hesaplanan t 

değerlerinin aritmetik ortalamasıdır (Sunal ve Aykaç, 2005:4). Birim kök sınaması için 
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doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve milli gelir serilerine yukarıdaki belirtilen testler 

uygulanmış ve sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3: Panel Birim Kök Test Sonuçları 

Test Tipi 

Milli Gelir(GSYH) 
Düzey Değerleri Birinci Fark İkinci Fark 

Sabitli Sabitli ve Trendli Sabitli Sabitli 

tist. Olasılık tist. Olasılık tist. Olasılık tist. Olasılık 

Levin, Lin &Chu 5.692 1.000 1.163 0.877 -0.187 0.425 -6.756 0.00 

Im, Peseran&Shin 7.072 1.000 3.196 0.999 0.807 0.790 -4.655 0.00 

Fisher ADF Chi2 0.402 1.000 6.304 1.000 9.012 0.701 43.051 0.00 

Fisher PP Chi2 0.047 1.000 6.578 1.000 16.264 0.179 83.293 0.00 

Test Tipi 

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (DYSY) 
Düzey Değerleri Birinci Fark 

Sabitli Sabitli ve Trendli Sabitli Sabitli ve Trendli 

tist. Olasılık tist. Olasılık tist. Olasılık tist. Olasılık 

Levin, Lin &Chu -0.682 0.247 -0.803 0.211 -4.152 0.000 -3.175 0.00 

Im, Peseran&Shin 1.109 0.866 0.378 0.647 -3.846 0.000 -1.924 0.00 

Fisher ADF Chi2 5.322 0.946 8.232 0.766 36.782 0.000 22.285 0.03 

Fisher PP Chi2 11.206 0.511 16.351 0.175 94.432 0.000 71.215 0.00 

Not:Optimal gecikme uzunluğu Schwarz Bilgi Kriterine (SIC) göre 1 seçilmiş ve olasılıklar asimptotik normallik 

varsayımı altında hesaplanmıştır.  

Çalışmada serilerdeki birim kök sürecin varlığını test etmek için sırasıyla Levin,-Lin&Chun, 

Im-Pesaran&shin, Fischer ADF ve Fischer PP testleri kullanılmıştır. İlk olarak milli gelir 

serisine hem sabitli hem de sabitli ve trendli modellerde birim kök testi uygulanmış ve serinin 

durağan olmadığını söyleyen H0 hipotezi hem sabitli hem de reddedilememiştir. Bunun 

üzerine serinin önce birinci sonra ikinci farkı alınarak boş hipotez reddedilmiş ve seri durağan 

hale getirilmiştir. İkinci olarak yabancı sermaye yatırımları serisine hem sabitli hem de sabitli 

ve trendli modellerde aynı birim kök testleri uygulanmış aynı şekilde düzey değerlerinde 

durağan olmayan doğrudan yabancı yatırımlar serisi birinci farkında durağan hale gelmiştir. 

Bir sonraki aşamada nedensellik testinde durağan seriler kullanılacaktır. 

İkinci olarak paneli oluşturan kesitler (ülkeler) için doğrudan yabancı yatırımlar ve milli gelir 

değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Panel nedensellik 

sayesinde paneldeki bir ülke için geçerli olan bir nedensellik ilişkisi, panelin geneline 

yayılabilmektedir. Böylelikle,daha fazla gözlem ile nedensellik ilişkisi daha etkin bir şekilde 

test edilebilmektedir (Bozoklu ve Yılancı, 2013:175). 

Panel veri analizinde: 1- Panel VECM (2008) 2- Coining ve Pedroni (2008) 3- Dumitrescu ve 

Hurlin (2012) 4- Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) olmak üzere 4 farklı nedensellik testi 

vardır. Paneli oluşturan serilerdeki eşbütünleşik ilişkinin olup olmamasına göre kullanılacak 

testin türü değişmektedir. Bu testlerinin tümü yatay kesit bağımsızlığı varsayımı altında 

tahmin yapmaktadır. Yalnızca Dumitrescu ve Hurlin (2012) testi hem yatay kesit bağımlığı 

hem de yatay kesit bağımsızlığı durumunda tahmin yapabilmektedir. Normal panel granger 

nedensellik testlerinde Homojen (yatay kesitsel bilginin olmaması durumu) olan boş 

hipotezler nedeniyle gerçekte örneklemin sadece bir alt grubunda nedensellik ilişkisi var iken, 
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tüm yatay kesitler için Granger-nedenselliğin geçerli olmadığı hipotezi reddedilerek, tüm 

yatay kesitlerde bu ilişkinin olduğu hipotezi kabul edilebilir. İşte bu test sayesinde 

H0hipotezinde homojen Granger nedensellik ilişkisinin yokluğu, en az bir yatay kesitte bu 

ilişkinin var olduğu alternatif hipotezine karşın sınanır (Dumitrescu ve Hurlin, 2012:1).Bu 

testte üç farklı istatistik değer hesaplanır; 
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Buradaki ilk denklem boş hipotezi test etmek için kullanılan bireysel Wald istatistiklerinin 

basit ortalamasıdır. ifadesi, i. ülke için Granger nedenselliği test etmek için kullanılan 

Wald istatistiğidir. Ancak T küçük olduğu zaman Wald istatistikleri, aynı ki-kare dağılımına 

yakınsamaz. İşte bu durumda ikinci formül kullanılır. Hesaplanan panel istatistiklerine ait 

panel kesitlerinin hiçbirinde nedensellik olmadığını söyleyen boş hipotez ve kesitlerden en az 

birinde nedensellik ilişkisi olduğunu söyleyen alternatif hipotez aşağıdaki gibidir; 

 

Hipotezlerin anlamlarından da anlaşılacağı üzere kullanılan modelin heterojen olmasına 

rağmen temel hipotez homojen bir sonuca, alternatif hipotez ise heterojen bir sonuca götürür. 

Fakat testte kullanılan seriler durağan olmalıdır. Çalışmamızda ele aldığımız ülkeler için 

doğrudan yabancı yatırımlar ve milli gelir arasındaki nedensellik ilişkisine ait test sonuçları 

Tablo 4’deki gibidir.  
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Tablo 4. Dumitrescu ve HurlinPanel Granger Nedensellik TestiSonuçları 

 
 

Tablo 4’den de görüldüğü üzere, doğrudan yabancı yatırımların, GSYİH’nın granger 

nedenseli olmadığını söyleyen H0 hipotezi kabul edilirken, GSYIH’nın doğrudan yabancı 

yatırımların granger nedenseli olmadığını söyleyen boş hipotez reddedilir. Yani ekonomik 

büyümeden doğrudan yabancı yatırımlara doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. 

5.SONUÇ 

Bu çalışmada, 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte 

bağımsızlığını elde eden ülkeler olarak tanımlanmakta olan Avrasya ekonomilerinde 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme üzerine etkisi incelenmiştir. 

1995-2014 dönemine ait verilerden yararlanılmış ve analiz Levin–Lin–Chu ve Im–Peseran-

Shin panel birim kök testleri ve Dimutrescu-Hurlin panel nedensellik testleri ile 

gerçekleştirilmiştir. Nedensellik analizi sonuçları bu ülkelerde doğrudan yabancı yatırımların 

GSYİH’nın nedenseli olmadığını söyleyen hipotezi kabul etmektedir. Bununla birlikte anılan 

ülkelerde milli gelir artışları yaşandıkça gelen yabancı sermaye miktarının arttığı 

görülmektedir. 

Sovyet blokunun yıkılması ile bağımsızlığına kavuşan Türk cumhuriyetleri, sosyalist 

sistemden kapitalist sisteme geçişte sıkıntılı bir uyum süreci geçirmiştir. Bu ülkeler aynı 

zamanda geçiş ekonomileri arasındadır. Tüm bu ülkelerde ‘’geçiş’’ denilen olgu ekonominin, 

merkezi planlama veya kumanda ekonomisi düzeninden serbest piyasa düzenine dönüşümünü 

belirtir. Yani ekonomik kararların alınmasında devletin rolünün azalmasını, piyasa aktörlerine 

daha çok inisiyatif verilmesini, daha demokratik bir yapıya geçişi, politik çoğulculuğun, temel 

hak ve özgürlüklerin artmasını ifade eder. Ancak bu ülkelerde geçiş süreci oldukça sancılı 

olmuştur. Bu ülkeler dönüşümlerinin ilk aşamalarında serbest piyasa sistemi için gerekli olan 

kurumsal ve yasal alt yapının ve girişimci sınıfın olmaması, finansal piyasaların olmaması, 

rekabet gücünün zayıf olması, rüşvet, hantal bürokratik yapı, gerekli reformların zamanında 

W-İst. Zbar-İst. Olasılık

0.686

H0 Hipotezi

 Test İstatistiği

Doğrudan Yabancı Yatırımlar, GSYIH'nın 

homojen olarak nedenseli değildir

 GSYIH, Doğrudan Yabancı Yatırımların 

homojen olarak nedenseli değildir
4.642 3.838 0.000

1.606 0.403

,

Hnc

N TZ
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ve doğru yapılamaması gibi nedenlerle serbest piyasa düzenine geçişte başarısız olmuşlar, 

yüksek enflasyon, işsizlik, gelir dağılımının bozulması ve negatif ekonomik büyüme gibi ağır 

makroekonomik problemlerle yüz yüze gelmişlerdir. Yabancı sermaye için ülkedeki politik ve 

ekonomik istikrar, minimum devlet ilkesi, demokratik gelişmişlik düzeyi, kurumsal 

yönetişim, yetenekli, tecrübeli ve bilgili iş gücünün varlığı, yabancı sermaye hareketlerinin ne 

kadar serbest olduğu ve yeterli miktarda alt yapının varlığı önemlidir. Yukarıda belirtilen 

sıkıntıların, problemlerin azalmaya başlamasıyla DYSY’de artmaya başlamıştır. Avrasya 

ekonomilerinin ekonomik anlamda istikrara kavuşmaları ile 2000’li yıllarda genelde pozitif 

büyüme oranları yaşamışlardır. Bunun sonucu olarak bu ekonomilerde büyüme oranları 

arttıkça yani ekonomiye istikrar geldikçe, ülke kalkınma yolunda mesafe kat ettikçe gelen 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları artmıştır. Sonuç olarak, doğrudan yabancı yatırımların 

ülke ekonomisine girişini arttırmak ve kalıcı olmasını sağlamak için gerekli olan ekonomik 

altyapının ve beşeri sermayenin sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede doğrudan yabancı 

yatırımların kalıcı olacak ve uzun vadede ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkisi 

görülecektir. 
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Özet 

Bu çalışmada Türkiye’de önemli bir kentsel tarihi çevreye sahip olan Kastamonu ili örnek 

alan olarak seçilmiş ve Kastamonu kentsel sit alanının koruma sorunları Kastamonu ilinde 

yapılan 376 anket çalışması ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 

programı yardımıyla değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda tespit edilen sorunların 

çözümünde yerel girişimcilerin rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Özellikle son dönemde 

gündeme gelen kültür turizmi adı altında yapılan turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği tarihi 

mekanların restorasyonu ve bu alanların tekrar işlevlendirilerek kullanılması tarihi çevrelerin 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli adımlardan birisidir. Bu çalışmaların 

gerçekleşmesinde devlet desteği ve yerel yönetimler önemli bir yer tutarken özel sektörde 

görev yapan ve girişimcilik ruhuna sahip oluşumların sürece katkısı azımsanmayacak 

düzeydedir. Bu açıdan Kastamonu kentsel sit alanı içerisinde yerel yönetimlerin, vakıfların ve 

özel sektörün girişimcilik olgusuyla hareketi sonucu elde edilen sonuçlar ve alanda daha 

sonraki süreçlerde yapılabilecekler çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel tarihi çevre, girişimcilik, Kastamonu. 
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IMPORTANCE OF ENTREPRENEURSHIP TO ENSURE THE 

SUSTAINABILITY OF URBAN HISTORICAL SITES: THE CASE OF 

CITY OF KASTAMONU, TURKEY 

 

Abstract 

In this study, the Kastamonu province has been selected as the sample area which has 

important urban historical sites in Turkey. The problems of the urban protected areas in 

Kastamonu have been determined by a survey to 376 participants. The obtained data were 

analyzed by SPSS software. The main purpose of this study is to determine the role of local 

entrepreneurs for the solutions of the established problems. In particular, under the name of 

cultural tourism on the agenda in recent years, the restoration of historical places that take 

place of tourism activities and the re-use of these areas are the important steps to ensure the 

sustainability of urban historical sites. Subsidies and the supports of local governments hold a 

significant place in the realization of these applications. In addition, the contribution of people 

who are working in the private sector and have entrepreneurial spirit holds a considerable 

amount of level in the process. In this respect, the obtained results as a result of the 

entrepreneurial actions of the local authorities, the charitable foundations and the private 

sector in the urban protected areas in Kastamonu have been assessed under this research. 

Keywords: Urban Historical Sites, Entrepreneurship, The City of Kastamonu. 

1. GİRİŞ 

Bir ülkenin sahip olduğu kaynak değerlerinin etkin ve verimli kullanımı o ülkenin Gayri Safi 

Milli Hasılasına önemli katkılar sağlamaktadır. Günümüzde özellikle değeri para ile 

ölçülebilen değerlere ilişkin olarak yapılan yatırımların getirilerinin değerlendirmesi 

yapılabilirken, değeri belli olmayan kaynak değerlerine yapılan yatırımların değerlerinin 

belirlenmesi maalesef pek mümkün olmamaktadır. Oysaki bir ülkenin sahip olduğu doğal ve 

kültürel değerler özellikle girişimcilerin ortaya koyacağı yeni fikirlerle hem katma değer 

kazanacak hem de sürdürülebilirliği sağlanabilecektir. 

Bu açıdan sahip olunan kültürel değerlerin girişimcilik eliyle korunması ve kullanılmasının 

sağlanması zaman içinde yok olup gitmesinin önüne geçmek için gerçekten oldukça önemli 

bir araç konumundadır. Son dönemde özellikle tarihi kentlerde ön plana çıkan tescilli 

yapıların restore edilerek hem koruma altına alınması hem de bir işlev yüklenerek kullanıma 

açılması girişimciliğin bu alanda da varlık göstermesine sebep olmuştur. Bu alanda 

girişimciliğin artması hem kültürel miras değerlerinin korunmasını hem de kullanılarak turizm 

sektörünün de gelişmesini sağlamaktadır. Bu durum ise yerel, bölgesel ve ülkesel ölçekte 
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gelişmeyi sağlamaktadır. 

Özellikle kültürel kaynak değerlerinin korunarak kullanılması konusu turizm sektörünü 

gündeme getirmektedir. Aslında turizm sektörü kültürel kaynak değerlerinin korunması için 

bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda özellikle tarihi çevrelerde gelişme gösteren 

alternatif turizm türlerinden olan kültür turizmi, değişen seyahat eğilimleri ve turistlerin 

beklentileriyle birlikte, giderek büyümektedir. Kişilerin artık deniz, kum, güneş üçlüsünden 

daha farklı ve daha geçmişe yönelik yerleri ziyaret etme, kültürleri tanıma istekleri, tarihi 

çevrelere yapılan gezilerde artışa neden olmaktadır (Uygur ve Baykan 2007). 

Tarihi çevrelerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için turizm bir araç olarak 

kullanılırken aynı zamanda turizm faaliyetlerinin bu alanlarda zararlanmaya sebep 

olmamasına da dikkat edilmelidir. Bu amaçla tarihi çevrelerin korunması ve aynı zamanda 

kullanılması için etkin bir koruma stratejisinin belirlenebilmesi gerekmektedir. Bahsi geçen 

alanlarda etkin bir stratejinin geliştirilmesi de ancak ve ancak sorunların doğru tespiti, bu 

çevreden faydalanan kişilerin beklentilerinin belirlenmesi ve bu tespitlerin doğrultusuna ise 

hem alana hem yerel halka hem de yatırımcılara fayda sağlayacak kullanımların tespit 

edilmesi ile mümkün olabilecektir. 

Bu çalışmanın amacı ise son yıllarda ülkemizde önemli bir girişimcilik türü olarak artış 

gösteren tarihi çevrelerde koruma ve kullanma hedefiyle gerçekleşen girişimcilik 

çalışmalarını incelemek ve bölgesel kalkınmaya etkisinin önemini vurgulamaktır. Bu 

bağlamda çalışmada özellikle bölgesel kalkınma için tarihi çevrelerde gündeme gelen 

girişimciliğinin faydaları vurgulanarak, bundan sonraki çalışmalar için öneriler Kastamonu 

kenti kentsel sit alanı içerisinde kalan çalışmalar özelinde sunulmuştur. 

 

2. TARİHİ ÇEVRELERDE GİRİŞİMCİLİK 

Girişim kavramı yeni fikirlerin ortaya konarak değişen şartlara uyum sağlayan ve aynı 

zamanda belli bir riski de üzerine alan bir oluşumu ifade etmektedir. Girişimci ise bu oluşumu 

ortaya koyan kişidir ve ortaya koydukları bu oluşumla ekonomik gelişmeye de büyük katkı 

sağlarlar (Tekin ve Kaslak 2014). Girişimciliği etkileyen faktörler, kişisel niteliklerin bir 

kombinasyonu olan deneyim ve eğilim, kişisel alt yapı (eğitim, kültür, vs.) ve kişisel 

özelliklerden oluşurken (McGee vd. 2009:965; Tekin ve Kaslak 2014) aynı zamanda 

çevredeki kaynak değerleri ve değerlerin farkında olmak da girişimciliği etkilemektedir.  

Tarihi alanlarda yeni yeni gündeme gelmeye başlayan girişimcilik kavramı oldukça hassas bir 
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konudur. Özellikle korunan alan statüsünde bulunan tarihi alanların girişimciler tarafından 

değerlendirilerek gelir elde edilecek bir kullanıma kavuşturulması oldukça zorlu ve hassas bir 

süreci ve bilgi birikimini gerektirmektedir. Çünkü tarihi çevrelerin yeniden değerlendirilmesi, 

tarihi varlığın eski değerinin canlandırılması, bu değerin kendisine yeniden yüklenmesi 

anlamına gelmektedir (Arabacıoğlu ve Aydemir 2007). 

Girişimciler tarafından tarihi çevrelerin yeniden değerlendirilmesi çalışmalarının yapılması bu 

mekanların korunmasında önemli bir katkıdır. Çünkü bu alanların başarılı bir şekilde yeniden 

değerlendirilmesi için gerçekten önemli yatırımlar yapılmasını gerektirmektedir. Bu noktada 

girişimcilerin alana koyduklarından fazlasını alana kazandıracakları yeni kullanım şekilleriyle 

almaya çalışmaları kaçınılmazdır. Ancak özellikle korunan alanlarda diğer alanlardan farklı 

olarak gerçekten sınırlandırıcı mevzuat hükümleri söz konusudur. Bu yüzden de özellikle 

tarihi çevrelerde alana getirilebilecek kullanımlar gerçekten sınırlı kalmaktadır.  

Tarihi çevrelerin özelliklerinden, bu alanlar için geçerli mevzuattan ve bu alandaki kültürel 

peyzaj değerlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacından kaynaklı olarak tarihi 

çevrelerin yeniden kullanıma kazandırılmasında girişimcileri oldukça zorlu bir süreç 

beklemektedir. 

Bu süreç sonucunda tarihi çevrelerde ortaya konan yatırımların tarihi çevrelerde yarattığı 

etkiler çoğunlukla mekansal, ekonomik ve sosyal olmak üzere üç boyutta 

değerlendirilebilmektedir (Dağabakan 2012). Tarihi çevreler insanlar için geçmişleriyle 

bağlantı kurabildikleri alanlar olma özelliğinin yanı sıra aynı zamanda farklı kültürleri tanıma 

imkanı buldukları alanlardır. Ayrıca özellikle kentsel alanlarda ortaya çıkan mekan sıkıntısı 

dolayısıyla ve kentsel alanların birden fazla işlevi barındırmasının gerekliliği dolayısıyla çoğu 

zamanda tarihi çevreler konut, ticarethane, eğitim merkezi yada müze gibi kültür alanları 

olarak da hizmet vermektedir. Bu amaçla tarihi çevrelerde ve özellikle kentsel alanlar 

içerisindeki tarihi mekanlarda kullanılan girişimcilik modelleri şunlardır: 

•  Yöresel lokanta işletmeciliği 

•  Yöresel pansiyon, otel işletmeciliği 

•  Geleneksel el sanatları satış birimleri işletmeciliği 

•  Kültür merkezlerinin işletmeciliği 

• Sosyal donatı alanları işletmeciliği 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

Kastamonu kentsel sit alanı pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olduğundan, tarihi ve 

kültürel değerler bakımından oldukça zengindir. Günümüzde tarihi dokunun koruma kullanım 

dengesi çerçevesinde ele alındığı ve son dönemde örnek kentlerden birisi olarak gösterilmesi 

nedeniyle Kastamonu kentsel sit alanı araştırma alanı olarak seçilmiştir.  

Çalışma alanı Kastamonu il sınırları içerisinde yer almakta ve kentsel sit alanı 126 hektarlık 

bir alanı kapsamaktadır. Kastamonu ili Türkiye’nin kuzeyinde, Batı Karadeniz Bölgesi’nde 

yer almaktadır (Şekil 1). İlin; doğusunda Sinop, batısında Bartın ve Karabük, güneyinde 

Çankırı ve güneydoğusunda Çorum illeri bulunmaktadır. Kuzeyi ise Karadeniz ile çevrilidir. 

Kastamonu kent merkezi ise Karaçomak vadisi üzerine kurulmuş oldukça eski bir yerleşim 

yeridir. Bölgede yapılan çalışmalar; Kastamonu’da ilk yerleşimin paleolitik döneme 

dayandığını göstermektedir. Türklerin Anadolu’yu ele geçirmesinden sonra 168 yıl gibi uzun 

bir süre Candaroğulları hakimiyetinde kalan kent sonrasında 14. yy ’da Osmanlı hakimiyetine 

geçmiş ve 19. yy ‘da vilayet olmuştur (Bakırcı 2005).  
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Şekil 1: Çalışma alanına ilişkin lokasyon haritası 

Çalışma kapsamında alana ilişkin yazılı, çizili, görsel veriler ve anket verileri çalışma 

materyali olarak kullanılmıştır. Araştırma alanı paydaşlarının kentsel sit alanına ilişkin olarak 

yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri yüz yüze yapılan 376 anket çalışması ile belirlenmeye 

çalışılmıştır. Anket sayısı Kastamonu kent nüfusu (98.456 kişi (2014 yılı verilerine göre)) 

temel alınarak %95 güven düzeyinde ve 0.05 hata payına göre belirlenmiştir (Yazıcıoğlu ve 

Erdoğan 2004). Anket sorularında tarihi çevreye ilişkin sorunların tespitinde likert ölçeği 

kullanılmıştır. Katılımcıların cevaplarını 1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: 

Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum şeklinde derecelendirerek vermeleri 

istenmiştir. Bu şekilde katılımcıların tarihi çevreye ilişkin tavır ve beklentileri daha net 

şekilde ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analiz edilmesinde 
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SPSS (Statistical Package for Social Sciences Program, Version 19.0) paket programı 

kullanılmıştır. Likert ölçeğine göre alınan cevaplarda ortalama değer üzerinden hareket 

edilmiş ve değerlendirmeler buna göre yapılmıştır. Yapılan analizlerle yerel halkın sorunları 

ve beklentileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Anket çalışmalarından elde edilen veriler 

mevcutta Kastamonu kentsel sit alanında kamunun ve özel sektörün yatırım verileriyle 

karşılaştırılarak, gelecekte yapılması gerekenlere ilişkin öneriler geliştirilmiştir. 

 

4. BULGULAR 

Çalışmada toplam 376 anket yapılmış ve anket sonuçlarına göre Kastamonu kentsel sit alanı 

paydaşlarının (yerel halk, ziyaretçi ve yöneticiler) fiziki mekana ilişkin ifade ettiği sorunlar 

Tablo 1’de verilmiştir. 

Kastamonu kentsel sit alanında paydaşların yaşadığı fiziksel sorunlar incelendiğinde; altyapı 

yetersizliğinin (ort:3.77), alandaki bilgilendirme ve uyarı levhalarının eksikliğinin (ort:3.79), 

yangın deprem, sel gibi risklere karşı önlem alınmadığının (ort:3.70), taşıt trafiğinden 

kaynaklı sorunların yaşandığının (ort:4.13), yaya ulaşımının alanın morfolojik yapısından 

kaynaklı olarak zor olduğunun (ort:3.79), donatı elemanlarının (çöp kutusu, aydınlatma, 

döşeme malzemesi vb.) alanın özelliklerine uygun olmadığının (ort:3.64), alanda yeterli açık 

ve yeşil alan bulunmadığının (ort:3.77), alandaki görsel kaliteyi etkileyen unsurların 

bulunduğunun (ort:3.71), evrensel tasarım ölçütleri açısından alanda gerekli düzenlemelerin 

yapılmadığının (ort:4.06), alanda güvenlik problemi bulunduğunun ifade edildiği 

belirlenmiştir (ort:3.70) (Tablo 1). 
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Tablo 1: Kastamonu kentsel sit alanı paydaşlarının tarihi çevreye ilişkin sorunları 

Fiziki Mekana İlişkin Sorunlar Ortalama 

Alandaki altyapı yetersiz (drenaj, su, kanalizasyon, elektrik, iletişim, donatı 

elemanları, vb.) 
3,77 

Alandaki bilgilendirme, yönlendirme ve uyarı levhaları yetersiz 3,79 

Alanda risklere karşı önlem alınmamış (yangın, deprem, sel, vandalizm vb.) 3,70 

Alan içerisinde taşıt trafiği çok yoğun olduğu için zararlanmalar oluşuyor 3,79 

Alanda dar sokaklar taşıt trafiği açısından sıkıntı yaratıyor 4,13 

Kentsel sit alanı eğimli bir arazide olduğu için yaya ulaşımı güçlükle sağlanıyor 

(dik bayırlar, kışın kaygan zemin vb.) 
3,79 

Kentsel sit alanında kullanılan donatı elemanları (çöp kutuları, aydınlatmalar, 

oturma birimleri vb.) alana uygun değil 
3,64 

Kentsel sit alanında taşıt ve yaya yollarında kullanılan zemin malzemesi alanın 

geleneksel dokusuna uygun değil 
3,68 

Kentsel sit alanında yeterli açık yeşil alan (bahçe, çocuk parkı, mahalle parkı 

vb.) bulunmuyor 
3,77 

Kentsel sit alanında bulunan tarihi yapıların görüntüleri (siluetleri) elektrik 

direği, levha, ağaç vb. ile bozuluyor 
3,71 

Kentsel sit alanında engelliler için gerekli iyileştirme çalışmaları bulunmuyor 4,06 

Kentsel sit alanında güvenlik problemi var 3,70 

Kentsel sit alanında otopark problemi var 4,03 

Kentsel sit alanında yapı bahçe ilişkisi zayıf 3,78 

Paydaşların alanda gözlemlediği sosyo-ekonomik sorunlar irdelendiğinde sosyal açıdan; 

alanda yapılan çalışmaların alanın kimliğiyle örtüşmediğinin (ort:3.57), yerel halkın 

korumaya ilişkin yeterli bilgi düzeyinde olmadıklarının (ort:3.88), alana gelen ziyaretçilerin 

gereken hassasiyeti göstermediklerinin (ort:3.27) ve tarihi yapıların otel, restoran vb. 

amaçlarla kullanımının tarihi dokunun korunmasını sağladığının ifade edildiği belirlenmiştir 

(ort:3.69) (Tablo 2). 

Tablo 2: Kastamonu kentsel sit alanı paydaşlarının sosyo-ekonomik sorunları 

Sosyo-ekonomik Sorunlar Ortalama 

Kentsel sit alanında yapılan çalışmalar bu alanın tarihi kimliği ile uyuşmuyor 

(binalar, tabelalar, binaların dış cephe boyaları vb.) 
3.57 

Yerel halk alanın korunması için yeterli bilgiye sahip değil 3.88 

Turistler gereken hassasiyeti göstermiyor 3.27 

Eski konakların otel, restoran vb. amaçlarla kullanımı tarihi dokunun korunmasını 

sağlıyor 
3.69 

Alanda ekonomik gelir getirici faaliyetler sınırlı 3.78 

Alanda mülk sahipleri yeterli gelire sahip olmadıkları için sahip oldukları 

mekanları onarıp koruyamıyor 
3.73 

Kentsel sit alanında geleneksel el sanatlarının satışı yapılarak gelir elde ediliyor 3.71 

 

Ekonomik açıdan değerlendirmeler incelendiğinde; gelir getirici faaliyetlerin alanda sınırlı 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 654-666. 

 

 

662 

 

olduğunun (ort:3.78), bunun yanı sıra ise geleneksel el sanatları satışının alanda yapılması 

dolayısıyla da gelir elde edilebildiği belirtilmiştir (ort:3.71). Alandaki mülk sahiplerinin 

yeterli gelire sahip olmamalarından dolayı ise alanda koruma çalışmalarına katkı 

sağlayamadıkları anket katılımcıları tarafından ifade edilmiştir (ort:3.73) (Tablo 2).  

Paydaşların alanda karşılaştığı yönetsel sorunlar irdelendiğinde kurumlar arasında işbirliğinin 

olmadığı (ort:3.77), koruma çalışmalarında görev alacak yeterli sayıda uzmanın bulunmadığı 

(ort:3.75) ve koruma ve onarım çalışmaları için yeterli yatırım yapılmadığı (ort:3.89) ifade 

edilmiştir. Alanda yapılan koruma ve onarım çalışmalarına halkın katılımının sağlanmadığı ve 

gerekli bilgilendirmenin yapılmadığı (ort:2.75) da ifade edilen diğer sorunlar arasında tespit 

edilmiştir. Alanda gereken çalışmaların yapılmamasına bağlı olarak korunacak bir şey 

kalmadığı konusunda ise paydaşların kararsız oldukları belirlenmiştir (ort:3.10) (Tablo 3) 

Tablo 3: Kastamonu kentsel sit alanı paydaşlarının yönetsel sorunları 

Yönetsel Sorunlar Ortalama 

Alanın korunması için yetkili kurumlar-kişiler arasında işbirliği yok 3.77 

Alanın korunması ve onarımı için yeterli teknik bilgiye sahip uzman yok 3.75 

Alan için gereken çalışmalar zamanında yapılmadığı için alanda korunacak bir şey 

kalmamış 
3.10 

Kentsel sit alanındaki çalışmalara halkın katılımı sağlanıyor, gerekli bilgilendirme 

yapılıyor 
2.75 

Zaman içinde tahrip olmuş alanların eski hallerine uygun şekilde onarımı için elde 

yeterli bilgi bulunmamaktadır 
3.50 

Alanda koruma, onarım çalışmalarının yapılması için yeterli yatırım yapılmıyor 3.89 

 

Kentsel sit alanı paydaşlarının ifade ettiği sorunların çözümünün nasıl olabileceği yapılan 

anket çalışmasıyla sorulmuştur. Özellikle alanın korunması için neler yapılabileceği 

sorulduğunda paydaşların %81.4’ü eski yapıların onarım çalışmalarının yapılmasıyla alanın 

korunabileceğini ifade ederken, %65.7’si halkın bilgilendirilmesi için eğitim çalışmalarının 

yapılmasını gerektiğini ifade etmiştir. %67.0 katılımcı devletin koruma çalışmaları için daha 

fazla finansal kaynak ayırması gerektiğini ifade ederken, %46.5’i özel sektörün yatırım 

yapması gerektiğini ifade etmiştir. Koruma çalışmalarına ilişkin olarak Avrupa Birliği 

projelerinin yapılması ve yaygınlaştırılması gerektiğini katılımcıların %41.5’i ifade ederken, 

yerel halkın kendi imkanlarıyla alanı koruması gerektiğini sadece katılımcıların %23.9’u ifade 

etmiştir (Tablo 4).  
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Tablo 4: Kastamonu kentsel sit alanı paydaşlarının alanın korunmasına ilişkin önerileri 

Çözüm önerileri Sıklık Yüzde 

Eski yapıların onarım çalışmaları yapılmalı  306 81.4 

Halkın bilgilendirilmesi için eğitim çalışmaları yapılmalı 247 65.7 

Devlet daha fazla finansal kaynak ayırmalı 252 67.0 

Özel sektör yatırım yapmalı 175 46.5 

Avrupa Birliği projeleri yapılmalı 156 41.5 

Yerel halk kendi imkanları ile alanı korumalı 90 23.9 

 

Kastamonu kentsel sit alanı içerisindeki taşınmazların onarımı için kamu kurumları tarafından 

yapılan yatırım tutarları Tablo 5’de verilmiştir. 2005-2015 yılları arasında toplam 146 adet 

taşınmazın onarımı için 32,554,000.00₺’lik harcama yapıldığı belirlenmiştir. Onarımı 

yapılmış taşınmazların ise sadece 8 adedinin turizm amaçlı kullanıldığı görülmüştür. 

Kullanım şekilleri incelendiğinde taşınmazların birisinin otel amaçlı, diğer yedisinin ise 

hediyelik eşya satışı ve/veya yöresel yemek satışı amaçlı kullanılan ticaret alanları olduğu 

tespit edilmiştir (KVBM 2016; KİKTM 2016; KB 2016). 

Tablo 5: 2005-2015 yılları arasında Kastamonu kentsel sit alanı içerisindeki taşınmazların 

onarım çalışmalarına ait bilgiler 

Tescilli konut sayısı 420 adet 

Turizm amaçlı kullanılan taşınmaz sayısı 8 adet 

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce onarımı yaptırılan taşınmaz 

sayısı  94 adet 

Kastamonu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca onarımı yaptırılan taşınmaz 

sayısı 48 adet 

Kastamonu Belediyesi’nce onarımı yaptırılan taşınmaz sayısı 4 adet 

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün onarım çalışmaları için yaptığı 

harcama 

22,854,000.00 

₺ 

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün onarım çalışmaları için 

yaptığı harcama 8,000,000.00 ₺ 

Kastamonu Belediyesi’nin onarım çalışmaları için yaptığı harcama 1,700,000.00 ₺ 

 

5. SONUÇ 

Bu çalışma kapsamında ele alınan Kastamonu kentsel sit alanında yaşanan sorunlar ve çözüm 

önerileri yapılan anket çalışmasıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 

tarihi mekanların turizm amaçlı olarak restoran, otel, geleneksel el sanatları satış birimleri 

olarak kullanılmasının korumaya önemli katkısı olduğu tespit edilirken aynı zamanda yerel 

halk için de gelir kaynağı sağladığı da belirlenmiştir. Alanda hem devlet hem de özel sektör 

vasıtasıyla koruma çalışmalarının yapılması paydaşlar tarafından talep edilmiştir. Kastamonu 
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kentsel sit alanında 2005-2015 yılları arasında yapılan onarım çalışmaları ve bu çalışmalar 

için harcanan tutarlar incelendiğinde Kastamonu kentsel sit alanındaki toplam 420 

taşınmazdan 146’sının 32,554,000.00₺’lik harcama yapılarak onarıldığı belirlenmiştir. 

Yapılan onarım çalışmaları sonrasında taşınmazların sadece 8’i turizm kullanımı amacıyla 

işlevlendirilmiştir. Son dönemde kültür turizmi, bir turizm çeşidi olarak daha fazla ilgi 

çekmeye başlamıştır. Bu nedenle de gelişmeye açık bir sektör olarak görülmektedir. Bu 

bağlamda onarımı yapılan yapıların turizm amaçlı kullanılanlarının sayısının arttırılması 

alanın korunması ve gelişimi için önem arz etmektedir.  

Ancak özellikle tarihi çevrelerde gerçekleştirilen bu turizm çeşidinin uygulanmasında diğer 

turizm çeşitlerine göre sınırlamalarla karşı karşıya kalınması durumu söz konusudur. Korunan 

alan statüsünde olan bu alanların hem korunması hem de kullanılması bu anlamda oldukça zor 

bir dengenin kurulmasını gerekli kılmaktadır. O yüzden alanda seçilen kullanımların 

zararlanmaya sebep olmayacak şekilde olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca alanın taşıma 

kapasitesinin hesaplanarak kullanım yoğunluğunun da belirli bir düzeyde tutulması 

gerekmektedir.  

Kültür turizmi girişimciliği, deniz kum güneş üçlemesinden uzak, çoğunlukla kentsel alanda 

kurulması bakımından yeni bir girişimcilik alanı olarak tanımlanabilir. Kültür turizminin 

tarihi çevrenin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik problemlerine bir çözüm oluşturabilmesi 

özellikle tarihi çevrelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemlidir. Bu noktada 

özellikle yerel halkın kültür turizmi faaliyetlerine katılabilme imkanı bulabiliyor olması 

sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli koşullardan birisi olarak görülmektedir. Yerel halk 

kendinden bir şeyleri ortaya koyabildiği için bu sürece daha rahat katkı sağlayabilmektedir. 

Özellikle tarihi çevrelerde gerçekleşen kültür turizmi girişimcileri, yöresel yiyecek-

içeceklerin, geleneksel el sanatlarının müşterilere sunumlarını sağladıkları ve bu ürünleri 

tanıttıkları için yerel değerlerin ve sosyo-kültürel unsurların devamlılığını sağlamaları koruma 

kavramı açısından önemlidir. Kastamonu kentsel sit alanında yapılan onarım çalışmaları 

sonrası yeniden belirlenen kullanımlar incelendiğinde yöresel yiyecek ve içeceklerin satışına 

imkan sağlayan restoran amacıyla, geleneksel el sanatlarının satışı amacıyla kullanıldığı 

görülmüştür. Bu ise hem alan paydaşlarının alanın korunması dolayısıyla gelir getirici 

faaliyetlerde bulunmalarına hem de alandaki kültürel değerlerin sürekliliğine imkan 

sağlamaktadır.  

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen insanların tarihi mekanlarda orada yaşayan insanların 

geçmişini ve sosyo-kültürel değerlerini öğrenmesi kültürler arasında bağların kurulmasını 
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sağlarken, bu alanlara verilen değerin artmasını sağlayacaktır. Yerel halk ise sahip olduğu 

değerlerin ilgi görüyor olması ve kendilerine katkı sağlıyor olması nedeniyle koruma 

kavramına ve korunan alanlara daha yakın olacaktır. Dolayısıyla tarihi çevrelerin 

korunmasında daha fazla aktif rol üstleneceklerdir. Özellikle sahip oldukları tarihi değerlerin 

onarımı ve bakımı için katkı sağlama eğilimden olacaklardır. Şu anda Kastamonu kentsel sit 

alanında yapılan onarım çalışmalarının fazla olmaması ve yerel halkın koruma çalışmalarında 

aktif rol üstlenmemiş olması, onarım çalışmalarında aktif rol oynamamalarına sebep 

olmaktadır. Ancak alanda yapılan onarım çalışmalarının artması ve sürece yerel halkın dahil 

edilmesi bu sonucu değiştirebilecektir. 

Türkiye’deki en önemli sorunlarından biri özellikle eski yerleşim yerlerinde koruma 

kurallarına da bağlı olarak sanayileşmenin fazla gelişememesi ve iş imkanlarının olmaması 

nedeniyle de bu alanların büyük oranda dış göçe maruz kalmasıdır. Bu durum aslında tarihi 

çevrelerin korunması için büyük bir risk teşkil etmektedir. Yerel halkın sahip olduğu 

değerlere sahip çıkmaması bu alanların hızla tahrip olmasını getirmektedir. Bu noktada kültür 

turizmi kapsamında yerel halkın girişimci olarak sahip olduğu değerlere sahip çıkması hem 

kendi geçmişini hem de geleceğini kurtarması için büyük bir fırsattır. Bu noktada Kastamonu 

zaman içerisinde yeterli iş imkanının bulunmaması nedeniyle büyük oranda dış göçün 

oluştuğu bir kent konumundadır. Ancak yerel halkın kültür turizmi kapsamında tarihi 

mekanlarda iş imkanına sahip olması göçün terse dönüşünü sağlayabilecektir. Bu sayede 

sahipsiz kalan tarihi değerlerin de tekrar eski sahiplerine kavuşması sağlanabilecektir. 

Girişimcilik bölgesel anlamda istihdam imkânlarının artmasına ve aynı zamanda bölgesel 

refah seviyesinin artarak milli gelirinde artmasına neden olmaktadır. Bu girişimci dinamiğini 

kültür turizmi anlamında tarihi çevrelerde kullanmak özellikle yerel kesimdeki iş imkânlarını 

arttıracak, göçü engelleyecek, kalkınmaya destek olacak aynı zamanda sahip olunan kaynak 

değerlerinin korunarak gelecek nesillere aktarımına vesile olacaktır.  
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Özet 

Türkiye’de ülke topraklarının %27,2’ sini ormanlar oluşturmaktadır. Orman Kanununda 

mülkiyet bakımından ormanlar üç gruba ayrılmaktadır. Kamusal usul ve esasların uygulandığı 

Devlet ormanları dışında kala kamu tüzel kişilerine ait ormanlar ve şahıslara ait ormanların 

genel orman alanı içindeki payı %1’leri dahi bulmamaktadır. 

Özel sektörün Türkiye’deki orman varlığını artırmaya yönelik çalışmalara katılmasını sağlamak 

amacıyla son yıllarda birçok teşvikler verilmektedir. Ormanın yetiştirilip ürün alınmasının uzun 

yılları gerektirmesi bir yana Devletin özel ormanlara kamusal nitelikteki yaklaşımı nedeniyle 

özel ormancılık çalışmaları arzu edilen düzeyde gerçekleştirilememiştir. Bu çalışmada 

Türkiye’de özel orman kurulmasına yönelik teşvikler, özel ormanlardan yararlanma ve özel 

ormanların işletilmesi konuları ele alınarak özel ormancılık yatırımlarını artırmak için kişilerin 

konuya ilgilerinin artırılmasına yönelik öneriler sunulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mülkiyet, Özel ormanlar, Girişimcilik. 

 

THE IMPORTANCE OF PRIVATE FORESTRY AND 

ENTREPRENEURIALISM IN TURKEY, TURKEY 

Abstract 

In Turkey, 27 percent of the country's land is composed of forests.  Forests are divided into 

three groups in terms of ownership in the forest law. The share of forests owned by public 

entities remaining outside of the state forests and forests owned by private individuals is not 

even %1 in the entire forest land.  

In recent years, several incentives are given to the private sector in order to ensure participation 

on research studies to increase presence of the forest. Private forestry activities could not be 

achieved at the desired level due to the approach of the public nature of the state for private 

forests. In this study, suggestions intended to increase people's interest in the subject to increase 

private forest investments will be presented by addressing incentives for the establishment of 

private forest, public benefits from private forests and operation of private forests in Turkey.  

 

Keywords: Ownership, Private forests, Entrepreneurialism. 
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1. GİRİŞ 

Dünyanın hem ekolojik hem de ekonomik olarak en önemli kaynaklarından birisi olan 

ormanların, mevcut halleriyle korunması, verimliliklerinin arttırılması ve alansal olarak 

çoğaltılması çok büyük önem taşımaktadır.  

Türkiye’de 21 milyon hektar alan ormanlarla kaplıdır. Orman alanlarının % 99’u Devlet 

mülkiyetindedir. Orman varlığımız içinde özel ormanlar ülkemizde çok az yer tutmaktadır. 

Özel ormanlar ile kamu tüzel kişilerine ait ormanlar, ülke ormanlarının % 1’ni dahi 

oluşturmamaktadır. Dünyada diğer devletlerdeki mülkiyet bakımından dağılıma baktığımızda 

bu oranın %40 kamu, %60 özel mülkiyete tabi ormanlar olduğu görülmektedir. Kamu tüzel 

kişilerine ait ormanlık alanlar 4154 hektar alanı kaplamakta, kavak ve diğer türlerle yapılan 

özel ağaçlandırmalar hariç 10269 hektarlık alanı ise özel ormanlar oluşturmaktadır (Çevre ve 

Orman Bakanlığı, 2004). Türkiye’de geçmişten günümüze değin ormanlara ilişkin kabul edilen 

yasal düzenlemelerde, genel olarak özel orman mülkiyetinin sınırlanmasına yönelik hükümler 

ihdas edilmiştir. Bunda siyasi iktidarın ekonomiye ilişkin politikaları etkili olduğu gibi ülkenin 

ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik durum ve geçmişte yaşanan olumsuz tecrübelerin de 

etkisi olduğu söylenebilir. 

Ülkemizde özel ormanların gelişmesinin engellenmesi hatta özel ormanların varlığının 

tanınması ile ilgili olarak hayli tartışmalar yaşanmış, (Ulukut, 1963) Devletin konuya dair 

politikası özel ormanların aleyhine olarak ormanlarda devlet mülkiyetinin hâkim kılınması ve 

diğer orman mülkiyet çeşitlerinin tasfiye edilmesi yönünde olmuştur (İstanbullu, 1978). 

Türkiye’de özel orman maliklerinin mülkiyet hakkının ispatlanması, özel mülkiyet altındaki 

ormanların korunması ve bu ormanlardan yararlanmaya ilişkin hükümlerde, sair özel mülkiyete 

konu eşyalardan farklı olarak ilave şartlar aranmakta ve orman sahibinin üzerine ilave 

mükellefiyetler yüklenmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de özel orman kurulmasına yönelik 

teşvikler, özel ormanlardan yararlanma ve özel ormanların işletilmesi konuları ele alınarak özel 

ormancılık yatırımlarını artırmak için kişilerin konuya ilgilerinin artırılmasına yönelik öneriler 

sunulacaktır. 

2. ÖZEL ORMANLAR 

Hukuksal açıdan orman, bir mürekkep gayrimenkul eşya niteliğindedir (Akipek, 1977). Asli 

unsur olarak orman toprağı yani zemini teşkil eden arazi kabul edilirken, bunun üzerinde yer 

alan ağaçlar ve bitkiler mütemmim cüz olarak değerlendirilir. Yürürlükte bulunan 6831 sayılı 

Orman Kanununun 1inci maddesine göre “Tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve 
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ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman” sayılır. Ancak, bir yere özel orman denilebilmesi 

için arazinin en az 3 hektar olması gerekmektedir. 

Günümüzde özel ormanlar; 

1945 tarihli ve 4785 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinde sayılan ve Devletleştirme dışında 

bırakılan ormanlar, 

1950 tarihli ve 5658 sayılı Kanun uyarınca iade edilmiş ormanlar, 

Kesinleşmiş mahkeme ilamı ve Bakanlık oluru ile tesis edilmiş özel ormanlar,  

4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 13.7.1945 tarihinden sonra orman idaresi hasım 

gösterilerek açılan dava sonucunda alınan tapuların kapsadığı saha içerisinde kalan ormanlar, 

Tapu ile sahipli arazi içerisinde bulunan ve 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra tabi 

olarak ekim veya dikim yoluyla yetiştirilmiş ormanlar, 

Üç hektardan büyük bulunmak ve tapuda gerçek ve tüzel kişiler adına kayıtlı olmak şartıyla 

özel orman sınırlandırılırlar. 

3. ÖZEL ORMAN KURULMASI VE MİKTARININ ARTIRILMASINA 

YÖNELİK YASAL TEŞVİKLER  

Anadolu’daki boş arazilerin ve özellikle yüksekçe bulunan kısımlarının mümkün olan en kısa 

zamanda ağaçlandırılması gerekmektedir. Böyle bir girişim, halkın otlatma, orman yangınına 

sebep olma ve ruhsatsız ağaç kesme konusundaki alışkanlıklarına şiddetle müdahaleyi 

gerektirdiği için devletin desteği olmaksızın başarıya ulaşılabilecek bir faaliyette olmayacaktır 

(Kutluk, 1965). 

Kamu ormancılık anlayışı insiyatif ve esneklik bakımından durağan bir niteliğe sahip olup, 

giderlerdeki artışa karşılık verimdeki azalışın çok olduğu, bol kırtasiyeciliğin olduğu, ormana 

olan bakış açısı nedeniyle kamunun, kaynaklarının ormancılığa aktarımında isteksiz olduğu 

görülmektedir (Özdönmez, 1996). Dünyada son 20 yıla kadar ağaçlandırma çalışmalarının 

yüksek yatırım maliyetleri gerektirmesi ve geri dönüşün çok uzun zamanı gerektirmesi gibi 

sebepler yüzünden, özel girişimciler ağaçlandırma teşebbüsünde bulunmamış, ağaçlandırma 

çalışmaları daha ziyade devletler tarafından gerçekleştirilmiştir (Harison vd., 2000). Dünyada 

2000 yılı verilerine göre 187 milyon hektar alan ağaçlandırılmış olup ayrıca her yıl ortalama 4 

milyon hektar alanın ağaçlandırması yapılmaktadır (Garforth, Mayers, 2005).  

Ağaçlandırma çalışmalarını etkileyen faktörler arasında maliyet paylaşım programları, teknik 

yardım, kamu finansmanı, ağaçlandırma maliyetleri ve odun fiyatları sayılabilir (Beach vd., 

2002). Türkiye’de özel sektörün daha çok kar elde etme isteği nedeniyle ormanlarla ilgili 
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yatırım yapmayacağı (Aksoy, 1970) ileri sürülmektedir. Ancak son yıllarda özel orman kurma 

konusundaki teşvikler sayesinde bu alanda özel teşebbüsün yaptığı yatırımlar büyük bir ivme 

kazanmıştır. Her insan davranışında olduğu gibi özel orman sahiplerinin üretim ve silvikültürel 

alanlardaki davranışları çeşitli yapısal, kurumsal ve kültürel faktörlerden etkilenir (Karppinen, 

1998). 

Finlandiya’da ormancılığın milli gelirdeki payı %50 iken, bu oran Türkiye’de %1,7’dir (Aydın 

ve Öztekin, 1993). Amerika Birleşik Devletleri’nde kamunun ormanlardan elde ettiği gelir ile 

özel orman sahiplerinin aynı miktar ormandan elde ettiği gelir kıyaslandığında, kamu 

ormanlarının gelirinin daha düşük olduğu görülmektedir (Wlear ve Flemin, 1993). 

Ülkemizde yangın, açma, otlatma, usulsüz kesim ve tabi afetlerle bozulmuş ormanlardaki 

orman içi ağaçlandırmalara 1945 yılında başlanmıştır (Bingöl, 1990). Ağaçlandırma 

potansiyeli, orman rejimi içinde ve dışında kalan sahalarla birlikte 18 milyon hektardır. Kişi 

başına yaklaşık olarak 0,026 hektarlık ağaçlandırma miktarıyla ülkemizde dünya ortalamasına1 

oldukça yakın düzeyde ağaçlandırma çalışması yapılmaktadır (FAO, 2005). 

Anayasanın 169 uncu maddesine göre, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için 

gerekli kanunları koyma ve tedbirleri alma Devletin görevleri arasında sayılmıştır. Bu varlığın 

azalmasına mani olmak için yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilmesi, bu yerlerde 

başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaması gerekmektedir. Anayasanın bu hükümlerine 

göre açıkça ormanları mevcut halleri ile korumak ve miktarlarını arttırarak gelecek kuşaklara 

aktarılması gerekliliğinin sonucu çıkmaktadır.  

Yasal olarak 6831 Sayılı Kanunun ormanlık alanların arttırılmasına yönelik olarak 57 nci 

maddesinde “Orman sahasını artırmak maksadıyla, orman sınırları içinde yangın ve çeşitli 

sebeplerle meydana gelmiş açıklıklarda, verimsiz, vasıfları bozulmuş ve amenajman 

planlarında toprak muhafaza karakteri taşımadığı halde muhafazaya ayrılmış orman alanları ile 

Devlete ait olup orman yetişme muhiti şartları bakımından elverişli olan yerlerde; köy 

tüzelkişilikleri ve diğer gerçek ve tüzelkişiler tarafından Orman Genel Müdürlüğünce uygun 

görülecek planlara göre ağaçlandırma yapılabilir.” Bu maddeye göre ağaçlandırılacak alanlar 

orman sınırları içinde olması gerekmektedir. Hal böyle olunca Devlet ormanı içinde 

ağaçlandırma yapan özel hukuk kişilerinin ağaçlandırma yaptığı bu alandan bir menfaat 

sağlaması özel olarak mümkün olmayacaktır. Genel olarak ormanların faydalarının yanında 

kişilerin ağaç dikme arzusunun tatminine yönelik faydaları olmasına rağmen özel hukuk 

                                                 
1 Dünya ortalaması kişi başına 0.030 ha. 
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kişilerini ağaç dikmeye teşvik etme bakımından yeterli bir hüküm değildir. Ancak Anayasaya 

göre Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Ormanlarda üst hakkı kurulması veya 

mürekkep eşya niteliğindeki ormanın toprağı ile üzerindeki ağacın, Osmanlı Devletindeki 

uygulamasından farklı olarak maliklerinin ayrı ayrı olması da mümkün değildir. Böyle olunca 

da Devlet ormanı sınırları içinde ağaçlandırma çalışmalarını teşvik etme bakımından madde 

yetersiz kalmaktadır. Zira kamu malları arasında yer alan ormanların kullanılması ve 

yararlanılması sair kamu mallarına nazaran farklılık arz etmektedir (Gülan, 1999).  

Ormanlar dışındaki diğer kamu arazileri üzerinde de ağaçlandırma yapılması mümkündür. Köy, 

kasaba ve şehirler civarında Devlete veya diğer kamu tüzelkişilerine ait arazilerde de gerekli 

şartlar bulunduğu ve ilgili kuruluşların talebi olduğu veya muvafakatleri alındığı takdirde bu 

kuruluşlarca tesis edilmek ve bakılmak şartıyla orman idaresince ağaçlandırmalar 

yapılabilmektedir. Bu yerler için lüzumlu fidan ile ağaçlandırma planları ve ağaçlandırma ile 

ilgili yardımlar bedelsiz sağlanabilir. Ağaçlandırılan sahayı orman halinde koruyup idame 

ettirmeyenlerden  izin hakları geri alınır.  

6831 Sayılı Kanunun 57 nci maddesi incelendiğinde uygun olan yerlere Orman teşkilatının 

haricinde gerçek ve diğer tüzel kişilerin gerekli izinleri alarak ağaçlandırmalarda 

bulunabileceği belirtilmiştir. Ayrıca bu ağaçlandırmaya istinaden ağaçlandırmayı teşvik edici 

mahiyette gerekli planların ve fidan ihtiyacının ücretsiz olarak verileceği belirtilmiştir. Yine 

aynı maddede ormanlık alanların korunması düşünülerek, bu sahaları orman olarak koruyup 

idame ettirmeyenlerden bu sahaların geri alınabileceği ifadesi kullanılmıştır. Böylelikle usulsüz 

işgal ve faydalanmaların önüne geçilmek istenmiştir. 

6831 Sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre kendi arazilerinde ağaçlandırma yapmak isteyen 

gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine, sahipleri tarafından talep edildiği takdirde; plan ve 

proje yapımında ve bunların uygulamalarında, orman idaresince teknik yardım yapılabilir, plan 

ve projeleri Orman Genel Müdürlüğünce tasdik edilmiş sahaların fidan ihtiyaçları parasız 

karşılanır. Bu tür teşviklerin yapıldığı alanlar hakkında hususi ormanlara ilişkin hükümler 

uygulanmaktadır. 

6831 Sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre ağaç sevgisinin yayılmasını ve kökleşmesini 

sağlamak için Orman Genel Müdürlüğüne gerekli yayın ve propagandanın yapılması, 

öğrencilerin ve askerlerin ağaç dikimi ve bakımında görevlendirilmesi ve ağaçların faydaları 

hakkında dersler okutulmasıyla ilgili esasların belirlenmesini sağlamak için konuyla ilgili 

Bakanlıklarla müştereken hazırlanacak yönetmeliklerle bu işlerin teşviki amaçlanmaktadır. Bu 

madde ile küçük yaştaki çocukların duyarlılıklarının arttırılması ve yine ülkemiz için önemli 
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bir eğitim- öğretim yuvası olan askerlik ocağının yine aynı duyarlılığın arttırılmasına yönelik 

olarak kullanılmasının planlandığı görülmekle birlikte Devletin ücretsiz eğitim verdiği genç 

nesli ve askerlik yapan erleri yeterince bu alanda istihdam edemediği görülmektedir. Her 

öğrenci ve her er bir ağaç dikse bu büyük bir yekun teşkil edecektir.  

6831 Sayılı Kanunun 63 üncü maddesine göre en ufak parçası yarım hektardan ve parçalar 

toplamı bir hektardan aşağı olmamak şartıyla kavak, okaliptüs ve kızılağaç dâhil olmak üzere 

yeni ağaçlandırılan arazinin sahibi, ağaçlandırmadan itibaren elli sene için ağaçlandırdığı 

sahalara ait arazi ve bina vergilerinden muaf tutulmakta, bu sahaları orman halinde muhafaza 

etmeyenlerden vergi muafiyeti kaldırılmaktadır. Ağaçlandırma planları ve ağaçlama bilgisine 

ait türlü yardımlar orman idaresince parasız yapılmakta, plana göre ve müddeti içinde 

ağaçlandırılan sahalar ağaçlamaya başlanan yıldan itibaren beş yıl sonunda bu ağaçlandırmayı 

yapana parasız temlik olunmakta ancak ağaçlandırılan sahayı; orman halinde koruyup idame 

ettirmeyenlerden temlik edilen yer geri alınmaktadır. Bu şekilde kurulan ve idame ettirilen 

ormanlar Devlet ormanlarına katılmak üzere istimlak edilememektedir. Yıllardır özel 

ormanların devletleştirilmesi ve kamulaştırılmasının hilafına bu alanların kamulaştırılmaması 

garantisi bulunmaktadır. 

6831 Sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre resmi kurumlara ücretsiz fidan dağıtımından söz 

edilerek yine ülkemiz ormanlık alanlarının arttırılması amaçlanmakta, aynı kanunun 66 ıncı 

maddesine göre orman köylülerinin kalkındırma kooperatifleri tarafından yapılacak olan 

ağaçlandırma işleri için fidanların ücretsiz olarak verileceği ve bu ağaçlandırmanın 

sürdürülebilirlik ve teknik ormancılığın gerekliliklerinin yerine getirilmesi adına orman 

memurlarının gözetimi altında gerçekleştirileceği düzenlenmiş, 67 nci maddeye göre de 

kurulacak ormanların niteliklerinin iyi olmasına istinaden alanda kullanılacak fidanların sağlıklı 

ve iyi nitelikte olması için gerekli tedbirler alınmaya çalışılmış, ayrıca yine ormanlık alanların 

arttırılması için gerekli fidanların elde edilmesi için gerekli orman fidanlıklarının kurulmasına 

yönelik, tohum ihtiyacının ücretsiz olarak karşılanacağı belirtilmiştir.  

4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununun 2 inci maddesine 

göre orman sınırları içinde yangın dışında çeşitli sebeplerle meydana gelmiş olan açıklıklarda, 

amenajman planlarının ağaçlandırmaya ayırdığı sahalarda, Orman Bakanlığınca belirlenecek 

esaslar ve önceliklere göre ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapılmak üzere, 

gönüllü olarak ağaçlandırma yapmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel 

kişilere bedelsiz izin verilebilmesi düzenlenmiş böylece ülkemizde orman varlığına katkıda 

bulunmak isteyenlerin önündeki arazi bulamama sorunu kaldırılmak istenmiştir. Ancak madde 
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hükmünün uygulamasında Anayasanın orman alanlarının mülkiyeti devrolunamaz hükmü ile 

çelişme ihtimali de yok değildir. Aynı kanunun 5 inci maddesi ile de hatıra ormanı kurarak 

ülkemize uzun yıllar kalıcı bir hizmette bulunmak isteyenlere gerekli teknik desteğin 

sağlanacağı bildirilerek bu kişilerin teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Bu Kanun hükümlerine göre 

kurulan ormanlarda ağaçlandırma, bakım ve koruma masraflarının tamamı gelir ve kurumlar 

vergisi matrahından düşülmektedir. 

 

4. AĞAÇLANDIRMAYA İLİŞKİN MEVZUATIN UYGULANMASINDAKİ 

HUSUSİYETLER  

Ağaçlandırma Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin uygulanmasına dair tamimlerde genel olarak 

ağaçlandırılma iş ve işlemleriyle ilgili olarak kişiye, vatandaşlığa, ağaçlandırma yapılacak 

araziye, yapılacak ağaçlandırmada kullanılacak türe ve ağaçlandırma amacına göre farklılıklar 

bulunmaktadır.  

Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında ahşap ihata kazığı veya 

çit direği, dikenli tel, bağlantı veya tespit malzemesi bedeli ve işçiliği, canlandırma kesimi, arazi 

hazırlığı, dikim veya ekim, tohum, aşı kalemi, aşı gözü̈ ve aşı yapılması, fidan bedeli, üç yıllık 

bakım tutarı ve Genel Müdürlük birim fiyatlarına uygun proje yapım bedeli kadar kredi 

verilmektedir. Verilen kredilerin geri ödenmesi kredinin asli orman ürünü veren ağaç ve 

ağaççık türleriyle saf veya karışık olarak yapılan özel ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin olması 

halinde ilk verildiği tarihten itibaren otuz yıl sonra faizsiz olarak tahsil edilmesi olumlu bir 

düzenlemedir. Odun dışı orman ürünlerinden faydalanılan türler ile kavak, kızılağaç, okaliptüs 

ve benzeri hızlı gelişen orman ağacı ve ağaççığı türleri kullanılarak saf veya karışık olarak 

yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında ise krediyle birlikte on beş yıllık faiz tutarı, ilk 

verildiği tarihten itibaren on beş yıl sonra tahsil edilmektedir. 

Yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü çalışmalarında, projesinde belirtilmesi 

kaydıyla ağaç ve ağaççık türlerinin altında alt tür olarak; yörede tabii olarak yetişen tıbbi, 

aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir. Tahsis edilen alanlarda 

üretim, bakım ve koruma amaçlı konteyner veya karavan ile hangar-depo, su deposu, sulama 

ve yangın havuzu, su isale hattı, su kuyusu, elektrik tesisleri ve B tipi tali orman yolu 

yapılmasına izin verilebilmektedir. 

Hızlı gelişen türlerle odun hammaddesi üretmek maksadıyla yapılan ağaçlandırma çalışmaları 

da desteklenmekte ancak bu neviden ağaçlandırma da asgari 10 dekar şartı aranmaktadır. 
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Hazine arazilerinde tahsis edilecek olan sahanın büyüklüğü en az 20 dekar büyüklüğünde 

olması gerekmekte ve bir defada en fazla 3000 dekar sahada özel ağaçlandırma yapılabilmekte, 

sahipli arazilerde özel ağaçlandırma yapabilmek için sahanın büyüklüğü en az 5 dekar, en fazla 

3000 dekar olması gerekmektedir.  

Bozuk orman alanlarının koruma ile birlikte canlandırma kesimi, aşılama ve boşlukların uygun 

türlerle, ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dönüştürülmesi yani imar-ihyasına, 

hatta özel orman fidanlığı kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere kredi desteği verilmektedir.  

Ağaçlandırma Yönetmeliği hükümleri genel olarak orman alanlarını ve ağaçlarını artırmak 

amacına matuf olduğundan asli orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleriyle saf veya karışık 

olarak yapılan orman ağacı türleri dışındaki diğer türlere verilecek kredilerde 1/7 oranında faiz 

alınması da eleştiriye açıktır. Zira hangi türlerin orman ağacı olduğuna dair kesin bir tanımlama 

da bulunmamaktadır.  

Ayrıca ağaçlandırma başvurularından ağaçlandırılacak alana göre başvuru ücreti de 

alınmaktadır. Ağaçlandırılmanın teşvik edilmesine ve artırılmasına yönelik bir düzenlemede 

başvuru ücreti alınması da eleştiriye açıktır.  

Yabancı uyruklu olanlarla bakanlık personeline ve bunların birinci derece yakınlarına (eş, 

çocuk, anne ve baba) özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya gayesiyle 

saha izni verilmemektedir. Amaç orman varlığını artırmaksa, yabancıların Türkiye’de iş 

yapabilmesine ilişkin sair mevzuattaki sınırlamalara uyulmak kaydıyla yabancıların da 

ağaçlandırma faaliyetine dahil edilmesi, suiistimal olmaması şartıyla bakanlık personelinin de 

ağaçlandırma yapabilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

Ülkemizde ormanlardan yapılan tabi ve sun’i gençleştirmelerde istenilen sonuçlar alınamamış, 

yapılan teknik hatalardan dolayı birçok orman alanı yabanlaştırılmış, ağaçlandırma 

çalışmalarında kullanılan fidanların üretiminde uygun özelliklere sahip olmayan bireylerden 

toplanan tohumlar veya uygun olan tohumların uygun olmayan yerlerde kullanılmasıyla genetik 

erozyona yol açarak doğal orman ekosistemine zarar verilmiştir (Çağlar, 2000). Gençleştirme 

çalışması yapılan alanlarda, bizzat devlet tarafından yapılan teknik hatalar sonucu bu alanlar 

bir daha ormanlaştırılamayacak duruma gelmiştir (Türkmen, 1988). 

 

5. ÖZEL ORMANLARIN İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİ  

Orman işletme, “ormanlardan elde edilmesi amaçlanan ürün ve hizmetlerin gerekli zamanlarda, 

nitelik ve nicelikte hasadına ve/veya topluma sunulmasına yönelik iş ve işlemlerdir.” (Çağlar, 
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1999). Orman kaynağının en önemli özelliği, yenilenebilir bir kaynak olmasıdır. Bu özelliği 

sayesinde orman kaynakları diğer tükenebilir (maden v.b) kaynaklardan ayrılmaktadır. 

Ormanların tek boyutlu yaklaşımlar ile yönetilmesi yerine orman ekosistemlerinin bütüncül, 

dinamik sistem yaklaşımıyla yönetilmesi ilkesi hayata geçirilmelidir (Çağlar, 1999). 

Yenilenebilir bir kaynak olması sebebiyle orman işletmeciliğinde devamlılık (süreklilik) en 

önemli kriterdir. Bu kriterin yerine getirilebilmesi açısından planlı ormancılık yapılması 

gerekmektedir. Devlet mülkiyetindeki ormanlarda olduğu gibi, özel ormanlarda orman 

amenajmanının temeli, devamlılığın (sürekliliğin) sağlanmasına dayanmaktadır. Orman 

amenajmanının doğuşunda ormanların devamlılığının sağlanması, orman ürünlerine olan 

talebin sürekli karşılanabilmesi, bunun içinde plan ve planlı çalışmaya gerek duyulması etkili 

olmuştur. Modern anlamda devamlılık prensibinin gerçekleştirilmesinde en önemli vasıta 

orman amenajmanı disiplininin ortaya koyduğu “Amenajman Planı”dır. Bir orman planlama 

ünitesinde amenajman planlarının yapılmasının ilk aşaması “envanterdir” (Eraslan, 1971). 

Ormancılıkta envanter, plan yapmak için gerekli olan bilgi ve doneleri sağlamaktır. Bu doneler 

uzunluk, alan, hacim, ağırlık gibi birimlerle ifade edilen istatistik bilgilerden ibarettir (Hasel, 

1949). Orman envanteri ormanla kaplı alanların tavsifi, orman mülk çeşitlerinin tespiti, ağaç 

serveti ve husule getirdiği artım miktarının takdiri, her yıl kullanma amacıyla veya doğal 

olaylarla ormandan uzaklaştırılan hacim miktarının tayininden ibarettir (Harrison, 1950). 

Özel orman işletmesi alanının (plan ünitesi alanı), bu alanın vasıfları (meşcere tipleri), bu 

alanda bulunan ağaç serveti ve artımı, yetişme ortamı özelliklerinin tanıtımı, odun dışı ürünlerin 

envanteri anlaşılmaktadır. Bu kapsamda bilgiler toplanarak envanter yapılmaktadır (Eler, 2001; 

Eraslan, 1971). 

Ülkemizde ormanların yönetim amaçlarının hukuki altyapısını Orman Amenajman Planlarının 

Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik oluşturmaktadır. Yönetmeliğin 2 nci maddesinde özel 

ormanlarla ilgili olarak; “Hususi ormanların envanterlerinin yapılması, amenajman planlarının 

düzenlenmesi, yenilenmesi, ara yoklamasının yapılması, uygulanması, plan değişikliği, 

denetlemenin yapılması ve yaptırılmasına ilişkin usul ve esaslardan” bahsedilmektedir.  

Özel orman maliklerinin birden fazla olması durumunda 6831 sayılı Orman Kanununun 53 

üncü maddesine göre, içlerinden birini veya bir başkasını orman idaresine karşı mesul müdür 

olarak göstermek mecburiyetindedirler. Özel orman sahiplerince, bu şart özel orman tesisi 

olurunun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde yerine getirilmediği takdirde orman idaresince 

Sulh Hukuk Mahkemesinde hasımsız olarak dava açılarak mesul müdür tayin edilmesi istenir. 

Mahkeme kanalı ile atanacak mesul müdürün, özel orman mülk sahipleri veya mahalli resmi 
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kişiler, (köy veya mahalle muhtarı, belde belediye başkanı) arasından seçilmesine özen 

gösterilir. 

Özel orman mülk sahiplerinin tamamını temsil eder mahiyette rızaen noter kanalı ile atanacak 

olan mesul müdür, amenajman planlarına göre özel ormanın işletilmesi ve muhafazası ile ilgili 

tüm iş ve işlemlerde orman idaresine karşı sorumludur.  

Mahkeme kararı ile atanmış olan mesul müdür, orman idaresi ile yapılacak özel ormanlara ait 

idari ve teknik konularla ilgili iş ve işlemleri yürütür. Ancak kesim, nakil, yapılaşma ve benzeri 

gibi doğrudan faydalanmaya yönelik işleri ise özel orman mülk sahiplerinden vekâlet veya onay 

aldığı özel ormanın bölümlerinde yürütebilir. 

Atanmış olan mesul müdür bu görevini vekâleten bir başkasına devredemez. Özel orman 

sahipleri veya atamaya yetkili merci tarafından mesul müdürün azledilmesi halinde yerine bir 

mesul müdür tayin edilir ve tayin edilen mesul müdür orman idaresine bildirilir.  

Özel ormanların korunmaları ve idareleri Orman Kanununun 55 inci maddesine göre, Devletin 

kontrol ve murakabesi altında olmak üzere Orman Kanunu hükümlerine göre sahiplerine aittir. 

Ancak, Devlet ormanlarında olduğu gibi özel orman sahiplerinin kendilerine ait ormanlarını 

korumak için orman kolluğundan yardım isteyebilirler. Hatta orman kolluğunun buna güç 

yetirememesi halinde jandarma ve emniyetten de yardım istenebilecektir. Özel ormanlarda 

işlenen suçların bir kısmı aynen devlet ormanlarında olduğu gibi cezalandırılmaktadır. Özel 

orman malikleri istese de suç işleyen kimseleri bağışlayamazlar ve suç teşkil eden eylem kamu 

davası açılarak cezalandırılır.  

Orman sahipleri isterlerse ücretsiz olarak memur vasfını haiz kimseler arasından bekçi 

seçebilecekleri gibi, ücretini kendileri ödemek kaydıyla Orman Bölge Müdürünün tasvip 

edeceği bir kimseyi bekçi tutabilirler (Çökelez, 1993). 

Orman Kanununda öngörülen idari para cezaları, “idari makamların kamu gücü kullanarak, 

idare hukuku alanında yaptıkları ve belli bir hukuki sonucu doğurmaya yönelik yükümlülükler 

doğuran dışsal hukuki etkiye sahip irade açıklamalardır, somut idari kararlardır.” (Akyılmaz, 

2000). 

6. ÖZEL ORMANLARDAN YARARLANMA 

Özel orman mülkiyetinin içeriğini sınırlayan geniş kanuni sınırlamalar dışında özel ormanlarda, 

eşya hukukunun tüm hükümleri yürürlüktedir. Dolayısıyla özel orman malikleri eşya 

hukukunun kendilerine tanıdığı tüm yetkilere sahiptir. Zilyet olarak bu ormanların asli 

zilyedidir ve zilyetliğin tanıdığı tüm yetkileri haizdirler.  
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Ormanlardan yararlanma, çoğu zaman ormanın mütemmim cüzü olan ağaçların kesilmesi 

suretiyle yapılmaktadır ki, bu durum az zamanda memleketin orman servetinden mahrum 

olunması sonucunu doğuracaktır (Onar,1966). Dünyanın birçok bölgesinde ormanlardan yıllık 

artımdan daha fazlasından yararlanılmaktadır (Çolak, 2001). Ormanın orman olarak varlığını 

devam ettirebilmesi için hem ağacından yararlanabilmek hem de orman olarak varlığını 

korumak gerekir (Onar, 1966). 

Ormanlardan yararlanma konusunda hem Medeni Kanunda düzenlemeler bulunmakta hem de 

6831 sayılı Orman Kanununda hükümler bulunmaktadır.  

Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre açıkça 

orman arazilerinde kurulacak irtifak haklarının Medeni Kanun hükümlerine tabi olduğu 

belirtilmiştir. Kanuni düzenlemeler ve yönetmelik hükümleri değerlendirildiğinde Devlet 

ormanları üzerinde irtifak hakkı kurulabilecek ve bu hakkın kurulabilmesi için tapuya tescili 

gerekecektir (Aydın, 1998). Ancak, Devlet ormanları üzerinde kurulabilecek intifa hakkı ve 

diğer irtifak haklarının Medeni Kanun anlamında irtifak hakkı olarak kabulü mümkün değildir. 

Zira idare, kamu malları üzerindeki haklarından istese de vazgeçemeyecektir (Gülan, 1999). 

Doktrinde devlet ormanları üzerinde kurulacak irtifak hakları orman mevzuatındaki 

eksikliklerin de etkisiyle belli bir temele oturtulamamıştır (Aydın, 1998). 

Özel mülkiyete tabi ormanlardan yararlanma konusunda 6831 sayılı Orman Kanununda iki tür 

rejim öngörülmüştür. Kendi kendine yetişen ormanlarla, emek harcanarak yetiştirilen özel 

ormanlardan yararlanma şartları birbirinden farklıdır. Özel mülkiyete tabi ormanlardan 

yararlanma konusunda özel orman malikleri sınırsız bir özgürlüğe sahip olmayıp, belirli 

yararlanma türlerinde Çevre ve Orman Bakanlığının iznini almak zorunlulukları vardır. Bazı 

kullanım türlerinde aynen Devlet ormanlarında olduğu gibi özel orman maliklerinin fiilleri suç 

teşkil etmektedir. Ayrıca özel orman malikleri, izin ve irtifak hakları tesisi konusunda 

kendilerine ait ormanlarda medeni hukukta tanınan irtifak hakları tesisine yetkilidirler(Akipek, 

1977). Özel ormanlarda 17 nci madde kapsamında üst hakkında öngörülen sürenin dolmasıyla, 

özel orman üzerinde inşa edilmiş bina ve tesisler özel orman malikinin mülkiyetine geçecektir 

ve özel orman malikinin binalar karşılığında üst hakkı sahibi olan kimseye tazminat ödemesi 

de söz konusu olmayacaktır (Aydın, 1998). Özel ormanlar, özel mülkiyete tabi olduğundan 

Devlete ait ve kamu tüzel kişilerine ait ormanlarda olduğu gibi yararlanma, kamu hukukuna 

tabi kurallara göre değil özel ormanlara ait hükümlere göre olacaktır. Ayrıca özel orman 

malikinin ormanını kullanması konusunda kanundaki sınırlayıcı hükümler dışında, özel orman 

malikleri ormanlarından serbestçe yararlanabileceklerdir.  
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Sadece özel ormanlar bakımından uygulama alanı bulunan Medeni Kanunun 751 inci 

maddesine göre; yetkili makamlar tarafından bitki örtüsünü korumak amacıyla 

yasaklanmadıkça örf ve adete göre herkes, başkasının orman ve merasına girip ufak tefek 

meyveleri toplayıp kendi mülkiyeti altına sokma hakkına sahip bulunmaktadır. Kanunun bu 

maddesi sadece özel ormanlar bakımından geçerlidir. Ancak avlanma konusunda aynı 

serbestiyet bulunmamaktadır. Devlet ormanlarından bu tarz yararlanma mümkün olmayıp 

Devlet ormanlarından yararlanma özel kanun niteliğinde olan 6831 sayılı Orman Kanunu 

hükümlerine tabidir. 

Medeni Kanunun 740 ıncı maddesine göre, taşınmaz malikinin kendi gayrimenkulüne dikmiş 

olduğu ağaçların dal ve köklerinin komşu gayrimenkule zarar vermesi halinde, komşu 

taşınmazın sahibince bu taşan kök ve dalların kaldırılması istenmesine rağmen kaldırılmazsa, 

komşu taşınmaz maliki taşkın durumdaki ağaçların kök ve gövdelerini kesmeye ve kesmiş 

olduğu bu enkazı temellük etmeye yetkili olup, ayrıca ağacın sarkan dal ve gövdesindeki 

meyveleri toplama hakkına sahip olmaktadır. Medeni Kanunun 818 inci maddesine göre, bir 

ormanda intifa hakkına sahip olan kimse o ormandan özel kanun hükümlerine uygun münasip 

bir şekilde yararlanabilir.  

Orman Kanununun hükümlerine göre özel orman sahipleri kendilerine ait ormanlardan 

avlanma, otlatma ve meyve toplama haklarına sahiptirler (Orman Kanunu mad. 56/3). Bu işleri 

bizzat kendileri yapabilecekleri gibi rıza göstermeleri halinde başkaları da yapabilir. Oysa özel 

orman sahipleri ormanlardan diledikleri gibi kesim yapamazlar. Ormanların milli servet olması 

ve herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kullanımı halinde, ülkenin ve milletin zarar görmesi 

nedeniyle özel orman maliklerinin ormanlarını dilediğince kullanmaları engellenebilir (Cin, 

1987). 

6831 sayılı Orman Kanununun 19 uncu maddesinde, fevkalade hallerde hayvan otlatma veya 

normal zamanda orman içi veya ormana bitişik olan köylülere hayvan otlatma bakımından 

yararlanma hakkı tanınırken, 20 nci maddeye göre, orman içindeki yaylak, kışlak ve otlaklarla 

sulama yerlerinde ormana zarar vermeden yararlanma hakkını düzenlemekte, 21 inci madde ise 

dışarıdan sürü halinde gelerek orman içi otlaklarda hayvan otlatılması hususunu 

düzenlemektedir. Bu neviden yararlanmalar Ormanlarda ve Orman İçinde Bulunan Otlak 

Yaylak ve Kışlalarda Hayvan Otlatma Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.  

Özel orman malikleri kendilerine ait özel ormanlardan dilediğince sınırsız bir şekilde 

yararlanamamaktadır. Özel ormanlara dair hükümler 6831 sayılı Orman Kanununun 50-56 ncı 

maddeleri arasında düzenlenmiştir. Ayrıca Özel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme 
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Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkındaki Yönetmelik 

hükümlerinde özel ormanlardan yararlanmaya ilişkin hükümler mevcuttur. Özel orman 

malikleri kendilerine ait ormanları Orman Kanununun 51 inci maddesine göre orman idaresince 

tasdik edilen harita ve amenajman planlarına göre işletirler. Orman Kanunu hükümlerine göre 

özel ormanlardan yararlanma ile ilgili olarak 6831 sayılı Orman Kanununun 56 ıncı maddesine 

göre “Bu kanunun Devlet ormanları hakkındaki 14, 15, 17, 19 uncu maddeleriyle “Orman 

emvalinin bedeli ödenmeden veya karşılığı banka mektubu, Devlet ve Ziraat Bankası 

tahvilleriyle temin edilmeden” kaydı müstesna olmak üzere 41,42 nci maddeleri hükümleri 

hususi ormanlarda da tatbik olunur.” hükmü gereğince kanunun Devlet ormanlarına ilişkin 

hükümlerinden madde metninde sayılan maddeleri özel ormanlara da uygulanacaktır. Ancak, 

aynı maddede emekle yetiştirilen özel ormanlar bakımından “Tohum ve fidandan yetiştirilecek 

hususi orman sahipleri bu kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerinde yazılı 

hükümlerden müstesnadır.” hükmü ile 6831 sayılı Orman Kanununun 14’üncü maddesinin (A) 

ve (B) bentlerinde düzenlenen ve Devlet ormanlarında yasaklanan ağaçları ve fidanları kesmek, 

boğmak, vb. fiilleri işlemeleri halinde kanundaki cezai hükümlerin kendilerine 

uygulanmasından muaf olacaklarına dair hüküm mevcuttur. 

6831 sayılı Orman Kanununun 52 nci maddesine göre özel ormanlar, emekle yetiştirilen özel 

ormanlar hariç 500 hektardan küçük parçalara ayrılarak mirasçılar arasında ifrazen taksim ve 

başkalarına temlik edilmesi yasağına tabi değildir. Özel ormanların psikolojik olarak 

işletmecilik ve istimal tekniği bakımından bir takım mahzurlar içermesi nedeniyle çok küçük 

parçalara ayrılarak mirasçılar arasında bölünmesine veya satışına izin verilmemesi gerekir 

(Ayanoğlu, 1985). 

6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre, Devlet ormanlarında olduğu gibi özel 

ormanlarda madencilik faaliyetlerinin ve faaliyetlerle ilgili her türlü yer, yol, bina ile tesislerin 

özel ormanlarda yapılmak istenmesi halinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu 

takdirde kullanım bedeli, kullanım süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genel 

hükümlere uygun olarak taraflarca tespit edilir.  

Fabrika, hızar ve şerit tesisi kurma, ocak izni, su ürünleri tesisi kurmak ve işletmek 6831 sayılı 

Orman Kanununun 18 inci maddesinde düzenlenmektedir. Orman Sayılan Alanlarda Verilecek 

İzinler Hakkında Yönetmeliğin 18.-19 uncu maddelerinde ocak izni, yine aynı yönetmeliğin 

20.-23 üncü maddeleri arasında fabrika, hızar ve şerit tesisi kurmanın şartları ve usulü 

düzenlenmekte, aynı yönetmeliğin 24.-32 nci maddeleri arasında balık üretme tesisinin 

kurulması ve işletilmesi şartları düzenlenmektedir. 
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6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesine göre, Devlet ormanlarında olduğu gibi özel 

ormanlarda da savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve katı 

atık bertaraf tesislerinin; sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıkların; sağlık, eğitim ve spor 

tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın hususi ormanlarda yapılmak istenmesi 

halinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu takdirde kullanım bedeli, süresi, 

yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genel hükümlere uygun olarak taraflarca tespit 

edilir. Ancak, özel ormanlarda inşaat yapılabilmesi için bir takım sınırlamalar vardır. 6831 

sayılı Orman Kanununun 52 nci maddesine göre “Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak 

bulunduğu yerlerdeki hususi orman alanlarında bu Kanunun 17 nci maddesine göre izin almak 

ve yatay alanın yüzde altısını (%6) geçmemek üzere imar planlamasına uygun inşaat yapılabilir. 

İnşaatların yapılmasında orman alanlarının tabii vasıflarının korunmasına özen gösterilir.” Bu 

hüküm gereğince inşaat alanı bakımından sınırlama vardır. Turizm amaçlı olarak özel 

ormanlarda yapılaşma mümkün olup yapılaşmaya esas inşaat hakkı, emsal (E) 0.30'u geçemez. 

Özel ormanlarda inşaat yapılabilmesi kanun gereği bu ormanların şehir, kasaba ve köy 

yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerde olması şartına bağlıdır. Kanunda geçen ve 

kaynağını orman sınırları dışına çıkarılacak alanların belirlenmesindeki bir kıstastan alan 

yapıların toplu olarak bulunduğu yerler ifadesi, muğlak bir ifadedir. Bu nedenle, madde 

uygulaması esnek ve subjektif uygulamalara konu olabilecektir (Aydın, 1998). Toplu olarak 

bulunma kavramına, köy yapıları bakımından kişi ve konut sayısı bakımından objektif 

sınırlama getirilmeli, kişi ve konut sayısı belirlemelerindeki asgari sayının belirlenmesinde 

ülkenin artan nüfusu, doğa koşulları ve bu yapıların ormana olan etkisi büyük bir titizlikle 

belirlenmeli ve temel olarak orman varlığının sürekliliğinin korunmasına özen gösterilmelidir 

(Aydın,1998). 

İnşaatların yapılmasında orman alanlarının doğal özelliklerinin korunmasına özen gösterilmek 

kaydıyla ormanın kapalılık durumu ve arazinin topoğrafik yapısı göz önünde bulundurulmak 

ve orman içi açıklıklardan ve bozuk orman alanlarından azami faydalanılmak suretiyle uygun 

yerlerde izin verilir. Enerji nakil hattı, haberleşme, su isale hattı, doğalgaz hattı, kanalizasyon, 

yol ve benzerleri ile 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesine göre genel kamu 

hizmetlerine yönelik verilen izinler %6’lık alana dahil değildir. Bunların dışındaki her türlü 

tesis ve müştemilat; garaj, havuz, spor tesisleri, çocuk oyun alanı, otopark, ticari ve sosyal 

tesisler ve benzeri yapılar %6’lık alana dahildir (Güloğlu, 2010). 

Özel ormanlara tanınan inşaat hakkında yatay alanın %6’sını geçmemek kaydıyla izin 

verilmektedir. Kanundaki bu sınırlamaya orman arazisinin kıymetli olduğu yerlerde 
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uygulamada pek uyulmamaktadır. Saip Molla ve Daruşşafaka özel ormanlarında olduğu gibi 

%6’lık alan yol, oyun alanı ve bunun gibi uygulamalarla %36’lık orman alanının yok olmasına 

neden olmaktadır (Ayanoğlu, 1999). Yargıtay önüne gelen ihtilaflarda %6’lık sınırlamayı 

sadece inşaat alanının araziyi kapladığı yer bakımından değil, inşaatlar arasında bulunan bahçe, 

yol vb. proje kapsamında gösterilen her metrekareyi bu %6’lık alana dahil ederek daha fazla 

orman ağacının kesilmesine ve orman vasfının yitirilmesine izin vermemektedir. 

İzin verilirken 6831 sayılı Orman Kanununa göre konusu itibariyle daha özel kanun konumunda 

olan; 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı 

Kanunu, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre 

Koruma Kurumu Başkanlığının Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ayrıca göz 

önünde bulundurulur. Yapılacak olan inşaatlar Orman Kanunu 17 nci maddeye göre 

yapılmaktadır ve yapılacak olan inşaatlarda taraflar arasındaki kullanım bedeli, süresi, bina ve 

tesislerle ilgili özellikler ve bunların devri hususu serbestçe kararlaştırılabilecektir. 

 

7. SONUÇ 

Devletin ormanlarla ilgili yapmış olduğu çalışmalar, tek başına orman varlığının artırmaya 

yetmemektedir. Günümüzde gerek örgütlenme konusunda gerekse hükümetlerin konuya 

verdikleri politik öncelikler konusundaki kararsızlıklar nedeniyle ağaçlandırma çalışmaları arzu 

edilen düzeye ulaşamamıştır. Bu nedenle devletin ağaçlandırma konusunda karşılaştığı finansal 

ve sosyal sorunların çözümünde önemli rol oynayabilecek devlet dışındaki dinamiklerden 

yararlanmak gerekmekte ve özel ağaçlandırma çalışmalarının teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Özel sektörün özel ormancılığa yönelişine ilişkin olarak yeni yetiştirilen bir ormanın ürününü 

elde etme bakımından belki de ormanı yetiştiren şahsın ömrünün kifayet etmeyeceği kadar uzun 

bir zaman sonra hasılat elde edileceğinden, ormancılıkta karlılık prensibi başka işletmelere 

nazaran biraz daha geri kalmaktadır. Ancak, karlılık geri planda kalmasına rağmen ormanların 

ekonomik değerinin yanında kamusal faydaları onları çok daha önemli kılmaktadır. Bu nedenle, 

ormanlara ve ormancılığa ekonomik bir yaklaşım sergilemekten ziyade, ülke ve insanlar için 

ve gelecek kuşaklar için taşıdığı önem göz önünde bulundurulmalıdır. 

Ülkemizdeki orman ürünlerine olan talep ve gittikçe artan ithalat göz önünde 

bulundurulduğunda özel ağaçlandırma çalışmalarının teşvik edilmesi zorunludur. Zira 

ülkemizdeki ormancılık teşkilatının gayretleri ve Devlet ormancılığı ile orman endüstrisinin 
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talep ettiği emvalin karşılanması mümkün gözükmemektedir.  

Özel orman yetiştirmek amacıyla seçilecek ağaç türlerinin yöreye uygun ırklardan olmasına 

özen gösterilmelidir. Özel şahısların mülkiyetindeki engebeli arazilerde akasya, ceviz gibi iklim 

ve topografik özellikleri yönünden uygun orman ağaç türleri ile ağaçlandırılmaları için teşvikler 

sağlanmalıdır.  

Yabancı sermayeyi ormancılık yatırımları yapma konusunda ülkeye çekmek için gerekli 

düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  

Özel ormanlar ve özel ağaçlandırma çalışması yapılan alanlarda yararlanma konusu Anayasa 

ve Kanunlara uygun olarak yeniden düzenlenmelidir.  

Özel ağaçlandırma izni verilen sahalarda verilen izin süresinin sonunda en azından Devletin bu 

işten karlı çıkabilmesi için, ağaçlandırma sahasının en azından yarısı kadar bir kısmı 

ağaçlandırılmış olarak devri zorunlu kılınmalıdır.  
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Özet 

İçinde bulunduğumuz küresel ekonomik yapı, ülkelerin liberalleşmesi, bilgi teknolojileri, 

ulaşım ve iletişim olanakları, 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 da giderek artmaktadır. Girişimcilik ülke ekonomileri açısından önem 

kazanmaya başlayınca bu alanda eğitime duyulan ihtiyaç da artmıştır. Türkiye açısından 

bakıldığında, bireylerin ihtiyaç duyulan iş alanlarına göre eğitimlerinin verilmesi, bu alanda da 

çalışmalarının sağlanması ve sonra onların da girişimcilik ruhu ile kendi iş yerlerini açmaları 

ve böylece başka kişilere iş imkanları sağlamaları ülke ekonomisi açısından çok büyük önem 

taşımaktadır. Böyle bir süreçte çalışmamızın amacı Kırgızistan ve Türkiye’deki potansiyel 

girişimciler olan üniversite öğrencilerinin, girişimci bir kişiliğe sahip olup olmadıkları, 

girişimciliği nasıl tanımladıkları, girişimciliği kendileri için bir fırsat olarak görüp 

görmediklerini belirlemek ve girişimcilik dersini alıyor olmanın bu görüşler üzerindeki 

etkilerini araştırarak üniversitelerde verilmekte olan girişimcilik derslerinin amacına uygun, 

etkin olarak verilip verilmediğinin iki ülke arasında karşılaştırmalı olarak ortaya çıkarılmasıdır. 

Bu amaçla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakülteleri öğrencilerine anket uygulanmıştır. Elde edilen anket sonuçları 

yorumlanmış ve öğrencilerin girişimciliğe bakış açılarındaki benzerlikler ve farklılıklar 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler; Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimleri, Girişimcilik Eğitiminin Etkinliği 
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ATTITUDES AND BEHAVIORS OF THE UNIVERSTY STUDENTS 

TOWARDS ENTREPRENEURSHIP IN TURKEY AND KYRGYZSTAN 

Abstract 

The current global economic structure, the liberalization of the countries, information 

technology, transportation and communication facilities, and development of the service sector 

encourage the development of entrepreneurship. Nowadays, after the state’s withdraw from 

economic activities, the need for entrepreneurs who are expected to keep up with rapid change, 

create innovation and fill the gap is gradually increasing. When entrepreneurship began to gain 

importance in terms of economies, the need of entrepreneurship education has increased. From 

Turkey point of view, it has almost important in terms of economy; for people to get education 

in areas which are needed and to start their own businesses in these areas with the spirit of 

entrepreneurship thus offering employment opportunities to other people. In such a period, the 

aim of our study is to determine if the university students in Turkey and Kyrgyzstan who are 

potential entrepreneurs have an entrepreneurial personality, how they define entrepreneurship 

and if they perceive entrepreneurship as an opportunity and to find out if entrepreneurship 

courses are given properly and effectively by studying the effects of taking entrepreneurship 

courses on previously determined arguments between two countries comparatively. 

For this purpose data collected through questionnaires from students in Celal Bayar Universty 

and Kırgızistan Türkiye Manas University. The survey results have been analyzed to find out 

the differences and similarities between the student’s  aspects of  entrepreneurship.  

Key Words: Entrepreneurship, Entrepreneurship Tendency, Eficiency of Entrepreneurship 

Education  

Jel Kods: L26 (Entrepreneurship), O57 (Comparative Studies of Country). 
 

1. GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI 

Girişimci, ekonomik teoride ilk kez, 18. Yüzyılın başlarında Fransız ekonomist Richard 

Cantillon tarafından; ‘henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve 

hizmetlerini bu günden satın alan ve üreten kişi” olarak tanımlanmıştır( Er, 2013:77) 

Girişimcilik, yeterli emek ve zaman ayırarak, mali, fiziksel ve sosyal riskleri göze alarak, 

parasal ödüller, kişisel tatmin ve bağımsızlık elde ederek yeni bir değer yaratma süreci olarak 

görülmektedir (Aytaç, 2006:141).   

Girişimcilik kavramını sanayi toplumunun benzer kavramları olan sermayedar, kapitalist, 

patron, işadamı gibi kavramlardan ayırmak gerekmektedir. Çünkü özellikle son yıllarda bu 

kavrama yeni bir anlam yüklenerek; insan unsuru, risk üstlenme ve piyasalaşma boyutları ile 

birlikte ekonomik değer yaratma özelliği ön plana çıkarılmaktadır(Durukan, 2007:35). 

Literatür incelendiğinde herkes tarafından kabul görmüş tek bir girişimcilik tanımının olmadığı 

görülmektedir. Farklı bakış açıları ile ele alınan girişimcilik kavramı, insanların ihtiyaç 

duydukları mal ve hizmetleri ortaya koymak için üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi 

şeklinde tanımlanabileceği gibi, değer yaratmak amacı ile fırsatları aramak ve risk üstlenmek 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/entrepreneurship
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olarak da tanımlanabilir. Girişimcilik Kuratko (2005) ’ya göre,  zaman içerisinde uğradığı 

değişikliklerle birlikte iş dünyasını sonsuza dek etkileyecek bir hal alarak tüm dünya tarafından 

kabul  görmüş ekonomiye değer katan bir kavramdır. 

 

2. GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ VE AVANTAJLARI 

Ülkeler arasındaki sınırların öneminin azalması, iletişim ve ulaşım teknolojisindeki gelişmeler 

sayesinde her türlü değerin dünya çapında yayılması gibi durumlarla ortaya konan küreselleşme 

olgusu, temel üretim faktörlerinden biri olan girişimciliğin büyük önem kazanmasına yol 

açmıştır(Karabey ve Bingöl, 2010:10). 

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(Bozkurt,  

2011:10). 

Hızlı değişimlerin yaşandığı günümüzde, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve yoğun 

rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri kendilerini yenilemelerine ve sürekli değişen çevre 

koşullarına hızla uyum sağlayabilmelerine bağlıdır(Gürel, 2012:2). 

Girişimciliğin ekonomik gelişmede önemli bir faktör olduğu birçok araştırmada vurgulanan bir 

husustur. Girişimcilik, işletmeciliğin ve toplumun yapısında bir değişimi başlatır ve geliştirir. 

Bu değişim büyümeyi ve üretimi artırır. Bu değişim ve gelişmeyi kolaylaştıran anahtar 

yenilikçiliktir. Yenilikçilik; hem pazar için yeni mal ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlamakta, 

hem de kurulacak yeni işletmelere yatırım ilgisini tetiklemektedir(Öztürk, 2008:12). 

Girişimcilik ekonomik büyüme ve kalkınmanın temel unsurudur. Yenilik ve yaratıcılığın 

kaynağıdır, çıkarların maksimizasyonu demektir, bu aynı zamanda toplumsal çıkarların da 

maksimizasyonu anlamı taşır. Girişimci bir taraftan kendi çıkarı için çalışırken, bir taraftan da 

toplumun çıkarlarına hizmet etmektedir(Yıldız, 2007:12). 

Birçok ülke ekonomik sorunlarla boğuşmaktadır. Bunların başında istihdam sorunu vardır. Az 

gelişmiş ülkelerde en önemli sorunlarda birisi işsizliktir ve bu sorun yeni yatırımların 

yapılmamasından kaynaklanır.  İşsizlikten kurtulmanın en etkin yolu kişilerin kendi işlerini 

kurmalarıdır. Dolayısıyla girişimci sayısı ne kadar artarsa, istihdam oranı da o kadar artacaktır. 

Girişimci sayısının artması toplumsal refah düzeyi ve yaşam kalitesini de artıracaktır. 
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Girişimciler hem bilim ve teknolojiyi kullanarak, hem de bu alanlara kaynak aktararak bilim ve 

teknolojinin gelişmesine öncülük edeceklerdir(Önce vd,  2014:864).  

Bu bağlamda girişimcilik potansiyeline sahip bireylerin sahaya çıkarılabilmesi büyük önem 

taşımaktadır. Bu bireylerin ortaya çıkarılması ve girişimcilik ruhunun geliştirilmesi için; bireyin 

içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve kültürel yapı, aile, toplumsal davranış örüntüleri, eğitimin 

kalitesi, düzeyi, genel ekonomik koşullar ile devletin girişimciliğin gelişmesine ilişkin teşvik 

edici tutum ve uygulamaları gereklidir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde girişimci ruha sahip 

kişilerin yetişememesi dış kaynaklı büyümeye neden olarak, etkin bir gelişim süreci içerisine 

girilmesine engel olacaktır(Bozkurt vd, 2012:230). 

 

3. GİRİŞİMCİLİĞİ ENGELLEYEN UYGULAMALAR 

Günümüzde girişimciliği olumsuz etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu faktörler 

arasında ilk sırada bürokratik işlemlerin fazlalılığı ve karmaşıklığı gelmektedir. Buna örnek 

olarak, sigorta işlemlerinin karmaşık ve uzun olması gösterilebilir. Bu nedenle sigorta 

işlemlerinin sadeleştirilmesi gerekir. Ayrıca ithalat ve ihracat işlerinin sadeleştirilmesi, 

mevzuatın uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi, mevzuatı uygulayanların 

bilgilendirilmesi, haksız rekabetin önlenmesi girişimcinin önündeki engelleri kaldıracağından 

girişimciliğin gelişmesinde ve yaygınlaşmasında önemli bir rol oynayacaktır (Arıkan, 

2004:178-194). 

Yapısal anlamda; emek piyasalarındaki katılıkların yok edilmesi, vergi yapısının üretimi ve 

istihdamı cezalandırıcı mahiyetten çıkartılması, piyasaya giriş çıkışların daha şeffaf ve serbest 

olması, icra-iflas kanunlarının rekabeti engellemeyecek şekilde oluşturulması, ticaret 

kanunlarının girişimciliği, ortaklığı ve rekabeti destekler mahiyette olması gerekir (Güner ve 

Korkmaz, 2011:47). 

4. GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ 

Günümüzde sadece teknolojide değil ekonomik ve sosyal alanlarda da hızlı bir değişim 

yaşanmaktadır. Bu küresel boyuttaki değişime ayak uydurmak ve refah seviyesini arttırmak, 

girişimcilik olgusuna gereken önemin verilmesiyle mümkün olacaktır. Çünkü girişimcilik 

bireysel olarak kişilerin başarılı olmasının yanı sıra milli ekonominin gelişimine de katkıda 

bulunacaktır. Büyümenin motoru özel sektördür ve özel sektörü oluşturan ve yaşatanlar 

girişimcilerdir(Yalçıntaş, 2010:95). 
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Girişimcilik, insanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmekte ve 

üretim faktörleri arasında yer almaktadır. Girişimci sayısının arttırılması, bugün gelinen 

noktada gerek gelişmekte olan gerekse de gelişmiş ülkelerin tamamının ortak çözüm aradığı bir 

konudur. Büyüme ve istihdamın sağlanmasında; Lizbon stratejisinin başarılı olabilmesi için, 

genç insanların girişimci düşünce yapılarını harekete geçirmek, yenilikçi yapıdaki başlangıç 

firmalarını cesaretlendirmek ve girişimciliği destekleyecek bir kültürü ve iklimi yaratmak 

gerekmektedir. Yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ve kurulacak olan yeni işletmeler bir 

ekonominin büyüyebilmesinin öncelikli koşuludur. Bu nedenle toplumda girişimci kişilerin 

sayısının arttırılması gerekmektedir. (Başar vd, 2013: 3).  

İnsanoğlu pek çok şeyi eğitim yoluyla öğrenir ve fark eder. Bazı tutumlar, önyargılar, 

davranışlar yaşamın ilk yıllarında özellikle aile içerisinde ve daha sonraki yıllarda ise okullarda 

ve yaşam boyunca toplum içerisinde öğrenilir. Eğitim her alanda olduğu gibi girişimcilikte de 

sihirli bir anahtardır, kişiler aldıkları eğitimlerle iyi bir girişimci olma konusunda bilgi ve 

becerilerini arttıracak ve o ana kadar fark etmemiş oldukları konulara duyarlılık 

kazanacaklardır(Bozkurt, 2011:21).  

 

5. KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 

GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

5.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi  

Günümüzde girişimcilik olgusu özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından işsizlik, gelir 

dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesi, istihdamın arttırılması gibi temel makro-ekonomik 

sorunların çözümünde temel bir araç olarak algılanmaktadır. Bu yönüyle girişimci ve 

girişimcilik eğitimlerine daha çok önem verilmekte konuya olan ilgi de giderek artmaktadır. 

Toplumda girişimci ruha sahip, aktif, yeniliklere açık bir kitlenin yaratılması temel hedefler 

arasında yer almaktadır. Bu noktada potansiyel girişimci adayı konumunda olan üniversite 

öğrencileri konuyla ilgili ana ilgi odağını oluşturmaktadırlar. Bu düşünceyle çalışmamızda, 

Kırgızistan ve Türkiye’deki iktisadi ve idari bilimler alanında eğitim alan üniversite 

öğrencilerinin girişimci bir kişiliğe sahip olup olmadıklarının, girişimciliği nasıl 

tanımladıklarının, girişimciliği kendileri için bir fırsat olarak görüp görmediklerinin iki ülke 

arasında karşılaştırmalı olarak ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu yönüyle girişimciliği 

olumlu ve olumsuz yönde etkileyen unsurların ortaya çıkarılarak varsa kültürel farklılıkların da 
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etkileri göz önüne alınarak her iki toplumda girişimciliğin daha da yaygınlaştırılması için neler 

yapılabileceği konusundaki görüş ve önerilerin de oluşturulması ayrıca hedeflenmektedir 

Burada belirtilen amaçlara ulaşabilmek için Kırgızistan’da Kırgızistan Türkiye Manas 

Üniversitesi ve Türkiye’de Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

öğrencilerine anket uygulanmıştır. Araştırmanın anakitlesini Kırgızistan ve Türkiye’deki 

potansiyel girişimci konumunda yeralan ekonomi ve işletmecilik eğitimi alan konuya duyarlı 

olması beklenen üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Bu anakitle içerisinden rastgele seçilen 

296 öğrenciye söz konusu anket uygulanmıştır. Anakitlenin tamamına ulaşılamadığında, 

kullanılan örnek kitlenin anakitleyi temsil yeteneğiyle ilgili kuşkular her zaman geçerli olmakla 

birlikte burada bireysel çabalarla ulaşılabilen örnek büyüklüğünün elde edilen sonuçların 

istatistiksel olarak güvenilir olması bakımından yeterli olduğu düşünülmektedir. Kuşkusuz 

daha çok sayıda gözlemden oluşan büyük örneklerle çalışıldığında daha güvenilir sonuçlar elde 

edilebilecektir. Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde, frekans dağılım tablolarından elde 

edilen betimleyici istatistiklerin yanı sıra, likert ölçekli sorularda anlamlı farklılıklar “Tek 

Örneklem t” testiyle, iki ülke öğrencilerinin görüş farklılıkları ise tek yönlü varyans (anova) 

analiziyle araştırılmıştır. Kategorik sorulara verilen cevapların ülkelere göre 

karşılaştırılmasında ise Ki-kare bağımsızlık testi kullanılmıştır. Ayrıca anketin içsel tutarlılığını 

araştırmak üzere güvenilirlik analizi de yapılmıştır. 

 

5.2. Araştırmanın Geçerlilik ve Güvenilirliği 

Anket soruları; 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, araştırma hipotezlerinin desteklenmesinde yeterli ve geçerli olduğu 

düşünülmektedir. 

Ankette sorulan sorulara verilen cevapların güvenilirliğiyle ilgili olarak, anketin içsel 

tutarlılığını ölçebilmek için sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda, likert ölçekli 

değişkenlerin içsel tutarlılığını tanımlamada yaygın olarak kullanılan Cronbach Alfa 

katsayısının hesaplanmasıyla anketin güvenilirliği araştırılmıştır. Anketteki görüş ve tutum 

bildiren likert ölçekli 14 soru üzerinden tüm gözlemlerin %94,6’sını kapsayacak şekilde 

hesaplanan Cronbach alfa katsayısı 0,690 çıkmıştır. Genel olarak 0,60 ile 0,80 arasında çıkan 

katsayılar oldukça güvenilir olarak değerlendirilmektedir. Katsayı bu haliyle “oldukça 
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güvenilir” ölçeğin kullanıldığını ve anketin içsel tutarlılığının sağlandığını ifade etmektedir. 

Güvenilirlik analizinde anket sonuçlarının toplanabilirlik varsayımının sağlanıp sağlanmadığı 

Tukey eklenebilirlik testi ve likert ölçekli anket sorularına verilen cevapların homojen gruplar 

oluşturup oluşturmadığı, yani bireye göre önemliliği iki yönlü varyans analiziyle, soruların 

katılımcı bireyler tarafından aynı algılanıp algılanmadığı Hotelling’s T2 testiyle 

araştırılmaktadır (Kalaycı, 2006: 404). Burada da, anket verileri için her üç test hesaplanmış ve 

0,004’den küçük önem seviyelerinde (fhesap=14,130, p=0,000, fhesap =804,602, p=0,000, 

Hotelling’s T2=820,944, p=.004) sıfır hipotezler reddedilerek, toplanabilirlik varsayımının 

sağlandığı, sorulara verilen cevapların birbirine göre farklı olduğu, soruların tüm katılımcılar 

tarafından aynı algılandığı anlaşılmış, anketin güvenilirliği bir başka yönden desteklenmiştir. 

 

5.3. Katılımcıların Genel Özellikleri  

Ankete katılan öğrencilerin genel özellikleri tablo 1’de gösterilmektedir. Tablo 1’in 

incelenmesiyle de görülebileceği gibi, katılımcıların %63,5’ğunu erkek öğrenciler 

oluşturmaktadır. %33,8 oranında öğrenci Kırgızistan’dan, %66,2 oranında öğrenci ise 

Türkiye’dendir. %57,1 oranında öğrencinin yaşı 21-23 yaş arasında olup, 18-20 yaş arası 

olanların ise %33,4’tür. %88,9 oranında öğrenci ailelerini orta gelir düzeyinde aileler olarak 

değerlendirmektedirler. Öğrencilerin %44,3’ü girişimcilikle ilgili ders aldığını söylerken %83,1 

oranında öğrenci girişimciliğin ders olarak okutulmasını istemektedir. Tüm öğrencilerin 

%69,3’ü eğitimleri sırasında bir işte çalıştıklarını belirtirken %51,7’si ise kendilerine ait bir iş 

fikirlerinin olduğunu söylemişlerdir. %34,5 oranında öğrenci kariyer hedefi olarak kamu 

kesiminde çalışmayı seçerken kendi işini kurarak girişimci olmayı isteyenlerin oranı %21,3’tür. 

Öğrencilerin %11,5’ğu gelecekte girişimci olma olasılıklarını %80 ve üzeri olarak tanımlarken, 

en yüksek %26,4 oranında öğrenci ise bu olasılığı %20-%40 arası olarak belirtmiştir. %37,2 

oranında öğrencinin yakın çevresinde kendi işini kuran kimse yoktur.  
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Tablo 1: Katılımcıların Genel Özellikleri 

Değişkenler Frek. %Pay Frek. % 

Pay 

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

Cinsiyet 

Erkek Kadın       

295 

188 63,5 107 36,1       

Ülke 

Kırgızistan Türkiye      

296 

100 33,8 196 66,2       

Yaş 

18-20 arası 21-23 24 yaş ve 

üzeri 

  

296 

99 33,4 169 57,1 28 9,5     

Gelir Düzeyi 

Alt Gelir Orta Gelir Üst Gelir   

294 

21 7,1 263 88,9 10 3,4     

Girişimcilik 

dersi aldınız 

mı? 

Evet Hayır Başka derslerde kısmen değinildi 

294 

131 44,3 99 33,4 64 21,6 

Girişimcilik 

dersi olmalı 

mı? 

Evet Hayır Kararsız     

296 

246 83,1 12 4,1 38 12,8     

Eğitiminiz 

sırasında işte 

çalıştınız mı? 

Evet Hayır       

294 

205 69,3 89 30,1       

Kendinize ait 

bir iş fikriniz 

var mı? 

Evet Hayır       

295 

153 51,7 142 48,0       

Kariyer 

hedefiniz 

nedir? 

Kendi işini 

kurma 

Özel sektörde 

çalışma 

Kamuda 

çalışma 

Lisansüstü 

eğitim 

  

292 

63 21,3 69 23,3 102 34,5 58 19,6   

On yıl içinde 

girişimci olma 

olasılığınız? 

%20’den az 
%20-%40 

arası 

%40-%60 

arası 

%60-%80 

arası 
%80-üzeri 

294 

51 17,2 78 26,4 66 22,3 65 22,0 34 11,5 

Yakın çevrede 

kendi işini 

kuran var mı? 

Hayır Anne Baba Kardeş 
Akraba-

arkadaş 
291 

110 37,2 18 6,1 69 23,3 13 4,4 81 27,4 
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Yakın çevrede kendi işini kuranlar arasında ise en çok 27,4 oranıyla akraba ve arkadaşlar grubu 

yer almıştır. Bu sonuçlara göre ankete katılan öğrencilerin daha çok orta gelirli ailelerden gelen, 

yaklaşık yarısının kendine ait iş fikri olan ve özel sektör veya kendi işinde çalışmayı hedefleyen 

ve girişimcilik eğitiminin önemli olduğunu düşünen bir kitleyi oluşturduklarını söyleyebiliriz 

(Tablo 1).  

Tablo 2. Katılımcıların Ailelerinin Eğitim Durumları ve Çalışma Alanları 

 Anne Baba 
Toplam 

Frekans %Pay Frekans %Pay 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 127 42,9 106 35,8 233 

Lise 85 28,7 85 28,7 170 

Lisans 60 20,3 72 24,3 132 

Lisansüstü 22 7,4 25 8,4 47 

Çalışılan Alan 

Kamu 33 11,1 48 16,2 81 

Özel Sektör 43 14,5 65 22,0 108 

Serbest Meslek 28 9,5 87 29,4 115 

Emekli 37 12,5 73 24,7 110 

Çalışmıyor 152 51,4 12 4,1 164 

 

Ankete katılan öğrencilerin ailelerinin eğitim düzeyleri ve çalışma alanlarıyla ilgili elde edilen 

bilgiler tablo 2.’de gösterilmektedir. Öğrencilerin %42,9’nun annesi ilköğretim mezunudur. 

Yaklaşık yarısı (%49,1) ise lise ve lisans eğitimi alırken babalarda ilköğretim mezunu olma 

oranı %35,8’e düşmekte ve lise ve lisans eğitimi alanların oranı ise %55’e yaklaşmaktadır. 

%51,4 oranında öğrencinin annesi bir işte çalışmıyorken, babası özel sektörde çalışan veya 

kendi işini yapanların oranı ise %51,4’tür. Buradan öğrencilerin ailelerinin genelde orta eğitimli 

kendi işini yapan veya özel sektörde çalışan aileler olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 2). 
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5.4. Katılımcıların Girişimci Kişilik Özellikleriyle İlgili Görüşleri 

Ankete katılan öğrencilere girişimci kişilik özellikleriyle ilgili sorular sorulmuş ve bu sorulara 

cevaplar 1: kesinlikle katılmıyorum, 5: kesinlikle katılıyorum olacak şekilde 1 ve 5 arasında 

puan vermeleri suretiyle alınmıştır. Her bir soruya verilen puanların ortalamaları ve standart 

sapmaları verilen puan sayıları (n) tablo 3’de gösterilmektedir. Oluşturulan ölçekte 3 puan tam 

ortada kalan puandır. İki uç nokta arasında kararsız seçeneğini oluşturan 3 puana göre 

ortalamalar arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı tek örneklem “t” 

testiyle araştırılmış ve elde edilen önem seviyesi olasılıkları da tablo 3’de verilmiştir 

Ankette girişimci kişilik özellikleriyle ilgili katılımcılara 14 tane soru sorulmuştur. Bu 

sorulardan 3 tanesi dışında diğer tüm sorularda %1,4’ten küçük önem seviyelerinde anlamlı 

farklılıklar elde edilmiştir. Anlamlı farklılık elde edilemeyen 7 no’lu “Sürekli yeni girişimler 

peşinde koşarım”, 8 no’lu “Bir iş kurmayı ancak iyi bir iş bulamadığımda düşünürüm” ve 11 

no’lu “Hayatımın sonuna kadar yetecek paraya sahip olsaydım, kendi işimi kurmaktansa ev, arsa 

gibi gelir getiren alanlara yatırım yaparak kira ve faiz geliriyle yaşardım.” ifadelerinde 

katılımcılar “kararsız” kalmışlardır. Bunlar dışındaki ifadelerden sadece 4 no’lu “Eğer bir işte 

başarısız olursam, vazgeçerim.” ifadesinde 3’ten küçük ortalama elde edilmiştir. Yani öğrenciler 

bu görüşü desteklememiş, katılmama yönlü görüş belirtmişlerdir. Bunlar dışındaki tüm 

ifadelerde elde edilen ortalamalar anlamlı farklılık gösteren 3’ten büyük ortalamalardır. Bu 

sonuçlara göre öğrenciler, kişilik olarak liderlik, kesin kararlılık, yeni fikirler üretme, üretkenlik, 

aile desteği alma, bilgi ve sermayeye ulaşabilme yeteneklerine sahip olduklarını düşünmekte ve 

yapılacak işle ilgili teknik bilginin gerekli ve önemli olduğuna inandıklarını 

belirtmektedirler(Tablo 3). 
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Tablo 3. Girişimci Kişilik Özellikleri Puan Ortalamaları ve “Kararsız=3” Puanına Göre Test 

Sonuçları 

İfadeler 
n Ortalama 

Standart 

sapma 

Önem 

Seviyesi 

1.Kendi işimi kurabilmek için gerekli olan liderlik 

yeteneklerine sahip olduğumu düşünüyorum. 
294 3,7857 1,01776 ,000 

2.Kendi işimi kurmak için boş zamanlarımda yeni iş fikirleri 

üretirim  
294 3,1837 1,14493 ,006 

3.Ailemin kendi işimi kurmam gerektiğini düşündüğüne 

inanıyorum.  
292 3,1781 1,23625 ,014 

4.Eğer bir işte başarısız olursam, vazgeçerim  294 2,2755 1,16356 ,000 

5.Yeni iş fikirleri üretebilirim.  293 3,8294 ,96775 ,000 

6.Kendi işimi kurmak için gerekli olan sermayeyi bulabilirim.  294 3,2619 1,05939 ,000 

7.Sürekli yeni girişimler peşinde koşarım.  292 3,0342 1,07719 ,587 

8.Bir iş kurmayı ancak iyi bir iş bulamadığımda düşünürüm  290 2,9000 1,32072 ,198 

9.Bir iş  kurmak istersem, ailem beni destekler  293 4,1160 1,00692 ,000 

10.Kendimi bir girişimci gibi hissediyorum  289 3,4325 1,09121 ,000 

11.Hayatımın sonuna kadar yetecek paraya sahip olsaydım, 

kendi işimi kurmaktansa ev, arsa gibi gelir getiren alanlara 

yatırım yaparak kira ve faiz geliriyle yaşardım.  

294 3,0306 1,44846 ,717 

12.Herkesin yapılamaz dediği bir işi yapmanın yollarını 

ararım.  
293 3,6928 1,08595 ,000 

13.Kendi işini kuracak kişilerin belirgin bir teknoloji ve 

bilgi birikimine sahip olması gerektiğini düşünüyorum  
293 4,2218 ,91146 ,000 

14.Kendi işimi kurmamda bana yardımcı olabilecek 

bilgilere erişebileceğimi düşünüyorum  
294 4,0204 ,88576 ,000 

 

5.5. Ülkelere Göre Girişimci Kişilik Özelliklerine Verilen Önem 

Girişimci kişilik özellikleriyle ilgili sorulan sorulara verilen cevapların ülkeye göre farklılık 

gösterip göstermediği (anova) tek yönlü varyans analiziyle araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

tablo 4’de gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre 14 sorudan 1, 5, 9, 11 ve 12 no’lu 

ifadelerde anlamlı farklılık elde edilememiştir. Bunlar dışındaki tüm sorularda %9,4’ten küçük 
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önem seviyelerinde anlamlı farklılık elde edilmiştir. Anlamlı farklılık elde edilmeyen ifadeler; 

1 no’lu “Kendi işimi kurabilmek için gerekli olan liderlik yeteneklerine sahip olduğumu 

düşünüyorum.”, 5 no’lu “Yeni iş fikirleri üretebilirim”, 9 no’lu “Bir iş kurmak istersem ailem 

beni destekler.”, 11 no’lu “Hayatımın sonuna kadar yetecek paraya sahip olsaydım, kendi işimi 

kurmaktansa ev, arsa gibi gelir getiren alanlara yatırım yaparak kira ve faiz geliriyle yaşardım.”  

ve 12 no’lu “Herkesin yapılamaz dediği bir işi yapmanın yollarını ararım.” İfadelerinde her iki 

ülke öğrencileri de katılım yönlü aynı şekilde düşünmektedirler 

Anlamlı farklılık elde edilen ifadelerden 3, 7, ve 8 no’lu ifadelerde ortalamalar ters yönlü 

çıkmıştır. Yani 3 no’lu “Ailemin kendi işimi kurmam gerektiğini düşündüğüne inanıyorum.”, 

7 no’lu “Sürekli yeni girişimler peşinde koşarım” ifadelerinde Türk öğrenciler katılmama yönlü 

görüş belirtirken, Kırgız öğrenciler katılım, destekleme yönlü görüş belirtmişlerdir. 8 no’lu “Bir 

iş  kurmayı ancak iyi bir iş bulamadığımda düşünürüm” ifadesinde ise tam tersi olacak şekilde Kırgız 

öğrenciler katılma destekleme yönlü görüş belirtirken Türk öğrenciler katılmama yönlü görüş 

belirtmişlerdir. Bu sonuçlara göre Kırgız öğrenciler sürekli yeni girişimler peşinde koşan daha çok 

aile desteğine sahip grubu oluştururken Türk öğrenciler bu konularda kararsız kalan veya bu yönde 

düşünmeyen grubu oluşturmaktadırlar. İşsiz kalındığında girişimci olma düşüncesi ise, Türk 

öğrenciler tarafından desteklenirken, Kırgız öğrenciler tarafından desteklenmemiştir. Aynı yönlü 

ama anlamlı farklılık elde edilen kalan ifadelerde ise,   “Eğer bir işte başarısız olursam, 

vazgeçerim” ifadesinde her iki grup katılmama yönlü görüş belirtirken burada Türk öğrencilerin 

ortalaması daha küçük çıkmıştır. 13 no’lu “Kendi işini kuracak kişilerin belirgin bir teknoloji 

ve bilgi birikimine sahip olması gerektiğini düşünüyorum” ifadesinde her iki grup katılım yönlü 

görüş belirtirken Türk öğrencilerin ortalaması daha büyük çıkarken yani bu görüş daha çok 

desteklenirken, diğer tüm ifadelerde Kırgız öğrencilerin görüşleri Türk öğrencilere göre daha 

yüksek ortalamalı olarak elde edilmiştir (Tablo 4). 
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Tablo 4. Ülkelere Göre Girişimci Kişilik Özellikleri Puan Ortalamaları Test Sonuçları 

İfadeler 
Ortalamalar Önem  

Seviyesi Türkiye Kırgızistan 

1.Kendi işimi kurabilmek için gerekli olan liderlik 

yeteneklerine 

sahip olduğumu düşünüyorum. 

3,8112 3,7347 ,544 

2.Kendi işimi kurmak için boş zamanlarımda yeni iş fikirleri 

üretirim  
3,0204 3,5102 ,000 

3.Ailemin kendi işimi kurmam gerektiğini düşündüğüne 

inanıyorum.  
2,9745 3,5938 ,000 

4.Eğer bir işte başarısız olursam, vazgeçerim  2,0510 2,7245 ,000 

5.Yeni iş fikirleri üretebilirim.  3,8163 3,8557 ,744 

6.Kendi işimi kurmak için gerekli olan sermayeyi bulabilirim.  3,1122 3,5612 ,001 

7.Sürekli yeni girişimler peşinde koşarım  2,9227 3,2551 ,013 

8.Bir iş  kurmayı ancak iyi bir iş bulamadığımda düşünürüm  3,0570 2,5876 ,004 

9.Bir iş  kurmak istersem, ailem beni destekler  4,1786 3,9897 ,131 

10.Kendimi bir girişimci gibi hissediyorum  3,3505 3,6000 ,068 

11.Hayatımın sonuna kadar yetecek paraya sahip olsaydım, 

kendi işimi kurmaktansa ev, arsa gibi gelir getiren alanlara 

yatırım yaparak kira ve faiz geliriyle yaşardım.  

3,0102 3,0714 ,733 

12.Herkesin yapılamaz dediği bir işi yapmanın yollarını 

ararım. 
3,6462 3,7857 ,300 

13.Kendi işini kuracak kişilerin belirgin bir teknoloji ve bilgi 

birikimine sahip olması gerektiğini düşünüyorum  
4,3622 3,9381 ,000 

14.Kendi işimi kurmamda bana yardımcı olabilecek bilgilere 

erişebileceğimi düşünüyorum  
3,9592 4,1429 ,094 
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5.6. Girişimci Olmayı Etkileyen Unsurlara Verilen Önem 

Çalışmamızda kişinin bireysel olarak girişimci olmasını olumlu ve olumsuz yönde etkileyen 

unsurlarla ilgili öğrencilere görüşleri sorulmuştur. Girişimci olmayı destekleyen unsurlar ve 

engelleyen unsurlar maddeler halinde sıralanarak en önemli üç tane unsurun sıralanması 

istenmiştir. Elde edilen sonuçlar tablo 5’te gösterilmiştir.  

Kişinin girişimci olmasını olumlu etkilediği düşünülen unsurlar içerisinde 1. sırada önemli 

gösterilen ilk iki unsur; %42,9 ve %21,3’lük oranlarla “risk alabilme” ve “daha çok kazama 

isteği” olmuştur. 2. sırada önemli gösterilen ilk iki unsur; %20,3’lük paylarla “insan ilişkilerini 

kullanma isteği” ve “kontrolün kendinde olmasını isteme” olmuştur. Bunu izleyen ikinci 

sıradaki unsur yine %16,6’lık payla “risk alabilme” unsuru olmuştur.   3. sırada önemli unsurlar 

içerisinde ise ilk iki unsur %22,6 oranıyla “daha çok kazanma isteği” ve %19,9’luk payla 

“kontrolün kendinde olmasını isteme” unsurları olmuştur (Tablo 5). %78,7 oranla “Başkalarına 

iş imkanı yaratma”, %76,7 oranla “Lisans eğitiminde öğrendiklerini uygulama” ve %70,9 

oranla “özerklik ihtiyacı” en az önemsenen unsurlar olmuşlardır. Kişinin girişimci olmasını 

olumsuz etkileyen nedenlerle ilgili olarak 1. sırada önemsenen ilk üç unsur “riskin yüksek 

olması”, “sermaye yetersizliği” ve “kişinin işin gerektirdiği yetenek ve sorumluluğa sahip 

olmaması” unsurları olmuştur. 2. sırada en çok önemsenen unsurlar ise, ilk sırada 

önemsenenlerde ikinci ve üçüncü sırada olan unsurlar; “sermaye yetersizliği” ve “kişinin işin 

gerektirdiği yetenek ve sorumluluğa sahip olmaması unsurları olmuştur. Bunu izleyen üçüncü 

unsur “kişinin yöneticilik yeteneğinin olmaması, profesyonel davranmaması” unsuru olmuştur.  

3.sırada önemsenen olumsuz nedenler incelendiğinde ise, ilk üç sırayı alan unsurlar; “Kişinin 

girişimcilik konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması”, 2. sırada da önemsenen unsur olan 

“yöneticilik yeteneğinin olmaması ve profesyonel davranmama” ve “kişinin yeterli sermayeye 

sahip olmaması” olmuştur. Sermaye yetersizliği her üç sıralamada da çok önemsenen unsurlar 

içinde yeralmıştır. Burada da sırlama dışında kalma oranlarına baktığımızda; “ kişinin girişimci 

olmak için kendisini genç ve yaşlı hissetmesi“ unsurlarıyla “başkalarına patronluk yapamama” 

unsuru en az önemsenen girişimciliği olumsuz yönde etkileyen unsurlar içinde yer almışlardır 

(Tablo 5). 
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Tablo 5: Kişinin Girişimci Olmasını Etkileyen Unsurlara Verilen Önem  

İfadeler 

1.Sırada 
Önemli 

2.Sırada 
Önemli 

3.Sırada 
Önemli 

Sıralama 
Dışı 

f %Pay f %Pay f %Pay f %Pa

y 
Kişinin Girişimci Olmasını Olumlu Yönde Etkileyen Unsurlara Verilen Önem 
1.Daha çok kazanma isteği  63 21,3 45 15,2 67 22,6 121 40,9 
2.İnsan ilişkilerini kullanma 

isteği  
27 9,1 60 20,3 39 13,2 170 57,4 

3.Lisans eğitiminde  

öğrendiklerini uygulama  
15 5,1 28 9,5 26 8,8 227 76,7 

4.Risk alabilme  127 42,9 49 16,6 33 11,1 87 29,4 
5.Başkalarına iş imkanı 

yaratma isteği  
10 3,4 18 6,1 35 11,8 233 78,7 

6.Özerklik ihtiyacı  26 8,8 32 10,8 28 9,5 210 70,9 
7.Kontrolün kendisinde 

olmasını istemesi  
23 7,8 60 20,3 59 19,9 154 52,0 

Kişinin Girişimci Olmasını Olumsuz Yönde Etkileyen Unsurlara Verilen Önem 
1.Riskin yüksek olması  88 29,7 25 8,4 34 11,5 149 50,3 
2.Başkalarına patronluk 

yapamama  
21 7,1 17 5,7 15 5,1 243 82,1 

3.Kişinin girişimcilik için 

kendini genç hissetmesi  
11 3,7 12 4,1 14 4,7 259 87,5 

4.Kişinin girişimcilik için 

kendini yaşlı hissetmesi  
8 2,7 9 3,0 7 2,4 272 91,9 

5.Kişinin iş sahibi olmanın 

gerektirdiği yetenek ve 

sorumluluğa sahip olmaması  
51 17,2 56 18,9 26 8,8 163 55,1 

6.Kişinin iş hayatının 

zorluklarına ve stresine da-

yanma gücüne sahip olmaması,  
23 7,8 42 14,2 31 10,5 200 67,6 

7.Kişinin yeterli sermayeye 

sahip bulunmaması,  
52 17,6 55 18,6 47 15,9 142 48,0 

8.Kişinin girişim konusunda 

yeterli bilgi ve beceriye sahip 

olmaması,  
30 10,1 37 12,5 57 19,3 172 58,1 

9.Kişinin yöneticilik 

yeteneğinin olmaması, 

profesyonel davranmaması  
17 5,7 38 12,8 50 16,9 191 64,5 

Girişimciliğin temel unsurlarına verilen önem 
1.İnisiyatif kullanma 61 20,6 23 7,8 39 13,2 173 58,4 
2.Kaynakları pratiğe 

dönüştürme  
53 17,9 70 23,6 67 22,6 106 35,8 

3.Sosyal ve ekonomik 

mekanizma-ların 

organizasyonu  
33 11,1 44 14,9 40 13,5 179 60,5 

4.Risk üstlenme  122 41,2 72 24,3 39 13,2 63 21,3 
5.Başarısızlığı göze alma  28 9,5 70 23,6 77 26,0 121 40,9 
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Öğrencilerin girişimciliği inisiyatif kullanma, kaynakları pratiğe dönüştürme, sosyal ekonomik 

mekanizmaların organizasyonu, risk üstlenme ve başarısızlığı göze alma özellikleri yönünden 

değerlendirmeleri istenmiştir. Bu unsurlarla ilgili ankette yapılan tanımlamalardan en önemli 

üç tanesini sıralamak suretiyle alınan cevapların frekans dağılımları tablo 5’de verilmiştir. 1. ve 

2. sırada en çok önemsenen unsur risk üstlenme olmuştur. Kaynakları pratiğe dönüştürme ve 

başarısızlığı göze alma 2. ve 3. sıralarda en çok önemsenen unsurlardır. İnisiyatif kullanma ve 

sosyal ve ekonomik mekanizmaların organizasyonu unsurları ise %60 civarı oranlarla 

derecelendirme dışında kalan yani önemsenmeyen unsurlar olmuşlardır (Tablo 5). 

  

5.7. Girişimciliği Destekleyen ve Engelleyen Uygulamalarla İlgili Görüşler 

Öğrencilerden ekonomik yaşamda yer alan bazı uygulamaların girişimciliğe destek olma ve 

engelleme bakımından değerlendirilmesi istenmiştir. Bu amaçla ankette tanımlanan günlük 

yaşamda karşılaştığımız değişik uygulamaların eğer girişimciliği destekliyorsa işaretlenmesi 

aksi halde boş bırakılması istenmiştir. 

Tablo 6. Girişimciliği Destekleyen ve Engelleyen Uygulamalara Verilen Önem 

İfadeler 

İfadenin işaretlendiği 

durum 

Frekans % Pay 

Girişimciliği Destekleyen Uygulamalara Verilen Önem   

1.Vergi indirimi ve vergi taksitlendirilmesi uygulaması  141 47,6 

2.Risk sermayesi sisteminin kurulması  117 39,5 

3.Yeni girişimciler için faizlerin sübvansiyonu  107 36,1 

4.Enflasyon muhasebesi uygulaması  37 12,5 

5.Bankaların yeni buluşları kredilendirmesi  129 43,6 

6.Kamusal teşvikler  167 56,4 

7.Toplumun girişim ve girişimcilik hakkında bilgilendirilmesi  104 35,1 

8.Yeni buluşların ödüllendirilerek özendirilmesi ve girişim alanı olarak  

uygulanması  
118 39,9 

9.Yeni buluş ve girişimleri destekleme birimlerinin kurulması  156 52,7 

10.Girişim eğitiminin yaygınlaştırılması ve eğitim veren kuruluşların 

desteklenmesi  
143 48,3 

11.Girişim klinikleri kurulması yeni girişimcilere yeni iş fikirleri verilmesi  127 42,9 

Girişimciliği Engelleyen Uygulamalara Verilen Önem  

1.Eğitim düzeyinin düşük olması  149 50,3 

2.Girişimciliğe yatkın kişilerin azlığı  128 43,2 

3.Başkaları için çalışmanın tercih edilmesi  95 32,1 

4.Yeterli sermaye olmaması  211 71,3 

5.Bürokratik işlemlerin fazlalılığı ve karmaşıklığı  123 41,6 

6.Vergi işlemlerinin zorluğu ve verginin yüksekliği  110 37,2 
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7.Sigorta işlemlerinin karmaşık ve uzun olması  42 14,2 

8.İthalat ve ihracat işlerinin karmaşıklığı  41 13,9 

9.Rekabet yoğunluğu  111 37,5 

10.Haksız rekabetin oluşu  130 43,9 

 

Girişimciliği destekleyen her bir uygulamayla ilgili “girişimciliği destekliyor” anlamındaki 

verilen cevapların frekans dağılımlarıyla girişimciliği engellediği düşünülen uygulamalarla 

ilgili “girişimciliği engelliyor” anlamında verilen cevapların frekans dağılımları tablo 6’da 

verilmektedir.  

Girişimciliği desteklediği düşünülen uygulamalara verilen cevapların oranları incelendiğinde 

tüm oranlar %12,5 ile %56,4 arasında değişmektedir. Girişimciliği olumlu yönde etkilediği 

düşünülen en yüksek orana sahip ilk üç faktör; Kamusal teşvikler (%56,4), Yeni buluş ve 

girişimleri destekleme birimlerinin kurulması(%52,7) ve Girişimcilik eğitimlerinin 

yaygınlaştırılması (%48,3) ve %47,6’lık yakın oranla vergi indirimleri ve taksitlendirme 

unsurları olmuştur. En az önemsenen unsur ise, %12,5 payla enflasyon muhasebesi 

uygulamaları olmuştur (Tablo 6).  

Girişimciliği engellediği düşünülen uygulamalarla ilgili olarak elde edilen oranlar %14,2 ile 

%71,3 aralığında değişmektedir. Burada da en yüksek orana sahip ilk üç faktör; sermaye 

yetersizliği (71,3), eğitim düzeyinin düşüklüğü (%50,3), haksız rekabetin varlığı (%43,9) ve 

%43,2’lik yakın oranla girişimciliğe yatkın kişilerin azlığı olmuştur. Burada da en az 

önemsenen en düşük orana sahip unsur %14,2 sigorta işlemlerinin karmaşıklığı olmuştur (Tablo 

6).  

5.8. Öğrencilerin Girişimcilik Kavramının İçeriğiyle İlgili Görüşleri  

Öğrencilerin “girişimcilik” kavramını nasıl algıladıklarını anlayabilmek için girişimcilikle ilgili 

verilen tanımlamaları değerlendirmeleri istenmiştir. Elde edilen sonuçlar tablo 7’de 

gösterilmektedir.  

Katılımcılar %44,6’lık payla girişimciyi, “Zaman ve çaba harcayarak farklı değerler üreten, 

çeşitli riskleri üstlenen ve sonunda maddi ya da manevi karşılık alan kişidir” olarak 

tanımlamışlardır. İkinci olarak %11,1’lik payla girişimciyi “Yenilik yapan ve yeni teknoloji 

geliştiren kimsedir.” olarak değerlendirmişlerdir. En düşük %1-2 civarında paylarla “Piyasa 

ekonomisinin vazgeçilmez unsurudur.” ve “Ekonomik refahın oluşmasında başrol oynayan 

kişidir.” tanımlamaları gelmektedir (Tablo 7).  
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Tablo 7. Katılımcıların Girişimciliği Tanımlayan İfadelerle İlgili Görüşleri  

Girişimciliği tanımlayan ifadeler 

İfadenin işaretlendiği 

durum 

Frekans % Pay 

1.Hayatını idame ettirmek için arayış içerisinde olan hür kimselerdir. 15 5,1 

2.Sermaye sahibinden ayrı risk üstlenen kişidir. 25 8,4 

3.Yenilik yapan ve yeni teknoloji geliştiren kimsedir. 33 11,1 

4.Fırsatları en üst düzeye çıkaran kişidir. 28 9,5 

5.Zaman ve çaba harcayarak farklı değerler üreten, çeşitli riskleri üstlenen 

ve sonunda maddi ya da manevi karşılık alan kişidir. 
132 44,6 

6.Elindeki kaynakları düşük verimlilik alanlarından, yüksek verimlilik 

alanlarına aktaran ve orada tutmayı başarabilen kişidir. 
23 7,8 

7.Piyasa ekonomisinin vazgeçilmez unsurudur. 7 2,4 

8.Ekonomik refahın oluşmasında başrol oynayan kişidir. 2 ,7 

9.Belli güdülerle hareket eden, bir şey elde etmeyi ya da bir şeye ulaşmaya 

ihtiyaç duyan, başarmak için çalışan veya başkalarının emri altına 

girmekten kaçınan kişidir. 

27 9,1 

 

6. SONUÇ 

Günümüzde farklı boyutlarda da olsa, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ekonomileri 

yüksek enflasyon, işsizlik, yoksulluk, dengesiz gelir dağılımı gibi birçok sosyoekonomik 

problemle karşı karşıyadır. Devletler ve uluslararası kuruluşlar bu ve benzer sorunların çözümü 

için sürekli çaba sarf etmekte, yeni yeni plan ve politikalar üretmeye çalışmaktadırlar. Bu 

sorunların çözümünde girişimcilik olgusu önemli bir yere sahip olup, işsizlikle mücadelede, 

hızlı ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanmasında, yeni fikirlerin üretilerek bunların 

ekonomik hayata kazandırılmasında girişimciliğe özel bir önem verilmektedir. Artık devletler 

toplumda sosyal dönüşümü sağlayarak girişimci bir kültür, girişimci ekonomi yaratma 

çabasındadırlar. Bu kapsamda toplumda girişimciliğe dayalı bir kültürün oluşturulmasına ve 

girişimci ruha sahip bireylerin yetiştirilmesine daha da çok önem verilmektedir. Bu yönüyle 

başta üniversiteler olmak üzere konuyla ilgili tüm eğitim kurumları ve diğer kamu kuruluşları 
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girişimcilik eğitimlerine ve girişimciliği özendiren, kolaylaştıran uygulamalara 

yönelmektedirler. 

Bu düşüncelerle Kırgızistan ve Türkiye’deki potansiyel girişimci konumunda yer alan 

üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Vergi 

indirimi ve kamusal teşvikler girişimciliği en çok özendiren uygulamalar olarak görülmüş, 

girişimcilikten caydıran özellikler; sermaye yetersizliği ve düşük eğitim düzeyi olarak 

gösterilmiştir. Öğrenciler, kişilik olarak liderlik, kesin kararlılık, yeni fikirler üretme, üretkenlik, 

aile desteği alma, bilgi ve sermayeye ulaşabilme yeteneklerine sahip olduklarını düşünmekte ve 

girişimcilikte yapılacak işle ilgili teknik bilginin gerekli ve önemli olduğuna inandıklarını 

belirtmişlerdir. Kırgız öğrenciler Türk öğrencilere göre daha çok sürekli yeni girişimler peşinde 

koşan, aile desteğine sahip grubu oluşturmuşlardır. Kişinin girişimci olmasını etkileyen kişisel 

özellikler içerisinde risk alabilme ve daha çok kazanma isteği ençok önemsenen özellikler olurken, 

liderlik yeteneklerine sahip olmama, profesyonel davranmama, yüksek riskin varlığı kişinin 

girişimci olmasını engelleyen unsurlar olarak gösterilmiştir. Kamusal teşvikler, vergi indirimleri, 

yeniliklerin desteklenmesi ve girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılmasının girişimciliği olumlu 

yönde etkileyeceği belirtilirken, sermaye yetersizliği, haksız rekabetin varlığı ve eğitim düzeyinin 

düşük olması girişimciliğin önündeki engeller olarak gösterilmiştir. Sınırlı sürede sınırlı imkanlarla 

yapılan çalışmanın daha geniş olarak uygulanmasıyla daha da ilginç sonuçların elde 

edilebileceğini belirtmeliyiz.   
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Özet 

Günümüzde hem gelişmekte olan hemde gelişmiş ülkeler sermaye yetersizliği, ekonomik 

durgunluk, işsizlik, enflasyon gibi temel ekonomik sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadırlar. 

Yapılan araştırmalar bu sorunların çözüm yolunun girişimciliğin canlandırılmasıyla olanaklı 

olduğunu göstermektedir. Bu nedenle günümüzde birçok ülke “girişimci ekonomi” 

oluşturabilmek için çabalamaktadır. Gelişmekte olan bir ekonomide girişimciliğin en önemli 

katkıları;  sermaye birikiminin hızlandırılması, istihdam yaratılması, yeniliklerin ülkeye 

getirilmesidir.  

Bireyleri girişimciliğe yönelten temel nedenler ise, devletin ekonomik faaliyetlerden 

uzaklaşması, daha fazla kazanma isteği, kendi işine sahip olma isteği, girişimcilik eğitimi ve 

bilincinin gelişmesi, bir işe girişirken  parasal sermayeden daha çok bilgi, yenilik yaratma ve 

projenin ön plana çıkması, özellikle kriz zamanlarında iş bulma olanaklarının azalması ve 

önlerindeki diğer kariyer olanaklarını tatmin edici bulmayan bireylerin girişimciliği sığınacak 

son liman olarak görmesi olarak sıralanabilir. 

Bu yönüyle üniversitelerde okutulmakta olan girişimcilik  konusuyla ilgili derslerin bir yandan 

katma değer yaratan, üreten girişimci sayısının artması yoluyla belirtilen makroekonomik 

sorunların çözümüne katkı sağlayacak, diğer yandan da bireysel olarak potansiyel girişimcilerin 

yani öğrencilerin girişimci kişiliklerini geliştirerek, düşünce ufuklarını genişletip onları 

geleceğin aktif girişimcisi yapacak şekilde tasarlanarak verilmesi çok daha önemli hale 

gelmektedir. Ayrıca dersi alan öğrencilerin de bu yönüyle dersi kendileri için gelecekte iyi bir 

kazanç kapısı oluşturacak fırsat olarak algılamalarının sağlanması da son derece önemlidir.  

Çalışmamızda, Üniversitelerde verilen girişimcilik derslerinin içerik ve yöntem olarak burada 

belirtilen özelliklere uygun olarak verilip verilmediği incelenmekte ve girişimcilik dersi alan 

üniversite öğrencilerinin dersten beklentileri, dersi nasıl algıladıkları ve derse verdikleri önem 

araştırılmaktadır. Bu amaçla Celal Bayar Üniversitesi Ahmetli Meslek Yüksekokulunda 

girişimcilik dersi alan öğrencilere uygulanan bir anketle öğrencilerin girişimcilik konusuyla ve 

dersiyle ilgili beklentileri, görüş, tutum ve davranışları belirlenmiştir. Buradan elde edilen 

sonuçlarla girişimcilik dersinin arzu edilen içeriğinin ve verilme şeklinin belirlenmesine 

çalışılmıştır.   

      

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, girişimcilik eğitimi, bilgi teknolojileri.  
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THE EXPECTATİONS AND THE VİEWS OF THE STUDENTS 

TAKİNG ENTREPRENEURSHİP CLASSES AT COLLEGE 
 

Abstract 

In this age both developed and emerging countries face main economic chalenges such as 

undercapitalization, economic stagnation, high unemployment and inflation rates. Latest 

research show that these problems can be overcome by boosting entrepreneurship and for this 

reason many countries nowadays strive to create an entrepreneurial economy. The biggest 

contributions of entrepreneurship in an emerging economy are rapid accumulation of capital, 

creation of jobs and bringing forth innovation.  

The main reasons that channel individuals into entrepreneurship could be listed as the 

governments’ liberal approach to economy, the desire have one’s business and earn more, the 

advancement of entrepreneurship education and understanding, the importance of having an 

innovative idea, know-how and a well established business plan before starting a business over 

having only the capital to do so, the scarcity of jobs during economic crises, the dissatisfaction 

of individuals with the available career paths. 

Therefore it is very important that the classes on entrepreneurship are designed in a way that 

provide  solutions to the aforementioned macroeconomic problems by both increasing the 

number of the innovative entrepreneurs that will create added value to the economy and by 

encouraging entrepreuneurial spirit of the potential entrepreneurs -in other words the students-

which will broaden their horizons and turn them into future activists. In additon to that it is very 

crucial to make these students see these classes as facilitators for the future opportunities which 

may arise and provide livelihood for them. 

In this study we look at whether the entrepreneurship classes are designed and taught with the 

aforementioned content and methodswhile we also look for the expectations, understanding and 

the weight given to these classes by the students. For this purpose a survey was conducted 

among the students of Ahmetli Vocational School at Celal Bayar University to identify the 

expectations, views, approach and behavior of the students in respect to the topics and classes 

on entrepreneurship. The results from this study were used to design the content and the 

methods to be used in entrepreneurship classes in a way that meets the expectations. 

 

Keywords: entrepreneurship, entrepreunership education, information technologies 

 

1. GİRİŞ 

Dünyada  ve Türkiye’de küreselleşme ve teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişmelerin sonucu 

tüketici tercihlerinin artması ve çeşitlenmesi, işletmeleri farklı ürün ve hizmet üretmeye 

yönlendirmiştir. Bireyler de bu değişimden daha çok ekonomik anlamda faydalanmak için 

küçük ya da büyük işletme kurarak girişimci olma çabasındadırlar. Üretim faktörleri içinde yer 

alan girişimci, artık bilgi çağında olduğumuz günümüzde kendini bilgi açısından da donanımlı 

hale getirmek zorundadır. Günümüzde girişimcilik; işletmenin ya da işletme sermayesinin 

yönetilmesinden çok kaynakların (finansal, entelektüel ve fiziksel) kâr getirecek yeni yollar ile 

yönetilmesinde kendini göstermektedir (Neblett&Green, 2000).  
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İçinde bulunduğumuz bilgi çağı, bilginin temel ve en önemli kaynak olduğu, bilginin 

üretilmesinin ve iletilmesinin yaygınlaştığı, bilgi çalışanlarının çoğunlukta olduğu, sürekli 

öğrenme ve gelişmenin zorunluluk haline geldiği yeni sosyal ve ekonomik süreci ifade 

etmektedir. İş hayatının talepleri de ülke ve dünya ölçeğinde yaşanan bu teknolojik ve 

ekonomik gelişmelere paralel olarak değişmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri de değişimin 

hızını gün geçtikçe artırmaktadır.  

Girişimcilik kavramı da bu değişimden etkilenerek içerik ve kapsam bakımından sürekli 

değişmekte ve gelişmektedir. Günümüzde girişimciliğin ekonomik, sosyal, teknik, finansal, 

psikolojik ve eğitim yönleri vardır. Her geçen gün yeni girişimcilik kavramları gündeme 

gelmektedir. Eko girişimcilik, Göçmen girişimciliği, Kadın girişimciliği bunlardan bir kaçıdır.  

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde işsizlik, sermaye yetersizliği, yüksek enflasyon gibi temel 

makro-ekonomik sorunların çözümünde, yeniliklerin ekonomiye kazandırılması, istihdamın 

arttırılması ve sermaye birikiminin hızlandırılması yollarıyla girişimciliğin çok önemli 

katkılarının olduğu bilinmektedir. Bu yönüyle günümüzde, girişimci kişiliğe dayalı toplumsal 

bir kültürün oluşturulması yönünde çabalar harcanmakta ciddi çalışmalar yapılmaktadır. 

Girişimcilik eğitimi de  bu çalışmaların temel unsurlarından birisidir. 

Bu yönüyle gün geçtikçe çeşitlenen girişimcilik kavramı artık üniversiteler de dahil çeşitli 

eğitim kurumlarında bilimsel olarak anlatılmakta ve ders olarak okutulmaktadır. KOSGEB’le 

yapılan iş birliği ile de bu dersi alıp gerekli krediyi sağlayan öğrencilere de girişimcilik 

sertifikası verilmektedir. 

 

2. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMININ KAPSAMI VE ÖNEMİ 

Girişimciliğin net bir tanımını vermek oldukça zordur. Girişimcilik  kelimesinin 

"entreprendere" kökünden türetildiği yani "iş yapan" anlamına geldiği görülmektedir. Hisrich 

vd (1998: 6)’ne göre, ilkçağlardaki girişimci hayatını idame ettirmek için arayış içinde olan 

kimselerdir (Ercan ve Gökdeniz, 2009: 66). Bu tanım zaman içinde değişmiş, gelişmiş ve 

özellikle 20. yüzyılda bu kavram daha çok risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları 

değerlendirme ve tüm bunların hayata geçirilme süreci olarak tanımlanmıştır.  

Günümüzde girişimcilik dendiğinde ortaya çıkan ana unsurlar; yeniliklere açık özel bir kişilik 

yapısı, dünyaya farklı bir bakış açısı, yaratıcılığa dayalı risk alma unsurları olmaktadır. Genel 

olarak girişimcilik; “risk ve belirsizlik koşulları altında, kazanç elde etme ve büyüme amacı ile 

yenilikçi bir ekonomik organizasyonun oluşturulması, daha önceden, kişi ve kuruluşlar 

tarafından fark edilmemiş fırsatların yakalanması ve bu fırsatları değerlendirmek için 
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kaynakların bir araya getirilmesiyle oluşan bir değer yaratma sürecidir” şeklinde tanımlanabilir. 

Günümüzde bu tanım daha da genelleştirildiğinde, organizasyonun sahibi olmamakla birlikte 

organizasyonun içinde yeralan ve risk alma, yenilik getirme, yaratıcılık özelliklerinin 

bulunduğu girişimci kişiliğe sahip bireyler de birer iç girişimci olarak düşünülebilmektedir.  

İçinde bulunduğumuz küresel ekonomik yapı, ülkelerin liberalleşmesi, bilgi teknolojileri, 

ulaşım ve iletişim olanakları, 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. Gelişmekte olan ülkelerde girişimciler, ekonomik gelişme 

sürecinde önemli roller üstlenmektedirler.  Ekonomik inovasyonun hayata geçirilmesinde 

girişimcilik oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Ekonomik büyüme ve sosyal refahın teşvik 

edilmesinde, girişimcilik ve küçük işletme sahipliğinin arttırılmasının temel politikalar olduğu 

savunulmaktadır (Barth vd, 2006: 1). Çeşitli ampirik araştırmalar da girişimcilik faaliyetleriyle 

ekonomik büyüme ve inovasyon arasında kuvvetli pozitif ilişki olduğunu göstermektedir (Van 

Praag ve Versloot, 2007: 2).  

Gelişmekte olan ülkelerdeki, kişi başına gelir düzeyinin düşüklüğü, dengesiz gelir dağılımının 

varlığı, sermaye yetersizliği, kamu finansman açıkları, düşük ücretler, kayıt dışı ekonominin 

yaygınlığı gibi temel sorunların çözümünde sermaye birikiminin hızlandırılması, istihdam 

yaratılması, yeniliklerin ülkeye getirilmesi yoluyla girişimciliğin çok önemli katkıları vardır. 

Tüm bunların doğal sonucu olarak girişimci kültüre sahip bir toplumsal yapının 

oluşturulmasında eğitim özellikle girişimcilik eğitimi gün geçtikçe daha da önemli hale 

gelmektedir.  

 

3.GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN KAPSAMI VE AMACI 

Günümüzde bilgi oldukça önem kazanmış ve çağımız “Bilgi çağı“ olarak adlandırılmıştır. 

Özellikle yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler bilgiye ulaşmayı daha da kolaylaştırmıştır. Burada 

dikkat edilmesi gereken en önemli konu bilginin kaliteli ve doğru bilgi olmasıdır. Girişimci ya 

da potansiyel girişimciler doğru bilgiye ulaşmış eğitimli girişimciler olması durumunda ise 

başarılı olmaları ve riski azaltmaları çok daha kolay olacaktır. Genel olarak girişimcilik 

eğitiminin iki temel amacı vardır. Bunlar; a)girişimcilik ile ilgili farkındalık oluşturarak bireyin 

içindeki girişimcilik özelliklerini ve potansiyelini ortaya çıkarmak, b) iş fikri olan ve yatırım 

yapmak isteyen bireylere fikrin yatırıma dönüşmesi sürecinde yol göstermektir (Karadal ,2013, 

9).  
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Temelinde insan unsurunun yeraldığı girişimcilik eğitimi oldukça geniş kapsamlı bir alandır. 

Girişimcilik kavramının güümüzde giderek hem öneminin artması hemde içerik olarak 

kapsamının genişlemesiyle artık bir sosyal bilim dalı olarak değerlendirildiğini belirtmeliyiz. 

Öyleki girişimcilik eğitiminde insan ilişkileri, tarih, toplumsal kültürden, mühendisliğe dayalı 

teknik bilgi, ekonomiye kadar uzanan geniş bir alan vardır. Bu alanda psikoloji, sosyoloji, 

ekonomi, tarih, hukuk, işletme, mühendislik, dil bilim, felsefe gibi disiplinler girişimcilik 

eğitiminin etkinliği ve başarısı üzerinde doğrudan etkili olmaktadır (Sezer, 2015, 44-46).        

Böylesi geniş bir alnda karşımıza çıkan girişimcilik eğitimiyle ilgili üniversitelerde verilmekte 

olan girişimcilik dersinin içeriği; “Girişimciliğin kurum içi (intrapreneurship) veya küçük işletme-

aile işletmesi (entrepreneurship) boyutlarında farklı türlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, 

hukuki, mali, davranışsal, psikolojik, sosyal, kültürel yönlerine ilişkin inceleme ve 

değerlendirmeler; Liderlik, Girişimciliğin tarihsel süreci, ulusal ve uluslararası girişimcilik 

örneklerinin incelenmesi” olarak belirtilmektedir (www.baskent.edu.tr/~ahalici  

Bunun yanısıra girişimcilik eğitiminin nitel olarak da özellikleri tanımlanabilir. Sözkonusu 

özellikler; girişimcilik derslerinde, yeni düşüncelerin ortaya çıkarılması, türlü sosyo-ekonomik 

sorunların çözümünde alternatif çözüm yollarının geliştirilmesi, hiç söylenmeyeni söyleme, 

gelecekteki ekonomik yaşamla ilgili öngörülebilir hedefler sunabilme, model oluştıracak 

girişimcilik faaliyetlerinde bulunma, projeler geliştirmeye dayalı olma, sadece bireysel 

çıkarların değil, toplum çıkarlarının da önemli olduğu bilincini aşılama, günlük yaşamsal 

faaliyetlerle doğrudan bağ kurma, girişimci kişilik-başarı ilişkisini vurgulama, yapılamayanı 

yapabilme duygusunu aşılama, iş hayatına hazırlama, öğrencileri boşluk duygusundan, 

başarabilirim duygusuna yöneltebilme, küresel sorunlara akılcı çözümler üretme, yaparak ve 

yaşayarak öğrenmeye yönelik olma, toplumsal olaylara karşı yeni bakış açısı kazandırma, insan 

haklarına saygılı, demokratik, milli ruha sahip kişilik yaratma, kişisel yetenekleri açığa 

çıkarma, olaylara karşı yerel bir bakış açısıyla değil dünya ölçeğinde bir bakış açısı kazandırma 

şeklinde belirtilebilir (Sezer, 2015,16-21).  

Girişimcilik derslerinde öğrencilerin derslerde almış oldukları teorik eğitimin önemi tartışılmaz  

Ancak burada teorinin yanı sıra uygulamalı eğitime de çok büyük ihtiyaç vardır. Burada da 

öğretim elemanının uygulama becerisinin yanısıra KOSGEB gibi çeşitli  kurum ve kuruluşların 

yürüttükleri uygulamalar önemli olmaktadır. 

Üniversitelerin örgün eğitimlerinde en az 54 saat uygulamalı ve teorik ders alan öğrenciler ömür 

boyu geçerli sertifika sahibi olmakta ve KOSGEB’den ucuz kredi alabilmektedirler. Eğer 

verilen eğitimler teori ve uygulama ile desteklenir ise üniversitelerden mezun olan gençler 

http://www.baskent.edu.tr/~ahalici
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böylece hem kendileri için iş kurmuş hemde başkalarına da iş yaratmış olacaklardır. Bunun yanı 

sıra girişimcilik eğitimlerinde öncelikle girişimcilere özellikle potansiyel girişimcilere genel 

olarak girişimciliğin başarılı olması için girişimcilik zihniyetinin, bilincinin ve becerilerinin 

kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda girişimcilik süreci ve başarı faktörleri gibi 

genel bilgilerin yanı sıra eğitim sürecinde deneyimli ve başarılı girişimcilere eğitimci olarak 

yer verilerek onların bilgi deneyimlerinden de yararlanılmalıdır(Ağca, 2007, 169). 

 

4.GİRİŞİMCİLİK DERSİ ALAN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DERSİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE 

BİR ARAŞTIRMA 

İçinde bulunduğumuz bilgi çağı, bilginin temel ve en önemli kaynak olduğu, bilginin 

üretilmesinin ve iletilmesinin yaygınlaştığı, bilgi çalışanlarının çoğunlukta olduğu, sürekli 

öğrenme ve gelişmenin zorunluluk haline geldiği yeni sosyal ve ekonomik süreci ifade 

etmektedir. Böyle bir süreçte içinde bulundukları topluma ve insanlığa karşı sosyal 

sorumlulukları olan ve bilginin üretildiği yerler konumundaki üniversitelerden temel beklenti; 

ülkenin gereksinimlerini karşılayacak kaliteli insan gücünü yetiştirmektir. Üniversitelerin bu 

yöndeki eğitimi, gelecekteki ilerleme ve gelişmeleri kapsayacak biçimde planlaması 

gerekmektedir. Derslerin bilgiyi pasif olarak aktarmak yerine, bilginin üretimine, 

uygulanmasına ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek insan gücünün yetiştirilmesine 

yönelik verilmesi üniversitelerin temel görevlerindendir. 

Böyle bir süreçte üniversitelerde oktulmakta olan girişimcilik derslerinin, içerik, dersin verilme 

şekli, bilişim teknolojileri ve çağın gerektirdiği koşullara uygun verilip verilmediği ve dersin 

arzu edilen özelliklere sahip olup olmadığının dersi alan üniversite öğrencilerinin görüşlerinden 

hareketle araştırılması amaçlanmaktadır. Buradan elde edilen sonuçlarla konuyla ilgili 

farkındalık yaratılması ve dersin arzu edilen içerik ve verilme şeklinin belirlenmesi 

hedeflenmektedir.  

Bu amaçla Girişimcilik dersi alan Celal Bayar Üniversitesi Ahmetli Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerine anket uygulanmıştır. Araştırmanın anakitlesini girişimcilik dersi alan yüksekokul 

öğrencileri oluşturmaktadır. Celal Bayar Üniversitesi’nde girişimcilik dersinin okutulduğu çok 

sayıda yüksekokul olmakla birlikte bunlar içerisinden alana yatkınlık bakımından Ahmetli 

Meslek Yüksekokulu öğrencileri seçilmiştir. Ahmetli Meslek Yüksekokulu’nda dersi alan tüm 

öğrencilere anket uygulanmış bunlar içerisinden analize uygun düzgün doldurulmuş 110 anket 

değerlendirmeye alınmıştır. Anakitlenin tamamına ulaşılamadığında, kullanılan örnek kitlenin 

anakitleyi temsil yeteneğiyle ilgili kuşkular her zaman geçerli olmakla birlikte burada bireysel 
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çabalarla ulaşılabilen örnek büyüklüğünün elde edilen sonuçların istatistiksel olarak güvenilir 

olması bakımından yeterli olduğu düşünülmektedir. Kuşkusuz daha çok sayıda gözlemden 

oluşan büyük örneklerle çalışıldığında daha güvenilir sonuçlar elde edilebilecektir. Anket 

sonuçlarının değerlendirilmesinde, frekans dağılım tablolarından elde edilen betimleyici 

istatistiklerin yanı sıra, likert ölçekli sorularda anlamlı farklılıklar “Tek Örneklem t” testiyle 

araştırılmıştır. Ayrıca anketin içsel tutarlılığını araştırmak üzere güvenilirlik analizi de 

yapılmıştır.  

 

4.1. Araştırmada Kullanılan Ölçeğin Geçerliliği ve Güvenilirliği 

Bu araştırmada kullanılan anket soruları; gerek konuyla ilgili yapılan benzer araştırmalar 

incelenerek, gerekse de literatün taranmasıyla elde edilen bilgilerden ve deneyimlerden 

yararlanılarak titizlikle hazırlanmıştır. Bu nedenle ankette kullanılan soruların çalışmada 

hedeflenen sonuçlara ulaşmada, araştırma hipotezlerinin desteklenmesinde yeterli ve geçerli 

olduğu düşünülmektedir.  

Ankette sorulan sorulara verilen cevapların güvenilirliğiyle ilgili olarak, anketin içsel 

tutarlılığını ölçebilmek için sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda, likert ölçekli 

değişkenlerin içsel tutarlılığını tanımlamada yaygın olarak kullanılan Cronbach Alfa 

katsayısının hesaplanmasıyla anketin güvenilirliği araştırılmıştır. Anketteki görüş ve tutum 

bildiren likert ölçekli 85 soru üzerinden hesaplanan Cronbach alfa katsayısı 0,952 çıkmıştır. 

Genel olarak 0,60 ile 0,80 arasında çıkan katsayılar oldukça güvenilir olarak 

değerlendirilmektedir. Katsayı bu haliyle “mükemmel ölçüde güvenilir” ölçeğin kullanıldığını 

ve anketin içsel tutarlılığının sağlandığını ifade etmektedir. Güvenilirlik analizinde genel olarak 

Cronbach alfa katsayısının hesaplanmasının yanısıra, sorular arasında da korelasyon 

katsayılarının hesaplanması, düşük korelasyonlu soruların anketin içsel tutarlılığını 

arttırabilmek için analizden çıkarılması önerilmektedir. Çalışmamızda tüm sorular için 

hesaplanan korelasyon katsayıları incelendiğinde hepsi genel olarak hesaplanan Cronbach alfa 

katsayısı 0,952’den küçük çıkmıştır. Yani hiçbir değişken analizden çıkartılması halinde 

anketin güvenilirliğini arttırmadığından hiçbir soru anketten çıkarılmamıştır.    

Güvenilirlik analizinde anket sonuçlarının toplanabilirlik varsayımının sağlanıp sağlanmadığı 

Tukey eklenebilirlik testi ve likert ölçekli anket sorularına verilen cevapların homojen gruplar 

oluşturup oluşturmadığı, yani bireye göre önemliliği iki yönlü varyans analiziyle 

araştırılmaktadır (Kalaycı, 2006,s.404). Burada da, anket verileri için her iki test hesaplanmış 

ve 0,024’den küçük önem seviyelerinde (fhesap=10,109, p=0,000, fhesap =5,116, p=0,024) sıfır 
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hipotezler reddedilerek, toplanabilirlik varsayımının sağlandığı, sorulara verilen cevapların 

birbirine göre farklı olduğu, soruların tüm katılımcılar tarafından aynı algılandığı anlaşılmış, 

anketin güvenilirliği bir başka yönden de desteklenmiştir. 

4.2. Ankete Katılan Öğrencilerin Genel Özellikleri 

Ankete katılan öğrencilerin genel özellikleriyle elde edilen frekans dağılımları tablo 1’de 

gösterilmektedir. Tablo 1’dende görülebileceği gibi ankete katılan öğrencilerin %71,8’i kız 

öğrencilerden oluşmaktadır. Tüm öğrencilerin yaşları 18-27 yaş aralığında değişmekte olup 

%57,3 oranında öğrenci 21-23 yaş aralığındadır. %29,1 oranında öğrencinin yaşı ise 18-20 yaş 

aralığındadır. Öğrencilerin %76,4’ü ailesini orta gelir düzeyinde değerlendirmektedir. Anketin 

uygulandığı yüksekokulda İnsan Kaynakları Yönetimi, Banka ve Sigortacılık, Büro Yönetimi 

ve Muhasebe-Finans olmak üzere dört bölüm vardır. Ankete katılan öğrencilerin %49,1’ni 

Banka ve Sigortacılık bölümü öğrencileri, %31,8’ni Büro Yönetimi bölümü öğrencileri 

oluştumaktadır. Bunlar dışındaki İnsan Kaynakları Yönetimi ve Muhasebe-Finans bölümü 

öğrencileri ise toplam %19’luk grubu oluştumaktadırlar. Öğrencilerin %68,2’si eğitimleri 

sırasında bir işte çalıştıklarını belirtmişlerdir. %49,1’nin çevresinde kendi işini kuran yakını 

yoktur. Yakın çevresinde kendi işini kuran kimselerin bulunduğunu söyleyen diğer yarıda ise, 

aynı %23,6’lık oranlarla kendi işini kuranlar Baba ve Akraba-arkadaş gruplarıdır. Annesi 

girişimci olan kendi işini kuran hiçbir öğrenci yoktur (Tablo 1).  

Öğrencilerin %53,6’sı hergün düzenli olarak gazete okuduğunu, %19,1’i güncel ekonomi 

dergilerini düzenli takipetttiğini belirtirken %90’ı tv haberlerini izlediğini söylemiştir. 

Öğrencilere girişimcilik ders etkinlikleriyle ilgili sorulan sorularda ise, %67,3 oranında öğrenci 

ders içinde veya dışında gerçek bir girişimcilik örneğini incelemediğini, %85,5 oranında 

öğrenci girişimcilikle ilgili eğitim seminerlerine katılmadığını, %49,1 oranında öğrenci ise, 

somut örneklerle desteklenmediğinden dersi anlamada zorlandıklarını belirtmiştir (Tablo 1). 

Böylece anketi yanıtlayanlar; orta gelirli, girişimci olmayan ailelerden gelen işletmecilik 

alanında eğitim gören, girişimcilikle ilgili etkinliklere çok fazla katılmayan, basılı yayın 

organlarını çok fazla takip etmemekle birlikte televizyon ve sosyal medyayı takipeden yirmili 

yaşlardaki gençlerden oluşmaktadır. 
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Tablo 1: Katılımcıların Genel Özellikleri 
Değişkenler Fr. % Fr. %  Fr. %  Fr. %  Fr. %  Toplam 

Cinsiyet 
Erkek Kadın       

110 
31 28,2 79 71,8       

Yaş 
18-20 arası 21-23 24 yaş ve 

üzeri 

  
110 

32 29,1 63 57,3 15 13,6      

Gelir Düzeyi 
Alt Gelir Orta Gelir Üst Gelir   110 

19 17,3 84 76,4 7 6,4      

Bölüm 

İnsan 

Kaynakları 

Yönetimi 

Banka ve 

Sigortacılı

k 

Büro 

Yönetimi 

Muhasebe

-Finans 

  

110 

16 14,5 54 49,1 35 31,8 5 4,5    

Eğitiminiz sırasında 

işte çalıştınız mı? 

Evet Hayır       110 

75 68,2 35 31,8   
    

 

Yakın çevrede 

kendi işini kuran 

var mı? 

Hayır Anne Baba Kardeş 
Akraba-

arkadaş 
110 

54 49,1 --- --- 26 23,6 4 3,6 26 
23

,6 
 

Ders içi veya ders 

dışında gerçek 

girişimcilik örneği 

incelediniz mi? 

Evet Hayır       110 

36 32,7 74 67,3        

Ders somut 

örneklerle 

desteklenmediğinde

n anlama ve 

öğrenmede 

zorlandım 

Evet Hayır       110 

54 49,1 56 50,9        

Girişimcilikle ilgili 

eğitim 

seminerlerine 

katıldınız mı? 

Evet Hayır       109 

15 13,6 94 85,5        

Günlük gazete okur 

musunuz? 

Evet Hayır       110 

59 53,6 51 46,4        

TV haberlerini izler 

misiniz? 

Evet Hayır       110 

99 90,0 11 10,0        

Ekonomi 

dergilerini takip 

eder misiniz? 

Evet Hayır       110 

21 19,1 89 80,9        
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4.3. Öğrencilerin Girişimcilik Dersiyle İlgili Görüşleri  

Ankete katılan öğrencilere genel olarak almakta oldukları girişimcilik dersiyle ilgili derse olan 

ilgi ve dersin yapılma şeklini tanımlayan ifadeler verilmiştir. Öğrencilerin bu ifadelerle ilgili 

görüşlerini 1 ve 5 -her iki yönde iki uç nokta; 1: en olumsuz 5: en olumlu olacak şekilde-, 

arasında verecekleri puanlarla belirtmeleri istenmiştir. Burada tanımlanan ölçekte; 1 ve 5’ten 

oluşan ters yönlü iki uç görüş arasındaki 3 puan, olumlu ve olumsuz görüş arasında en ortada 

yeralan sınır puan olmaktadır. 3’ten farklı ortalamaları olumlu veya olumsuz yönde daha 

sağlıklı değerlendirebilmek için elde edilen ortalamaların 3 puana göre anlamlı farklılıkları tek 

örneklem t testiyle de araştırılmıştır. İfadelerle ilgili verilen puanların ortalama ve standart 

sapma değerleriyle, istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların araştırılmasıyla elde edilen önem 

seviyesi olasılıkları tablo 2’de verilmektedir.     

Elde edilen sonuçlara göre sekiz maddenin beş tanesinde 0,032’den küçük önem seviyelerinde 

anlamlı farklılık elde edilmiştir. Anlamlı farklılık elde edilemeyen 2 no’lu “Girişimcilik 

dersini çok sevdim”, 6 no’lu “Girişimcilik dersinin stajı olmalı” ve 7 no’lu “Girişimcilik 

dersinde uygulamalı ödevler verilmeli” ifadelerinde öğrenciler “kararsız” kalmışlardır.  

 

Tablo 2. Girişimcilik Dersinin Verilmesiyle İlgili Görüş Ortalamaları ve “Kararsız=3” 

Ortalamaya Göre Farklılıkları  

İfadeler n Ortalama Standart 

Sapma 

Önem 

Seviyesi 

1.Girişimcilik dersi hep ilgimi çekmiştir 110 3,2909 1,40344 ,032 

2.Girişimcilik dersini çok sevdim 110 3,1818 1,36255 ,164 

3.Girişimcilik dersinin gerekli olduğuna inanıyorum 110 4,0091 1,31676 ,000 

4.Girişimcilik dersinin bilişim teknolojilerine dayalı 

olarak uygulamalı verilmesi gerekir 
110 3,8000 1,27646 ,000 

5.Girişimcilik dersi gerçek hayattan seçilmiş vaka 

analizleriyle desteklenmelidir 
110 3,8727 1,32796 ,000 

6.Girişimcilik dersinin stajı olmalı 110 2,8727 1,52116 ,382 

7.Girişimcilik dersinde uygulamalı ödevler 

verilmeli 
110 2,9182 1,43439 ,551 

8.Girişimcilik dersiyle ilgili dışarıdan girişimciler 

konuşmacı olarak davet edilmelidir.. 
110 4,1818 1,27201 ,000 

 

Bunlar dışındaki kalan beş maddede ise 3’ten büyük olumlu yönde anlamlı farklılığa sahip 

ortalamalar elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre, girişimcilik dersleri; öğrencilerin ilgisini çeken, 

gerekli olduğuna inanılan, bilişim teknolojilerine dayalı olarak verilmesi ve gerçek hayattan 

seçilmiş vaka analizleriyle desteklenmesi gereken, gerçek başarılı girişimcilerin konuşmacı 

olarak çağrılarak yapılması gereken dersler olarak değerlendirilmektedir (Tablo 2).    
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4.4. Öğrencilerin Girişimcilik Dersinin İçeriğiyle İlgili Görüşleri   

Yapılan ankette öğrencilere girişimcilik dersinin içeriği, kapsamı, dersin verilme şekli ve 

ilkeleriyle ilgili konuyu farklı yönlerden tanımlayan, oldukça geniş kapsamlı, olumlu veya 

olumsuz yönde kesin, net bir yargı bildiren ifadelerden oluşan toplam 27 ifade verilmiştir. Bu 

ifadelerle ilgili görüşlerin 1 ve 5 arasında –iki uç nokta 1:katılmıyorum, 5:katılıyorum olacak 

şekilde- verilecek puanlarla belirtilmesi istenmiştir. Burada ayrıca olası cevaplar arasına 

“fikrim yok” seçeneği de eklenmiştir. Bu seçeneğin seçilmesi durumunda soru “boş bırakılmış” 

gibi değerlendirilerek hesaplama ve analizlere katılmamıştır.  

Burada da oluşturulan ölçekte, 1 ve 5 arasındaki 3 puan iki uç görüş arasında sınır değer olarak 

düşünülebilir. Bu durumda 3’ten farklı ortalamaların katılma ya da katılmama yönlü daha 

sağlıklı değerlendirilebilmesi için elde edilen ortalamaların 3 puandan anlamlı farklılıkları 

istatistiksel olarak “tek örneklem t testi”yle de araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara ilişkin 

ortalamalar, standart sapma değerleri, “fikrim yok” seçeneğini daha anlamlı kılan gözlem 

değerleri (n) ve önem seviyesi olasılıkları tablo 3’te verilmektedir.    

Girişimcilik dersinin içerik, kapsam ve veriliş ilkeleriyle ilgili 27 soru içerisinden 5 tanesinde 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık elde edilememiştir. Kalan ifadelerin hepsinde 0,041’den 

küçük önem seviyelerinde anlamlı farklılık elde edilmiştir.  

 

Tablo 3.Girişimcilik Eğitimiyle İlgili Görüş Ortalamaları  “Kararsız=3” Ortalamaya Göre Farkı   
İfadeler n Ort. Std. 

Sap. 

Önem 

Sev. 

1.Girişimcilik eğitiminde yeni düşüncelerle ortaya çıkmak, yeni 

fikirlerin öncülüğünü yapmak, alternatif çözüm yolları geliştirmek 

çok önemlidir. 

110 3,9909 1,06224 ,000 

2.Derslerde söylenmemiş olanı söyleyerek yeni girişimlere yol 

açmak  gerekir.   
108 3,7870 ,90740 ,000 

3.Girişimcilik dersinde, öğrencilere gelecek beklentileriyle ilgili 

öngörülebilir hedefler sunabilecek bir sistem ortaya konmalıdır.  
110 4,0636 1,03407 ,000 

4.Eğitim kurumları da girişimcilik faaliyetlerinde bulunarak 

öğrencilere örnek olmalıdırlar. 
108 4,1852 ,98729 ,000 

5.Eğitim kurumları ancak girişimcilik faaliyetlerinde bulunarak, salt 

bilgi üretme yeri olmak algısından kurtulabilirler.  
107 3,6822 1,06042 ,000 

6.Girişimcilik öğretimi, öğrencileri günlük düşünme anlayışından 

uzaklaştırarak, uzun vadeli projeler geliştirmeye kaynaklık edecek 

şekilde planlanmalıdır.  

109 3,7248 1,13751 ,000 

7.Girişimcilik, günlük faaliyetlerle olan doğrudan etkileşimi 

nedeniyle giderek daha çok ilgi gören bir bilim dalıdır.  
107 3,7290 1,06017 ,000 

8.Günümüzde başarılarıyla anılan bireyler, girişimci kişiliğe 

sahiptirler.  
107 3,7103 1,11600 ,000 

9.Girişimcilik sadece yatırım, üretim bilgileriyle 

sınırlandırılmamalıdır.  
108 3,5741 1,30566 ,000 

10.Girişimcilik dersleri iktisat, sosyoloji, psikoloji… gibi tüm ara 

disiplinlerle koordineli olarak verilmelidir.  
101 3,6040 1,23353 ,000 
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11.Girişimcilik dersinin asıl amacı, öğrencilere doğal ve ekonomik 

çevrelerini tanıtarak söylenemeyeni söyleyebilme, yapılamayanı 

yapabilme duygusunu aşılamak olmalıdır.   

101 3,8119 1,14641 ,000 

12.Girişimcilik dersinin öğrencilerin girişimci kişiliklerini ön plana 

çıkartacak şekilde ilişkili seçmeli derslerle birlikte verilmesi 

gerekir. 

104 3,8077 1,15814 ,000 

13.Girişimcilik dersinde kullanılan ders materyalleri, konunun 

önemi ve içeriğini yansıtmaktan uzaktır.  
101 3,1584 1,22256 ,196 

14.Girişimcilik dersinde kullanılan ders materyalleri öğrenci 

seviyesine uygun değildir.  
105 2,8857 1,29581 ,368 

15.Girişimcilik dersinde kullanılan ders materyalleri işitsel ve 

görsel olarak doyurucu değildir. 
103 3,2621 1,28308 ,041 

16.Girişimcilik dersi öğrencilerin girişimci kişiliğini açığa 

çıkarmıyor. 
105 2,8952 1,36525 ,433 

17.Girişimcilik dersi öğrencileri iş hayatına hazırlamalıdır. 105 4,0857 1,13607 ,000 

18.Girişimcilik dersi, bireyin karşısına çıkacak olan problemlerin 

çözümüne katkı sağlayacak şekilde verilmelidir.  
106 4,1321 1,04267 ,000 

19.Girişimcilik alanında verilen eğitimler, öğrencileri 

başarabilirim duygusuna yöneltmemektedir.  
102 3,1373 1,30528 ,291 

20.Girişimcilik dersi, öğrencileri boşluk duygusundan, 

başarabilirim duygusuna yöneltmelidir.   
107 4,0187 1,14909 ,000 

21.Girişmcilik dersinde konular, uygulamalı olarak, bilgisayar ve 

internet uygulamalarıyla verilmelidir.  
105 3,7714 1,23458 ,000 

22.Girişimcilik dersi küresel sorunlara akılcı çözüm önerisi 

getirmelidir.  
102 3,7059 1,24748 ,000 

23.Girişimcilik dersi yaparak ve yaşayarak öğrenmeye yönelik 

olmalıdır. 
104 4,0385 1,13140 ,000 

24.Girişimcilik dersi öğrenciye toplumsal olaylara karşı yeni 

bir bakış kazandırmamaktadır. 
103 2,8252 1,31676 ,181 

25.Girişimcilik dersi öğrencinin olaylara karşı kararlı, insan 

haklarına saygılı, demokratik, milli bir duruş sergilemelerine imkan 

vermelidir.  

104 3,9615 1,12278 ,000 

26.Girişimcilik dersi öğrencilere olaylara karşı dünya ölçeğinde bir 

bakış açısı kazandırmalıdır.  
105 3,9524 1,18793 ,000 

27.Girişimcilik dersleri kendi yeteneklerinin farkına varan 

girişimciler yetiştirmelidir.   
104 4,1442 1,14416 ,000 

 

Anlamlı farklılık elde edilemeyen 13 no’lu “Girişimcilik dersinde kullanılan ders materyalleri, 

konunun önemi ve içeriğini yansıtmaktan uzaktır.”, 14 no’lu “Girişimcilik dersinde kullanılan 

ders materyalleri öğrenci seviyesine uygun değildir.“, 16 no’lu “Girişimcilik dersi öğrencilerin 

girişimci kişiliğini açığa çıkarmıyor.“, 19 no’lu “Girişimcilik alanında verilen eğitimler, 

öğrencileri başarabilirim duygusuna yöneltmemektedir.“ ve 24 no’lu “Girişimcilik dersi 

öğrenciye toplumsal olaylara karşı yeni bir bakış kazandırmamaktadır.“ ifadelerinde bulunan 

ortalamalar 3’e çok yakın ortalamalardır. Dolayısıyla bu ifadelerde öğrenciler kararsız 

kalmışlardır (Tablo 3).  

Bunlar dışında anlamlı farklılık elde edilen tüm ifadelerde elde edilen ortalamalar 3’ten büyük 

çıkmıştır. Buradan dersin içerik ve veriliş ilkeleriyle ilgili anlamlı farklılık elde edilen tüm 

ifadelerde öğrenciler katılma, destekleme yönlü görüş belirtmişlerdir. Bunlar içerisinde en 
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yüksek ortalamalı ifade 4,1852 ortalamayla “Eğitim kurumları da girişimcilik faaliyetlerinde 

bulunarak öğrencilere örnek olmalıdırlar.” görüşü olmuştur. Bunu  4,1321 ortalamayla 

“Girişimcilik dersi, bireyin karşısına çıkacak olan problemlerin çözümüne katkı sağlayacak 

şekilde verilmelidir.” ifadesi izlemiştir. Buradan genel olarak öğrenciler girişimcilik 

derslerinin; yeni fikirlerin ortaya çıkarıldığı, sorunların çözümüne alternatif çözüm yollarının 

üretildiği, proje odaklı, girişimci kişiliği ön plana çıkaran, eğitim kurumlarının salt bilgi üreten 

kurumlar olmaktan çıkıp, model oluşturacak şekilde girişim faaliyetlerinde bulunduğu, bireyi 

iş hayatına hazırlayan, olaylara geniş perspektiften bakarak akılcı çözümler üreten, teknolojiyi 

sonuna kadar kullanan, kendi yeteneklerinin farkında olan, demokrasi, insan hakları gibi 

evrensel değerlere sahip ama olaylar karşısında milli duruş sergilemeyi başaran bireylerin 

yetiştirilmesine katkı sağlayan ilkelere göre planlanıp ilişkili olduğu başka derslerle koordineli 

verilmesi gerektiğini şiddetle savunmakta ve desteklemektedirler (Tablo 3). 

  

4.5. Öğrencilerin Girişimcilik Konusuyla İlgili Dersler Hakkındaki Görüşleri 

 Ankette öğrencilerin girişimcilik dersleriyle doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilişkili olabilecek 

derslerle ilgili görüşleri de araştırılmıştır. Bu amaçla işletme alanında yeralan dersler alt alta 

gelişi güzel sıralanmış, öğrencilerin bu dersleri hem kendi bölümleri hemde girişimcilik eğitimi 

açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Söz konusu değerlendirmenin 1 ve 5 arasındaki –iki uç 

nokta 1:önemsiz, 5:çok önemli- puanlarla yapılması istenmiştir. Öğrenciler her ders için hem 

bölümleri hemde girişimcilik dersi olacak şekilde iki ayrı puan vermişlerdir. Burada da 

oluşturulan ölçekte orta nokta 3 puana göre anlamlı farklılıklar her iki ortalama için istatistiksel 

olarak araştırılmıştır. Elde edilen ortalamalar ve önem seviyesi olasılıkları tablo 4’te 

verilmektedir.  

İşletmecilik eğitimiyle ilgili seçilmiş olan 25 tane dersten 17 tanesinde her iki ölçektede yani 

hem bölüm hemde girişimcilik dersi için yapılan değerlendirmelerde 0,088’den küçük önem 

seviyelerinde anlamlı farklılık elde edilmiştir. Bu 17 dersin 2 tanesi dışında kalan 15 dersi 

öğrenciler hem bölüm hemde girişimcilik dersi için önemli olarak değerlendirmişlerdir. Bu 

dersler; 6. no’lu “Davranış Bilimleri”, 7 no’lu “.İşletme Yönetimi“, 9 no’lu “Maliyet 

Muhasebesi“, 10 no’lu “Mali Tablolar Analizi“, 11 no’lu “Denetim“, 12no’lu “Bilgisayar 

Kullanımı“, 13 no’lu “Bilgisayar Programlama“, 14 no’lu “Yönetim Bilgi Sistemi“, 16 no’lu 

“Pazarlama“, 17 no’lu “Finansman”, 18 no’lu “Araştırma Yöntemleri”, 20 no’lu” Ticaret 

Hukuku”, 21 no’lu “İş Hukuku”, 24 no’lu “Yabancı dil”, 25 no’lu “Türk Dili” dersleridir. 

22 no’lu “Coğrafya-Vatandaşlık Bilgisi” ve 23 no’lu “Felsefe” derslerini hem bölüm hem 
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girişimcilik dersleri  için önemsiz olarak değerlendirmektedirler (Tablo 4). Kalan 8 dersten 1 

no’lu “İktisat” ve 3 no’lu “Uygulamalı İstatistik” derslerinde her iki değerlendirmede anlamlı 

farklılık elde edilememiştir. Bu nedenle bu dersler  hem bölüm hem girişimcilik dersi 

bakımından öğrencilerin kararsız kaldığı dersler olmuşlardır. Kalan 6 dersten   2 no’lu “İşletme 

Matematiği” ve 15 no’lu “Yöneylem Araştırması” derslerinde girişimcilik dersi 

değerlendirmesinde anlamlı farklılık elde edilmiştir. Bu derslerden İşletme Matematiği 

Girişimcilik dersi için önemsiz değerlendirilirken, bölüm için yapılan değerlendirmede 

“kararsız” kalınmıştır. Yöneylem araştırması dersi ise, girişimcilik dersi için önemli olarak 

değerlendirilirken, bölüm için “kararsız” olarak değerlendirilmiştir.  4 no’lu “Mikro İktisat”, 

5 no’lu “Makro İktisat”, dersleri ise, bölüm için önemsiz olarak değerlendirilirken girişimcilik 

dersi için “kararsız” olarak değerlendirilmişlerdir. 8 no’lu “Genel Muhasebe” ve 19 no’lu 

“Temel Hukuk” dersleri de bölüm için önemli olarak değerlendirilirken girişimclik dersi için 

“kararsız” olarak değerlendirilmişlerdir (Tablo 4).     

 

Tablo 4. Çeşitli Derslerin Girişimcilik Dersi Bakımından Değerlendirilme Sonuçları  

“Kararsız:3” Ortalamaya Göre Farklılıkları  

Dersler 

Bölüm için 

önemlilik  

ortalaması 

 Önem  

Seviyesi 

Girişimcilik Dersi  

için önemlilik  

ortalaması 

Önem  

Seviyesi 

1.İktisat 2,9346 ,646 3,2523 ,092 

2.İşletme Matematiği 2,8598 ,352 2,6075 ,006 

3.Uygulamalı İstatistik 3,0187 ,900 2,9813 ,900 

4.Mikro İktisat 2,6916 ,019 2,8598 ,313 

5.Makro İktisat 2,7383 ,049 2,8692 ,369 

6.Davranış Bilimleri 3,5648 ,000 3,3796 ,012 

7.İşletme Yönetimi 3,9352 ,000 3,7778 ,000 

8.Genel Muhasebe 3,6449 ,000 3,1776 ,223 

9.Maliyet Muhasebesi 3,4206 ,003 3,2710 ,058 

10.Mali Tablolar Analizi 3,3148 ,022 3,3611 ,014 

11.Denetim 3,4579 ,001 3,6168 ,000 

12.Bilgisayar Kullanımı 4,3981 ,000 3,8704 ,000 

13.Bilgisayar Programlama 4,2243 ,000 3,6542 ,000 

14.Yönetim Bilgi Sistemi 3,8981 ,000 3,7407 ,000 

15.Yöneylem Araştırması 3,1402 ,236 3,4019 ,003 

16.Pazarlama 3,9346 ,000 4,1402 ,000 

17.Finansman 3,8056 ,000 3,9907 ,000 

18.Araştırma Yöntemleri 3,8148 ,000 3,8889 ,000 

19.Temel Hukuk 3,2336 ,087 3,0841 ,549 

20.Ticaret Hukuku 3,3832 ,010 3,3364 ,017 

21.İş Hukuku 3,7570 ,000 3,6822 ,000 

22.Coğrafya-Vatandaşlık Bilgisi 2,7196 ,059 2,7570 ,088 

23.Felsefe 1,9813 ,000 2,2617 ,000 

24.Yabancı dil 4,0370 ,000 3,9259 ,000 

25.Türk Dili 3,6075 ,000 3,6132 ,000 
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5. SONUÇ 

Günümüzde sadece gelişmekte olan ülkeler değil, gelişmiş ülkeler de ekonomik durgunluk ve 

işsizlik sorunuyla karşı karşıya bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar da çözüm yolu 

girişimciliğin canlandırılması gerektiği yönündedir.  Bu nedenle, birçok ülke “girişimci 

ekonomi” oluşturabilmek için çabalamaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinde 

girişimciliğin; sermaye birikiminin hızlandırılması, istihdam yaratılması, yeniliklerin ülkeye 

getirilmesi yönüyle çok önemli katkılarının olduğu ve geleneksel ekonomiden modern 

ekonomiye dönüşümün ancak girişimcilik yoluyla başarılabileceği bilinmektedir. Bu yönüyle 

girişimcilik hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ekonomileri için hızlı ekonomik büyüme 

ve kalkınmayı sağlamada olmazsa olmaz temel unsurlar arasında yeralmaktadır. Bu yönüyle 

toplumda girişimci ruha sahip bir kültürel yapının oluşturulmasında girişimcilik eğitimi daha 

da önemli hale gelmektedir. İçinde bulunduğu topluma karşı sosyal sorumlulukları olan 

üniversitelerinde bu kültürün oluşmasında eğitim yönüyle ciddi katkılarının olması 

beklenmektedir. Bu düşüncelerle girişimcilik dersi alan üniversite öğrencileri üzerinde yapılan 

bir anket çalışmasıyla konuyla ilgili bir farkındalık yaratılması ve dersin arzu edilen içerik ve 

kapsamda verilme şeklinin belirlenmesine çalışılmıştır.  

Elde edilen sonuçlara göre, öğrenciler; girişimcilik dersine ilgi duymakta ve dersin gerekli 

olduğuna inanmaktadır. Dersin somut, canlı örneklere dayalı olarak bilişim teknolojilerinden 

yararlanılarak verilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Girişimcilik derslerinin; yeni fikirlerin 

ortaya çıkarıldığı, sorunların çözümüne katkı sağlayan, proje odaklı dersler olması gerektiğini 

belirtmektedirler. Eğitim kurumlarının sadece bilgiyi üreten ve yayan kurumlar olmaktan 

uzaklaşıp model oluşturacak şekilde girişim faaliyetlerinde bulunması gerektiğini 

savunmaktadırlar.  

Girişimcilik dersinin bireyi iş hayatına hazırlayan, olaylara geniş perspektiften bakarak akılcı 

çözümler üreten, teknolojiyi sonuna kadar kullanan, kendi yeteneklerinin farkında olan, 

demokrasi, insan hakları gibi evrensel değerlere sahip ama olaylar karşısında milli duruş 

sergilemeyi başaran bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlacak şekilde planlanıp verilmesi gereği 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca dersin başka derslerle ilişkilendirilerek koordineli verilmesi gerektiği 

görülmüştür. Bu kapsamda girişimcilik dersiyle doğrudan ilgili ve önemli olan temel dersler; 

davranış bilimleri, muhasebe, pazarlama, yönetim bilişim sistemleri, işletme yönetimi ve hukuk 

olarak elde edilmiştir.  

Sınırlı sürede sınırlı imkanlarla yapılan çalışmanın aynı kurumda farklı alanlarda eğitim gören 

veya farklı ülke ve/veya üniversitelerde aynı alanda eğitim gören üniversite öğrencilerine daha 
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geniş olarak uygulanmasıyla daha güvenilir, farkındalık yaratmaya yönelik bir proje haline 

getirilerek uygulanması halinde ilginç sonuçların elde edilebileceğini belirtneliyiz.   
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Özet 

Günümüzde genel ülke altyapısı(ekonomik ve teknolojik) ile girişimcilik altyapısı(finansman, 

girişimci teşvikleri ve destekleri mekanizması, insan kaynakları, kültürel, siyasi ve sosyal 

altyapı ile yasal düzenlemeler) biçiminde ikiye ayrılan faktörler girişimciliği etkilemektedir. 

Genel ülke ve girişimcilik altyapılarının her ikisine de etki eden unsurlar arasında özelleştirme 

uygulamaları da bulunmaktadır. Literatürde farklı açılardan birçok tanımı yapılan özelleştirme, 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin yeniden inşasını sağlayan bir strateji olarak 

tanımlanabilir. Bu stratejinin hayata geçirilmesi sonucunda, piyasa ekonomisinin işlerliğini 

artıran güçlerin de değişmesini sağlayabilecektir. Özelleştirme uygulamalarıyla piyasa 

ekonomisinde yaşanan değişim ise başta inovasyon olmak üzere girişimciliği de 

etkileyebilecektir. 1980’li yıllardan sonra literatüre göre özelleştirme yöntemi olarak da 

değerlendirilen Kamu Özel Sektör Ortaklığı (KÖO) uygulamaları artmıştır. Bu doğrultuda 

çalışmada, KÖO’nın ortaya çıkış nedenleri, kavramsal olarak ne anlama geldiği, özellikleri, 

güçlü ve zayıf yönleri ve girişimcilikle olan etkileşimi değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kamu Özel Sektör Ortaklığı, Özelleştirme. 
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EFFECT OF PRIVATISATION ON ENTREPRENEURSHIP: EXAMPLE 

OF PUBLIC PRIVATE SECTOR PARTNERSHIP 

Abstract 

Today, factors categorised under two titles as general country infrastructure (economic and 

technological) and entrepreneurship infrastructure (financing, mechanism of entrepreneurship 

incentives and supports, human resources, cultural, political and social infrastructure and legal 

regulations) influence entrepreneurship. Privatisation practices are among elements influencing 

both general country infrastructure and entrepreneurship infrastructure. Having been defined in 

literature several times in terms of different aspects, privatisation may be defined as a strategy 

that ensures rebuilding of developed and developing country economies. As a result of the 

implementation of this strategy, it may also ensure change in powers increasing the 

functionality of the market economy. And the change experienced in the market economy due 

to privatisation practices may influence entrepreneurship, primarily innovation. After 1980s 

Public Private Partnership which is also accepted as a method of privatisation according to the 

literature increased. In this study, the reasons why PPP emerged, its conceptual meaning, 

properties, strengths and weaknesses, and its interaction with entrepreneurship are dealt with. 

Keywords: Entrepreneurship, Public Private Sector Partnership, Privatisation. 

 

1. GİRİŞ 

Kamu hizmeti, devletin toplumsal niteliğe sahip gereksinimleri karşılamada yapmak zorunda 

olduğu faaliyet ya da işlerin bütünüdür. Bir başka ifadeyle, kamusal nitelikteki ortak ihtiyaçların 

karşılanması bakımından devletin sorumlu olduğu hizmetlerdir (Akdoğan, 1999).  

Kamu kesimi faaliyet alanının piyasa ekonomisine sahip gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra genişlediği gözlenmiştir. Bu ülkeler kamu kesimindeki 

büyüme ile birlikte bir refah ve bolluk dönemi yaşamışlardır. Ancak 1970’li yılların başlarından 

itibaren özellikle gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm 

arayışları, liberal ekonomik görüşün yeni analitik yaklaşımlarla tekrar güncellik kazanmasını 

sağlamıştır. Bu çerçevede Monetarizm, Rasyonel Beklentiler, Arz Yönlü İktisat ve Anayasal 

İktisat gibi yeni liberal görüşler ortaya çıkmıştır. Klasik iktisadi düşüncenin temel 

varsayımlarına bağlı olan bu görüşler, kamu kesiminin büyümesi ile birlikte ortaya çıkan 

sorunlara ve gelişmelere bağlı olarak yeni yorum ve katkılarda bulunarak liberal görüşün 

doğruluğunu göstermeye çalışmışlardır. 1980’li yıllardan itibaren bu görüşlerin önerileri birçok 

ülkede politik düzeyde kabul görmüş ve uygulamaya konmuştur (Çelebi, Miynat, & Cura, 

2013). Yeni liberal görüşlerin ortak noktası, 1970’li yıllarda ortaya çıkan enflasyon, işsizlik, 

büyüme hızının düşmesi gibi sorunların sorumlusu olarak artan kamu kesimi faaliyetlerini 

görmeleridir. Devletin, ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi ve gelir dağılımının 
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iyileştirilmesi gibi amaçlarla ekonomiye yaptığı müdahalelerin sorunların kaynağını 

oluşturduğu ve başarısız olduğu ileri sürülmektedir. İstikrar içinde büyümenin sağlanabilmesi 

için kamu kesiminin faaliyet alanının küçültülmesi, açık bütçe politikalarından vazgeçilmesi ve 

piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi gerektiğini savunmaktadırlar (Akt. Muter, Çelebi, & 

Sakınç, 2012).  

İktisadi alanda yaşanan bu dönüşüm, kamu hizmet sunumunda alternatif yöntemlerin ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. Yöntemlerin başında, yeni liberal doktrinin savunduğu özelleştirme 

gelmektedir. Küreselleşme olgusuyla birlikte, kamu kesiminin küçültülmesi ve piyasa 

ekonomisinin işlerliğinin artırılmasına yönelik özelleştirme uygulamalarına 1970’li yılların 

sonunda İngiltere’de başlanmıştır. Özelleştirme, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

ekonomik liberalleşme ve kamunun yeniden yapılandırılması politikalarında büyük pay sahibi 

olmuştur (Kovancılar & Miynat, 2008). Bir diğer yöntem ise, Kamu Özel Sektör Ortaklığı 

(KÖO) modelidir. ABD’de yüzyılı aşkın bir süre önce var olan KÖO uygulamaları, 1970’li 

yıllarda hız kazanarak günümüze kadar gelişmiştir (Becker & Patterson, 2005). KÖO modeli 

kamu yatırım ve hizmet sunum modellerinin yerini alan alternatif bir model haline gelmiştir 

(Karahanoğulları, 2012). KÖO, literatür incelendiğinde bir kısım çalışmaya göre özelleştirme 

yöntemi olarak değerlendirilse de çalışmaların büyük bir kısmında özelleştirmeden farklı bir 

uygulama olarak açıklanmaktadır. Çalışmada, KÖO modeli girişimcilik örneği olarak ele 

alınmıştır. Bu doğrultuda, KÖO kavramı ve ortaya çıkış nedenleri, özellikleri, güçlü ve zayıf 

yönleri ve girişimcilikle olan etkileşimi incelenmiştir.  

 

2. KAVRAMSAL OLARAK KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI 

1929 Büyük Buhranından sonra hakim olan Keynesyen İktisadi yaklaşım, özellikle 1970’li 

yıllarda yaşanan petrol şokları ve stagflasyon olgusuyla birlikte yeni liberal doktrinin ortaya 

çıkışına kadar geçerli olmuştur. Yeni liberal doktrin perspektifinde, kamunun piyasaya 

müdahale şekline ve kamu ekonomisinin büyüklüğüne yönelik değişimler yaşanmıştır. Bu 

değişimlerin başında, kamu hizmetinin sunumunda özelleştirme uygulamalarının yanında yeni 

bir anlayışın uygulamada görülmesidir. Özelleştirme uygulamalarının yanında kamu 

hizmetlerinin sunumunda kullanılan model, KÖO olarak ifade edilmektedir (Keane & 

Weerasinghe, 2008).  

KÖO ile ilgili farklı tanımlamalara, literatürde yer alan birçok çalışmada rastlanmaktadır. Bu 

çalışmalardan bazılarına değinilecek olursak; Kernaghen(1993)’e göre, KÖO; ortak hedefleri 
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yada karşılıklı çıkarları yerine getirmek amacıyla gücün, işgücünün, bilginin yada desteğin 

paylaşıldığı bir ilişkidir. Osborne(2000)’na göre, KÖO; kamu programları ve hizmetlerinin 

yerine getirilmesi için sözleşme yada farklı ortak antlaşmalara dayalı işbirliğidir. Hodge ve 

Greve(2007)’e göre, KÖO; kamu ve özel sektör arasında gerçekleştirilen ortak kurumsal 

düzenlemelerdir. Roehrich, Lewis ve George(2014)’a göre KÖO; kamu ve özel sektörün kamu 

hizmetlerinin sağlanması için karşılıklı olarak imzaladıkları uzun dönemli bir sözleşmedir. 

Literatürdeki çalışmalar kapsamında KÖO; kamu sektörü ile özel kesimdeki kâr amacı güden 

ve gütmeyen örgütlenmeler arasında, topluma hizmetlerin sunulması, ekonomik büyümenin 

hızlanması ya da kamu kaynaklarının desteklenmesi amacıyla oluşturulan işbirliği 

antlaşmaları(ya da sözleşmeleri) olarak tanımlanmaktadır (Becker & Patterson, 2005). KÖO ile 

ilgili yapılan tanımlar üç temel esas üzerine oturtulmuştur. Bunlar sırasıyla; kamu ve özel sektör 

arasındaki ilişkinin uzun dönemli sözleşmelere dayalı olması, özel sektörün kamu hizmetlerinin 

nasıl üretileceği ve ne şekilde dağıtılacağı konularında söz sahibi olması ve kamu ve özel sektör 

ortaklığından kaynaklanacak risklerin paylaşılmasıdır (Forrer, Kee, Newcomer, & Boyer, 

2010). 

3. KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI’NIN ÖZELLİKLERİ VE MODELLERİ 

1970’li yıllardan sonra devletin ekonomik yaşamdaki ağırlığının yeniden sorgulandığı süreçte, 

belli başlı kamu hizmetlerinin ve mallarının sunumu ve üretimi özel sektöre devri ya da özel 

sektörle ortak gerçekleştirilmesi fikri KÖO uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamıştır (Uğur 

& Mıynat, 2014). 

KÖO uygulamasının özellikleri aşağıdaki biçimdedir (Grimsey & Lewis, 2002 ; Şahin & Uysal, 

2008): 

 Kamu sektörünün kontrolünde olan belli hizmetlerin sunumunun özel sektöre 

bedeli karşılığında ya da bedelsiz sözleşme aracılığıyla devredilmesi, 

 Birden fazla tarafın bulunması ve bu taraflar içinde en az birinin kamu sektörü 

olması, 

 Taraflar arasındaki ortaklık ilişkisinin sürekli olması, 

 Tarafların ortaklığa parasal ve parasal olmayan katkılarının olması, 

 Taraflar arasında risklerin paylaştırılması, 

 Taraflar arasında gerçekleştirilen sözleşmelerin kısa vadeli olmaması,  

 Taraflar arasında gerçekleştirilen sözleşmenin bitiminde kamu sektörüne 

devredilmesidir. 
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KÖO, yukarıda sıralanan özellikler itibariyle de özelleştirmeden farklı bir uygulama modeli 

olduğu görülmektedir. Kamu ve özel sektör arasındaki sorumluluk ve risk durumlarına göre, 

KÖO modellerine Tablo-1’de yer verilmiştir.   

Tablo 1: KÖO Model Örnekleri 

Model Özellik 

Al-Yap-İşlet/ 

Buy-Build-Operate (BBO) 

-Kamu mallarının özel ya da yarı özel kamu kurumuna transfer edilmesini ve belli bir zaman 

diliminde işletilmesine yönelik anlaşmaları içermektedir. Süreç içerisindeki kamu denetimi 

transfer esnasında sözleşme içerisinde belirlenen ilkeler aracılığıyla uygulanmaktadır. 

Yap-Sahip Ol-İşlet/ 

Build-Own-Operate (BOO) 

-Bir tesisin ya da hizmetin sürekli olarak özel sektör tarafından finanse edilmesini, inşa 

edilmesini, sahiplenilmesini ve işletilmesini içermektedir. 

-Kamu sektörü tarafından süreçle ilgili kısıtlamalar, başlangıçtaki anlaşma ve düzenleyici kamu 

otoriteleri tarafından belirtilmektedir. 

Yap-Sahip Ol-İşlet-Devret/ 

Build-Own-Operate-Transfer 

(BOOT) 

-Tüzel kişilerce bir tesisin finanse edilmesi, tasarlanması, inşa edilmesi ve işletilmesi için idare 

tarafından belirli süreliğine mülkiyeti tekrar kamu sektörüne transfer edilmesi amacıyla 

gerçekleştirilen ayrıcalık içeren bir yöntemdir. 

Yap-İşlet-Devret/ 

Build-Operate-Transfer (BOT) 

-Özel sektör tarafından yeni bir tesisin uzun dönem imtiyaz sözleşmesine bağlı olarak 

tasarlanmasını, finanse edilmesini ve inşa edilmesini; oluşturulan tesisin mülkiyeti tekrar kamu 

sektörüne verilmek üzere imtiyaz dönemi boyunca işletilmesini içeren bir yöntemdir. 

Yap-Kirala-İşlet-Devret/ 

Build-Lease-Operate-Transfer 

(BLOT) 

-Tüzel kişilerce kiralık bir tesisin finanse edilmesi, tasarlanmasını, inşa edilmesini ve işletilmesi 

için ayrıcalık aldığı bir yöntemdir. 

Tasarla-Yap-Finanse Et-İşlet/ 

Design-Build-Finance-Operate 

(DBFO) 

-Özel sektör yeni bir tesisin uzun dönemli kiralama başlığı altında tasarlanmasını, finanse 

edilmesini ve inşa edilmesini sağlar ve bu kira dönemi boyunca işletir. 

Finanse Et/  

Finance Only 

-Tüzel kişiliği olan finansal hizmet şirketleri projelere doğrudan fon sağlar ya da uzun dönemli 

tahvil çıkarma ya da uzun dönemli kiralama başta olmak üzere çeşitli mekanizmaları kullanır. 

İşletme ve Bakım Sözleşmesi/ 

Operation & Maintenance 

Contract (O&M) 

-Özel bir işletmeci belirli bir süreliğine kamu tarafından sahiplenilmiş bir mülkü bir sözleşme 

altında işletir. Mülkiyetin kamu tüzel kişiliğine kaldığı bir yöntemdir. 

Tasarla-Yap/  

Design-Build (DB) 

-Özel sektör, kamu sektörünün performans özellikleri doğrultusunda sabit fiyat ve anahtar teslim 

odaklı, maliyet aşımları riskinin özel sektöre devredildiği tasarım ve altyapının inşa edilmesini 

sağlayan yöntemdir. 

İşletme Ruhsatı/  

Operation License 

-Özel bir işletmeci, bir kamu hizmetini işletmek için genellikle belli süreliğine lisans ya da hak 

elde eder. Bu çoğunlukla bilişim projelerinde kullanılır. 

KAYNAK: (Akt. Altan, Kerman, Aktel, Metin, & Eke, 2013).  
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KÖO uygulamaları ilk başlarda, ülkenin ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımlarına kaynak yaratma 

mekanizması olarak uygulanmıştır. Günümüzde ise, özel girişimcilerin işletmecilik 

anlayışlarında yararlanılarak kamu hizmetlerinin yerine getirilmesini destekleyen model halini 

almıştır (Meidute & Paliulis, 2011). Bu uygulamada, devletin rolü ise yatırımların 

koordinasyonu, planlama, denetleme ve politika oluşturma olarak belirlenmiştir (Uz, 2007). 

4. KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞININ FAYDALARI VE MALİYETLERİ 

KÖO modelinin belli başlı fayda ve maliyetleri ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan 

uygulamaların değerlendirilmesi ve modelin uygulanabilirliğinin olup olmaması açısından 

avantaj ve dezavantajlarının da ortaya konulması gerekmektedir. 

KÖO modelinin faydaları: 

 Özel sektörün tecrübesinden yararlanmaya yönelik motivasyonun artmasına 

yardımcı olması, 

 Kamu hizmetlerinin sunumunda etkinlik ve kalitenin artmasını sağlaması, 

 Özel sektör altyapı ve hizmet sunumunu geliştirirken, kamu sektörünün uygun 

koşulları ve kontrolü sağlamasıyla birlikte işbirliğinin oluşması ve sorumluluğun 

ortaklar arasında paylaşılması, 

 Altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi için kamu borçlanması yerine 

yabancı/yerli sermayenin iştirakinin sağlanması ve kamu finansmanı sorunun 

giderilmesi 

biçiminde özetlenmektedir (Acartürk & Keskin, 2012 ; Akhmetshina & Mustafin, 2015 ; 

Meidute & Paliulis, 2011).  

KÖO modelinin sağlayacağı faydaların yanısıra, bir takım önemli sonuçlar doğuracak düzeyde 

maliyetleri(dezavantajları) de bulunmaktadır. Bu maliyetler: 

 KÖO modelinin uygulanması için gerçekleştirilen sözleşmelerin karmaşık ve 

uzun ihale süreçlerine sahip olması,  

 Özel sektör tarafından borçlanmaya başvurulmasının daha yüksek bir kaynak 

maliyetine yol açması, 

 Anlaşılan taraf sayısının kısıtlı olmasının rekabeti sınırlandırması, 

 Yabancı sermayenin de modele ilgi duymasının, yabancılaşma ve 

kapitülasyonları çağrıştırmasından kaynaklanan kamuoyu tepkisini ortaya 

çıkartması, 
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 Sözleşmenin düzenlenmesi esnasında risklerin uygun biçimde dağıtılamaması 

ve yaptırımların yetersiz olması, 

 KÖO modeli kapsamında, kamunun uzun vadeli ödeme sorumluluğunun bütçe 

esnekliğini azaltması, 

 Yüksek işlem, gözlem ve kuruluş maliyetlerinin ortaya çıkması, 

 KÖO modelinde rant kollama esasına dayalı ahbap-çavuş kapitalizminin ortaya 

çıkması ve siyasal açıdan kayrılan şirket ve sanayiler ile politikacılar arasında 

sözleşmelerin yapılarak risklerin artması 

biçiminde sıralanmaktadır (Acartürk & Keskin, 2012 ; Ball, Heafey, & King, 2003 ; Froud & 

Shaoul, 2001 ; Londsdale, 2005 ; Uğur & Mıynat, 2014).  

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

İktisadi alanda yaşanan dönüşüm, kamu hizmet sunumunda alternatif yöntemlerin ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. Yöntemlerin başında, yeni liberal doktrinin savunduğu özelleştirme 

gelmektedir. Bir diğer yöntem ise, aynı zamanda girişimcilik örneği olarak da nitelendirilen, 

KÖO modelidir.  

ABD’de yüzyılı aşkın bir süre önce var olan KÖO uygulamaları, 1970’li yıllarda hız kazanarak 

günümüze kadar gelişmiştir KÖO modeli kamu yatırım ve hizmet sunum modellerinin yerini 

alan alternatif bir model haline gelmiştir. Günümüzde kamu hizmet sunumunda kullanımının 

yaygınlaştığının bir diğer kanıtı da Avrupa bölgesi açısından KÖO uygulamalarının rakamsal 

verilerinin yer aldığı Grafik 1’dir.  

Grafik 1: Kamu Özel Sektör Ortaklığı Piyasası 2005-2015 

 

     KAYNAK:  (European PPP Expertise Center, 2016).  
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2015 yılı sonu itibariyle, toplam KÖO değeri 15,6 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. Yine 

aynı yılsonu itibariyle, toplamda 82 adet KÖO projesi bulunmaktadır. 2015 yılı için Ülke bazlı 

KÖO parasal değeri ve proje sayılarının yer aldığı Grafik 2 incelendiğinde;   

Grafik 2: Ülkelere Göre 2015 Yılında KÖO Parasal Değeri ve Proje Sayıları 

     Ülkeler İtibariyle Toplam Parasal Değer(milyon Euro)  Ülkelere Göre Sözleşme Sayıları 

 KAYNAK:  (European PPP Expertise Center, 2016).  

Türkiye, parasal değer anlamında 9,2 milyar Euro ile en büyük KÖO piyasasına ve ikinci en 

fazla KÖO proje sayısına(toplam 7 adet) sahip ülke konumundadır. İngiltere, KÖO proje 

sayısına göre en faal ülke konumunda iken parasal değer anlamında 2,4 milyar Euro ile ikinci 

sırada yer almıştır. 2015 yılında, KÖO modeli kapsamında en fazla projelendirilen alanlar 

sıralaması ise; taşımacılık, sağlık hizmetleri, eğitim, genel kamu hizmetleri, çevre, rekreasyon 

ve kültür olarak gerçekleşmiştir (European PPP Expertise Center, 2016).  

Sonuç olarak, kamu hizmetlerinin sunumunda etkinliğin sağlanabilmesi, kalitenin 

artırılabilmesi, maliyetlerinin azaltılabilmesi, özel sektörün girişimciliğinin çoğaltılabilmesi 

için KÖO modeli uygulanması gerekli bir durum olarak görülmektedir. KÖO modelinden bu 

kazanımları elde edebilmek için çalışmamızda da yer verdiğimiz dezavantajların dikkatlice 

tespit edilip bu maliyetlere karşı çözümler bulunması gerekmektedir. Aksi halde, alternatifsiz 

bir model olmayan KÖO uygulamasının etkin bir biçimde yürütülmesi ortadan kalkacak sadece 

görünüşte bir uygulama ve fakat sonuçta ekonomik ve mali anlamda daha da olumsuz 

sonuçların ortaya çıkması kaçınılmaz bir uygulama haline gelecektir.    
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Özet 

Bu araştırmanın temel amacı, bir üniversitenin farklı fakülte, bölüm ve programlarında okuyan 

genç girişimci adayların eğitim öncesi durumları da dikkate alınarak, aldıkları girişimcilik 

eğitimi ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Nicel yaklaşımla yürütülen 

araştırmada, “ön-deneysel” araştırma deseninin “tek gruplu ön-test son-test” türünden 

yararlanılmıştır. Araştırmada, Aksaray Üniversitesinde girişimcilik dersini zorunlu ders olarak 

alan öğrencilerden tam sayım yöntemi esas alınarak hem girişimcilik eğitimi öncesi hem de 

sonrası bir anket yoluyla veri toplanmıştır. Toplanan 1340 kullanılabilir katılımcı verisi, faktör 

analizi, pearson korelasyon analizi ve ilişkili örneklem t-testi teknikleri ile analiz edilmiştir. 

Sonuçlar, alınan girişimcilik eğitimi ile genel girişimcilik eğilimi ve eğilimin alt boyutlarını 

oluşturan girişimciliğe yönelik tutum, girişimciliğe yönelik algılanan sosyal norm ve 

davranışsal kontrol değişkenleri arasında istatistiksel olarak belli düzeyde anlamlı ilişkiler 

olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuçların son dönemlerde alanyazında sıkça tartışılan 

girişimcilik eğitiminin önemini ortaya koyabilme açısından dikkate değer olduğu 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik eğitimi, Girişimcilik eğilimi, Girişimcilik 

 

THE RELATIONSHIPS BETWEEN ENTREPRENEURSHIP 

EDUCATION AND ENTREPRENEURIAL INTENT 

Abstract 

The main goal of this study is investigate the relationship between young entrepreneur 

candidates’ in different faculties, departments and programs of a university entrepreneurship 

education, take account of the previous situation, and entrepreneurial intents. In the study 

conducted with quantitative approach, one-group pretest-posttest pre-experiment research 

design were used. The data was collected based on complete count method before and after 

entrepreneurship education by means of a questionnaire from students who taking the 

compulsory entrepreneurship course in Aksaray University. The 1340 utilizable participant data 

were analyzed by factor analysis, pearson correlation analysis and paired sample t-test 

techniques. Analysis results pointed out statistically significant relationships between taking 

entrepreneurship education and overall entrepreneurial intents and variables constituting the 
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sub-dimensions of intention that attitude towards entrepreneurship, perceived social norms 

towards entrepreneurship, perceived behavioral control. The results is thought to be worth 

considering in terms to reveal the importance of entrepreneurship education frequently 

discussed in the literature in recent years. 

Keywords: Entrepreneurship education, Entrepreneurial intent, Entrepreneurship. 

 

1. GİRİŞ 

Ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişiminde girişimciler büyük rol üstlenmekte ve girişimcilik 

güncel bir konu olma özelliğini artan oranda sürdürmektedir. Alan uzmanları bir taraftan 

girişimciliğin ekonomiye ve sosyal yaşama etkilerini irdelerken, bir taraftan da bu etkiye hız 

kazandırma bakımından girişimcilik eğitiminin önemini tartışmaktadırlar. Bu tartışmanın 

odağında, girişimciliğin doğuştan gelen bir özellik olduğu ve öğrenilemeyeceği şeklindeki 

geleneksel bakış açısının günümüzde yerini girişimcilik eğitimi ile girişimciliğin çeşitli 

yönleriyle öğretilebileceği görüşüne bıraktığı yer almaktadır. Kuratko’ya (2003: 11) ve Fayolle 

ve Gailly’e (2008: 570) göre girişimciliğin ya da en azından belli yönlerinin öğrenilebileceği 

anlayışı giderek daha çok destek bulan ve geçmişe kıyasla netleşen bir nitelik kazanmaya 

başlamıştır. Girişimcilik eğitimi, girişimciliğe yönelik farkındalığı ve yeni girişimlerin ortaya 

çıkışını teşvik eden önemli etkenlerden biri olarak değerlendirilmektedir (Durrant, 2014: 4). 

Krueger ve Brazeal (1994: 102) ve Gorman ve meslektaşları (1997) girişimciliğin girişimcilik 

eğitimi yoluyla teşvik edilebileceğini vurgulamaktadırlar. Kerrick (2008: 13), bu konuda daha 

fazla araştırma yapmaya ihtiyaç duyulduğunu önemle vurgulamaktadır. 

Girişimcilik eğitiminin girişimciliği belirleyen faktörler açısından önemli olduğu ilgili alan 

uzmanlarınca (Balaban ve Özdemir, 2008; Berglund ve Wennberg, 2006; Bernstein, 2011; 

Brijlal, 2011; Patır ve Karahan, 2010; Souitaris vd., 2007; Tağraf ve Halis, 2008; Volkmann, 

2004 gibi) giderek daha sık vurgulanmakta, girişimcilik üzerine alınan eğitimin gelecekte 

başarılı bir girişimci olma şansını artırdığı, girişimciliğe yönelik anlayış ve farkındalığı 

geliştirerek bilgi düzeyini yükselttiği, olumlu tutum ve eğilimi teşvik ettiği ifade edilmekte ve 

girişimci doğulmadığı, girişimci olunduğu anlayışı öne çıkarılmaktadır. Adı geçen çalışmalarda 

genç girişimci adaylarda girişimciliğe karşı olumlu tutum, eğilim ve davranış geliştirmede 

girişimcilik eğitiminin önem taşıdığı, gençlerdeki girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmaya 

destek sağladığı ve kendi işlerini kurmaya onları teşvik ettiği görüşleri dikkat çekmektedir. 

Ancak bu çalışmaların bir kısmı kavramsal bir nitelik taşırken, bir kısmında da konunun daha 

çok ya girişimcilik eğitimine ilişkin gerekli ders ve ders içeriği dikkate alınmaksızın genel 
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üniversite eğitimi ya da bazı fakülte, bölüm ya da programlar özelinde ve girişimcilikle ilgili 

ders alan ve almayan farklı bireyler karşılaştırılarak incelendiği anlaşılmaktadır. Oysa bu 

fakülte, bölüm ya da programlarda eğitim gören bireyler, girişimcilikle ilgili doğrudan bir ders 

almasalar bile, eğitimini aldıkları formasyondan dolayı hazır bulunuşluk açısından 

girişimcilikle ilgili doğrudan bir ders alan bireylerle benzer özellikler taşıyor olabilirler. Ayrıca 

çalışmaların büyük bir kısmında konu girişimcilik eğitimi alan ve almayan farklı bireylerin 

karşılaştırılması yoluyla ele alınırken, çok azının ön-test, son-test tasarımı ile gerçekleştirildiği 

dikkat çekmektedir. Bu durumun, girişimci olmayı teşvik etme temel amacı ile gerçekleştirilen 

girişimcilik eğitimini tam ve doğru biçimde anlamada ve genç girişimci adayların girişimcilik 

eğiliminin doğrudan girişimcilik eğitimi ile ilişkisini değerlendirebilmede önemli bir kısıt 

oluşturduğu söylenebilir. Genç girişimci adayların aldıkları girişimcilik eğitimi ile girişimcilik 

eğilimleri arasındaki ilişkilerin doğru biçimde kurgulanabilmesi için aynı katılımcılarla alınan 

eğitim öncesi ve eğitim sonrası esas alınarak bir araştırma yapılması gereği kendini açıkça 

hissettirmektedir. Bu noktadan hareketle bu araştırmanın temel problemi, farklı fakülte, bölüm 

ve programlarda okuyan “genç girişimci adayların eğitim öncesi durumları da dikkate alınarak, 

aldıkları girişimcilik eğitiminin girişimciliğe yönelik eğilimleri üzerindeki olası etkilerini 

incelemektir”. 

 

1.1.Amaç ve Araştırma Modeli 

Bu araştırmanın temel amacı, bir üniversitenin farklı fakülte, bölüm ve programlarında okuyan 

genç girişimci adayların eğitim öncesi durumları da dikkate alınarak, aldıkları girişimcilik 

eğitimi ile genel girişimcilik eğilimleri ve bu eğilimi belirleyen alt boyutlar arasındaki ilişkileri 

incelemektir. Bu amaçla, ilgili alanyazına dayalı olarak geliştirilmiş araştırma modeli Şekil 1’de 

sunulmuştur.  
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Şekil 1 Araştırma Modeli 

Şekil 1’de yer verilmiş olan araştırma modeli üzerinden aşağıda belirtilmiş olan araştırma 

sorularına dayalı geliştirilen hipotezler test edilerek, irdelenmiştir: 

Araştırma Sorusu 1: Girişimcilik eğilimi ile eğilim alt boyutları arasında ilişki var mıdır? 

H11: Girişimcilik eğilimi ile girişimciliğe yönelik tutum arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki vardır. 

H12: Girişimcilik eğilimi ile girişimciliğe yönelik algılanan sosyal norm arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H13: Girişimcilik eğilimi ile girişimciliğe yönelik algılanan davranışsal kontrol arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırma Sorusu 2: Girişimcilik eğitimi ile girişimcilik eğilimi ve alt boyutları ilişkili midir? 

H21: Alınan girişimcilik eğitimi ile girişimciliğe yönelik genel eğilim arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki vardır.  

H22: Alınan girişimcilik eğitimi ile girişimciliğe yönelik tutum arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki vardır.  

H23: Alınan girişimcilik eğitimi ile girişimciliğe yönelik algılanan öznel norm arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.  

H24: Alınan girişimcilik eğitimi ile girişimciliğe yönelik algılanan davranışsal kontrol 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.  

1.2. Önem 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçların son dönemlerde alanyazında önemli bir tartışma 

konusuna dönüşmüş girişimcilik eğitiminin önemini ortaya koyabilme açısından etkili sonuçlar 

Girişimcilik Eğitimi 

Algılanan Davranışsal 

Kontrol 

Girişimciliğe Yönelik 

Algılanan Sosyal Norm 

Girişimciliğe Yönelik 

Tutum 

Girişimcilik Eğilimi 

Araştırma Sorusu 2 

Araştırma Sorusu 1 
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sağlayabildiği düşünülmektedir. Türkiye gibi sayıca fazla genç nüfusa sahip ülkelerde 

girişimcilik açısından üniversitelerde girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve böylece 

kişilerin girişimcilik eğilimlerinin geliştirilmesi giderek daha da önem kazanmaktadır. 

Dolayısıyla bu yönde elde edilen olumlu ipuçlarının girişimcilik eğitiminin ülke genelinde daha 

da yaygınlaştırılması gereğine yönelik bir farkındalık sağlayabileceği söylenebilir. Türkiye’de 

girişimcilik eğitimine yönelik çalışmaların görece yakın bir geçmişe sahip olduğu, henüz 

olgunlaşmış net ve etkili ulusal bir politikanın olmadığı dikkate alındığında, bu yönde 

yaratılabilecek bir farkındalığın önemi yadsınamaz. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ALANYAZIN TARAMASI 

Çalışmanın bu kısmında araştırmanın kavramsal çerçevesi ele alınmıştır. Bu anlamda, 

girişimcilik eğilimi ve girişimcilik eğitimi kavramları alanyazın kapsamında 

değerlendirilmiştir. 

2.1.Girişimcilik Eğilimi 

Graevenitz ve meslektaşları (2010: 92) girişimci bir eğilime sahip olmanın, bir kişinin yeni bir 

iş kurma kararlılığında olduğu anlamına geldiğini belirtmektedirler. Psikoloji alanyazınında 

özellikle davranış nadir olarak ortaya çıktığında, gözlenmesi zor olduğunda ya da tahmin 

edilemez uzun zamanları kapsadığında, planlı davranışın eğilimin en iyi tahminleyicisi olduğu 

vurgulanmaktadır (Souitaris vd., 2007: 568). Alanyazında yaygın kullanıma sahip yapı olan 

Planlı Davranış Kuramı (PDK), bu araştırmada da yararlanılan temel kuramı temsil etmektedir. 

Ajzen (1996: 387) tarafından geliştirilmiş olan PDK’da davranışa yönelik tutumun, öznel 

(sosyal) normun ve algılanan davranışsal kontrolün eğilime yönelik öncelikler olduğu ve 

eğilimi açıklayan bu faktörlerin davranışın anlık belirleyicileri olduğu kabul edilmektedir. 

Ajzen’e (1991: 188) göre bu üç faktör bir araya geldiğinde, bir davranış eğilimi şekillenir ve bu 

faktörlerdeki artışa bağlı olarak bireyin eğilimi de güçlenir. Meeks (2004), Linan ve Chen 

(2009) ve Malebana (2014) eğilim kuramları içerisinde PDK’nın araştırma verisiyle anlamlı bir 

uyum gösterdiğini, girişimcilik eğilimini tahminlemede etkili ve yararlı bir model olduğunu 

belirlemişlerdir. Krueger ve meslektaşları (2000) girişimcilik eğilimlerinin davranıştaki 

değişimin (varyansın) % 67’sini, Diaz-Garcia ve Jimenez-Moreno da (2010) % 61’ini 

açıkladığını tespit etmişledir. 
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Girişimcilikle ilgili tutum, bir bireyin girişimci olma ya da yeni bir iş kurma ile ilgili kişisel 

arzusu, değerlendirmesi ya da yönelimi (Bosch, 2013: 14); öznel (sosyal) normlar, bir bireyin 

belli bir davranışı gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine ilişkin başkalarından kaynaklanan 

genel sosyal etkilere ilişkin algılaması (Shook vd., 2003: 384); algılanan davranışsal kontrol 

ise, bir girişimci adayın bir iş kurmaya yönelik ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlayabileceğine 

ilişkin inancı (Meeks, 2004: 63; Uygun vd., 2015: 1612-1613) olarak tanımlanabilir. PDK’da 

davranışa yönelik yüksek olumlu tutuma sahip bir bireyin izlenmekte olan eylemi 

gerçekleştirme olasılığının daha yüksek olduğu (Kim-Soon vd., 2015: 1002), referans grubun 

davranışa değer verdiği algısının, eğilimi olumlu etkilediği (Bosch, 2013: 14-17) ve bireylerin 

genellikle kontrol edebileceklerini düşündükleri davranışları tercih ettikleri (Linan vd., 2008: 

26) tartışılmaktadır. 

2.2.Girişimcilik Eğitimi 

Girişimcilik eğitimi en sade biçimiyle, yeni bir işletme kurmaya ilişkin verilen eğitim olarak 

tanımlanabilir (Linan vd., 2008: 46). Hansemark (1998: 32), girişimcilik eğitiminin tutumları, 

eğilimleri ve motivasyonları da değiştirmeye yönelik bir eğitim modeli olarak 

düşünülebileceğini belirtmektedir. Girişimcilik eğitimi, çeşitli sektörlerdeki girişimcilere bilgi 

ve beceri kazandırmanın (Kalyani ve Kumar, 2011: 16) yanısıra girişimci adayların çekici bir 

alternatif olarak girişimciliği düşünmelerini amaçlayan belli inançların, değerlerin, tutumların 

ve eğilimlerin gelişimi ile de ilgilidir (Raposo ve Paço, 2011: 454). Malindi (2014: 15), bu 

amacın diğer bütün amaçların arkasındaki itici güç olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla 

girişimcilik eğitiminin en önemli amaçlarından biri, katılımcıların girişimciliğe yönelik 

tutumlarını da kapsayan girişimcilik eğilimlerini geliştirmektir. Bu anlamda girişimcilik eğitimi 

ile işletme yönetimi ya da genel işletme eğitimi arasında bir ayrım olduğunun farkındalığı 

önemlidir. İşletme yönetimi eğitimi ya da genel işletme eğitimi, yeni girişimci projeleri yaratma 

ve dinamizmi ile ilgili olmaktan çok, hali hazırda faaliyetini sürdüren işletmelerin yönetimiyle 

ilgili gerçekleştirilirken (Linan vd., 2008: 48), girişimciliğe yönelik eğitim programları, 

girişimciliğe yönelik eğilim ve farkındalık kazandırma ya da yeni girişimlerin oluşumu, kendi 

işini kurma açısından bilgi ve yetkinlikleri geliştirme temel amacıyla yürütülmektedir (Malindi, 

2014: 15). 

Alanyazında daha çok bir süreç olarak ele alınan girişimciliğin çeşitli aşamalarında 

“girişimcilik farkındalık eğitimi, işe başlama ya da iş kurma eğitimi, mevcut girişimciler için 

sürekli eğitim ve girişimci dinamizmine yönelik eğitim” türleri söz konusu olabilmektedir. 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 731 -749. 

 

 

737 

 

Girişimcilik farkındalık eğitimi ile ulaşılmak istenen temel amaç, girişimciliği geçerli ve akılcı 

bir seçenek olarak dikkate alarak önemseyen kişi sayısını ve dolaylı olarak kendi işini 

kuranların sahip olduğu küçük işletme sayısını artırmaktır. Bir farkındalık programı olarak işlev 

gören bu kategorideki eğitim programları, liseli ve üniversiteli kişiler için daha uygun 

olabilmektedir. Buna karşın işe başlama ya da iş kurma eğitimi, yeni kurulan işletmelerin büyük 

çoğunluğunu oluşturan alışagelmiş küçük işletmelerin faaliyete geçişine ilişkin gerekli tüm 

hazırlıkları içermektedir. Bu anlamda daha çok işletme kurma ile ilişkili finans sağlama, yasal 

düzenlemeler, vergiler gibi pratik (uygulamaya dönük) yönlere odaklanılmaktadır. Mevcut 

girişimciler için sağlanan sürekli eğitim kategorisi, girişimcinin mevcut yeteneklerini 

geliştirmek için tasarlanan yetişkin eğitiminin özel bir çeşidini oluşturmaktadır. Girişimci 

dinamizmine yönelik eğitim türünün amacı ise, sadece girişimci olma eğilimini artırmak değil, 

aynı zamanda işletme faaliyetlerine başladıktan sonra dinamik girişimci davranışları da 

geliştirebilmektir (Guzman ve Linan, 2005: 7; Linan vd., 2008: 49).  

Farklı bir kavramsallaştırmada girişimcilik eğitimi türleri, “girişim hakkında eğitim”, 

“girişimde bulunma için eğitim” ve “mevcut girişim için eğitim (kurumsal eğitim)” (Raposo ve 

Paço, 2011: 454) biçiminde de ele alınabilmektedir. Her iki kavramsallaştırma açısından da 

uygulamada daha çok kişilerin halihazırda bir girişimcilik eğilimine sahip olduklarına ve bir 

fırsat belirlediklerine yoğunlaşan girişimcilik eğitimi türlerinin yaygın olduğu dikkat 

çekmektedir. Ancak, girişimcilik çabalarını ya da girişimci sayısını artırmayı amaçlayan 

Türkiye ve benzeri ülkeler açısından farkındalık yaratmayı destekleyebilecek daha kapsamlı 

yaklaşımlara ihtiyaç duyulabilmektedir. Dolayısıyla girişimcilik eğitiminin içeriğinin iş kurma 

öncesi, iş kurma aşaması ve iş kurma sonrası aşamalarla ilişkilendirilerek tasarlanması önem 

taşımaktadır. 

3. YÖNTEM 

Nicel yaklaşımın esas alındığı araştırmada, değişkenleri inceleme biçimine göre “ilişkisel 

(bağıntısal) araştırma” türünden ve ön-deneysel araştırma deseninin “tek gruplu ön-test son-

test” türünden yararlanılmıştır. Ön-deneysel tasarım, yansız atamanın ve kontrol grubunun 

olmadığı, klasik tasarım kullanmanın zor olduğu durumlarda kullanılmakta olup, bunun bir türü 

olan tek gruplu öntest-sontest tasarımında tek bir gruba uygulama öncesi bir ön-test, sonra bir 

uygulama ve ardından bir son-test yapılmakta (Neuman, 2007: 207-208) ve uygulamanın 

etkileri değerlendirilmektedir. Çalışmanın bu kısmında yöntemle ilgili ayrıntılara yer 

verilmiştir. 
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3.1.Evren, Örneklem ve Veri Toplama Süreci 

Bu çalışmanın evrenini Aksaray Üniversitesi’nde okuyan ve girişimcilik dersi alan öğrenciler 

oluşturmaktadır. Aksaray Üniversitesi’nde 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle girişimcilik 

dersi zorunlu ders kapsamına alınarak, tüm fakültelerde okutulmaya başlanmıştır. Dolayısıyla 

Aksaray Üniversite’sinde okuyan ve girişimcilik dersini alan gençler, geleceğin girişimci 

adayları olarak girişimcilik konusunda anahtar bireyler olup, sosyal yapı içerisinde girişimcilik 

eğitimine ilişkin ders alan hazır bir grubu temsil etmektedirler. 

Verilen girişimcilik eğitimine yönelik ders içeriği, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından sağlanan girişimcilik 

eğitimlerinin içeriğine benzer olup, toplam 14 haftalık eğitimin ilk üç haftasında girişimci, 

girişim, girişimcilik, girişimcilik türleri, girişimci kişilik özellikleri, girişimcilik kültürü ile 

yenilik, yaratıcılık ve iş fikri kavramlarına yer verilmekte; dördüncü, beşinci ve altıncı 

haftalarda sırasıyla iş kurma süreci aşamaları ve iş planı kavramı anlatılmakta; izleyen dört 

haftada iş planını oluşturan pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı ve finansal plan 

ayrıntılarıyla birlikte ele alınmakta; ve son haftada ise, iş planı yazımı ve sunumu ile ilgili 

bilgilendirmeyle son bulmaktadır. Bu ders, zorunlu olarak farklı eğitmenler tarafından 

sağlandığından, araştırma girişimcilik eğitimini veren eğitmenin rolünün homojen olduğu 

varsayımı ile sınırlıdır. 

Araştırmada, Aksaray Üniversitesi’nde öğrenim gören ve girişimcilik dersi alan gençlerden 

oluşan evrenden “tam sayıma” gidilerek gönüllülük esasına göre güz ve bahar eğitim-öğretim 

dönemlerinde veri toplanmıştır. Çalışmada, planlanan haftalarda söz konusu olan derse gelerek 

o an sınıfta bulunan öğrencilerden veri toplandığı için tam sayımla belirlenen evrenin % 

85,38’ine ulaşılmış (2360 katılımcıya); ulaşılan bu katılımcılar içerisinden de ön ve son verisi 

eşleşen kullanılabilir veriye sahip 1340, başka bir deyişle veri toplanan katılımcıların % 

56,78’sinden toplanan veriler analizlere esas teşkil etmiştir. Bu eşleşmiş veriler, evrendeki 

katılımcıların yarıdan fazlasını oluşturduğundan, yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığı 

varsayılabilir. 

Yapılan betimsel analizler katılımcıların % 53,7’isinin kadın, % 46,3’ünün erkek olduğunu 

göstermiştir. Anket, üniversite öğrencilerine düzenlendiği için ankete katılanların çoğunluğu 

(% 75,8) 20-24 yaş arasındadır. Katılımcıların fakülte dağılımlarında ise; İİBF (% 16,4), 

Mühendislik Fakültesi (% 16,4) ve Fen-Edebiyat Fakülteleri (% 13,4) fakülte bazında öne 

çıkmaktadır. Katılımcıların çoğunluğu İç Anadolu Bölgesi (% 46,9) ve Akdeniz Bölgesinde (% 

20,2) büyümüş olup, büyüdükleri yerler büyükşehir veya büyükşehir ilçesi (% 36,4), ilçe 
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merkezi (% 23,0) veya orta büyüklükte il merkezi (% 36,4) olarak tanımlanabilir. Katılımcıların 

çoğunluğunun hem babası (% 45,1) hem de annesi (% 68,5) ilkokul mezunu olup; anne 

mesleğinde işsiz veya ev hanımı (% 89,3) olması, baba mesleğinde ise emekli (% 28,3) ve 

memur ya da işçi (% 22,2) olmaları göze çarpmaktadır. 

 

3.2.Veri Toplama Aracı ve Veri Analizi 

Araştırmada, alanyazında belli amaçlarla geliştirilmiş, güvenirlik ve geçerliği sınanmış 

“girişimcilik eğilimi” ölçeğinden ve tam yapılandırılmış sorulardan oluşturulan bir anketle veri 

toplanmıştır. Veri toplama aracına son şeklinin verilmesi ve içerik geçerliğinin 

değerlendirilmesi amacıyla 2 alan uzmanından da görüş alınmıştır. Anketin ilk bölümünde, 

kişisel katılımcı bilgilerine ve konuya ilişkin kişisel özgeçmiş özelliklerine; ikinci bölümünde 

ise, “girişimcilik eğilimi ölçeğine” (Bosch, 2013; Kerrick, 2008; Malebana, 2014) yer 

verilmiştir. Girişimcilik eğilimi ölçeği, beşli Likert tipi ölçeğe (1= Kesinlikle katılmıyorum, 2= 

Katılmıyorum, 3= Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4= Katılıyorum, 5= Kesinlikle 

Katılıyorum) uygun yargı ifadelerine göre düzenlenmiş ve 17 madde ile temsil edilmiştir. 

Veriler, SPSS istatistik paket yazılım programının 20.sürümüyle analiz edilmiştir. Ölçekte yer 

alan boyutların belirlenmesi ve ölçeğin yapı geçerliği bakımından açıkladığı varyans 

yeterliliğinin değerlendirilmesi için faktör analizi yapılmıştır. Verilerin faktör analizine 

uygunluğunu ve örneklem yeterliliğini incelemek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ölçütünden 

ve Bartlett’s Küresellik testinden yararlanılmıştır. Tabachnick ve Fidell (2007: 614) örneklem 

yeterliliği açısından elde edilen KMO değerinin ,60 ya da üzerinde ve Bartlett’s Küresellik testi 

sonucunda elde edilen p değerinin de istatistiksel olarak anlamlı olması gerektiğini 

belirtmektedirler. Girişimcilik eğilimi ölçeği için elde edilen ,94 KMO ve p=0,000< 0,001 

değerleri verilerin faktör analizine uygun olduğunu göstermiştir. Faktör analizi sonuçları, 

girişimcilik eğilimi ölçeğinin alanyazınla uyumlu olarak genel eğilimden (5 madde), davranışa 

yönelik algılanan sosyal normdan (4 madde), algılanan davranışsal kontrolden (4 madde) ve 

davranışa yönelik tutumdan (4 madde) oluşan dört alt boyutta toplandığını ve bu alt boyutların 

toplam varyansın % 68,49’nu açıkladığını ortaya koymuştur.  

Faktör analizi sonrası girişimcilik eğilim ölçeğinin geneline ve alt boyutlarına ilişkin 

Cronbach’s Alpha katsayıları hesaplanarak, güvenirliği test edilmiştir. Nunnally (1978: 245), 

0.70 ve üzerindeki bir Alpha değerinin ölçeğin güvenirliği açısından yeterli olduğunu 

vurgulamaktadır. Bu anlamda, ölçeğin geneline ilişkin elde edilen ,95; davranışa yönelik tutum 

alt boyutu için ,87; davranışa yönelik algılanan sosyal normlar alt boyutu için ,83; algılanan 
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davranışsal kontrol alt boyutu için ,86 ve eğilim alt boyutu için ,90 Alpha değerleri ölçeğin 

yeterli ve yüksek sayılabilecek düzeyde güvenilir olduğu biçiminde yorumlanabilir.  

Araştırmada, girişimcilik eğiliminin alt boyutlarının genel eğilim ile ilişkili olup olmadığı, 

ilişkili ise bu ilişkinin düzeyini belirleyebilmek için (araştırma sorusu 1) Pearson Korelasyon 

Katsayıları hesaplanmıştır. Bu analiz sürekli iki değişken arasındaki doğrusal ilişkileri test 

ettiğinden, analiz öncesi bu durumun serpilme grafikleri incelenerek kontrol edilmesi 

gerekmektedir (Green ve Salkind, 2005: 254-255). Analiz öncesi değişkenlerin bütününe ilişkin 

bir serpilme grafiği elde edilerek, bu durumun uygunluğu kontrol edilmiştir. 

Çalışmada, katılımcıların aldığı girişimcilik eğitimi (uygulama) öncesi ve sonrası girişimcilik 

eğilimlerindeki değişimleri inceleyebilmek için (araştırma sorusu 2) İlişkili Örneklem t testi 

yapılmıştır. Bu analizde her bir katılımcının iki koşula göre durumunun değişip değişmediği 

aynı ölçek ile değerlendirilmektedir. Bu analiz için eşleştirilen 30 puan çiftinin söz konusu 

olduğu bir örneklem boyutunun orta düzeyli kabul edilebilir sayılabileceği ifade edilmektedir 

(Green ve Salkind, 2005: 162). Dolayısıyla bu testin varsayımlarının karşılandığı söylenebilir.  

 

4. BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında analizler sonucu ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bu anlamda 

araştırma modelinde de belirtilen sorular sırasıyla ele alınmış ve bulgular yorumlanmıştır.  

4.1.Girişimcilik Eğilimi İle Girişimciliğe Yönelik Tutum, Algılanan Sosyal Norm ve 

Davranışsal Kontrol İlişkisi 

Bu araştırmada, “girişimcilik eğilimi” belirleyici ve sonuç değişkeni olarak dikkate 

alındığından, girişimcilik eğitimi ile girişimciliğe yönelik tutum, algılanan sosyal norm ve 

davranışsal kontrol değişkenlerinden oluşan girişimcilik eğiliminin alt boyutları arasındaki 

ilişkileri incelemeden önce, ön-test verisine dayalı olarak bu alt boyutların girişimciliğe yönelik 

genel eğilim ile ilişkilerini incelemek, sonrasında gerçekleştirilecek analizler ve yorumlamalar 

açısından yerinde olacaktır. Zira öncelikle girişimciliğe yönelik genel eğilimin, eğilimin alt 

boyutlarıyla ilişkisinin incelenmesi, bu değişkenlerin girişimcilik eğitimi ile olan ilişkilerini ele 

alıp, değerlendirebilmede önemli bir dayanak noktası oluşturacaktır.  

Girişimciliğe yönelik genel eğilim ile girişimciliğe yönelik tutum, algılanan sosyal norm ve 

davranışsal kontrol arasında doğrusal bir ilişki olup-olmadığını belirlemek için ön-test verisiyle 

Pearson Korelasyon Katsayıları hesaplanmıştır. Davranış bilimleri açısından işaretine 

bakmaksızın .10, .30 ve .50 korelasyon katsayıları genel olarak sırasıyla küçük, orta ve büyük 
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katsayılar olarak yorumlanır. Ayrıca, Tip I hata olasılığını minimize edebilmek için Bonferroni 

yaklaşımı (Green ve Salkind, 2005) esas alınarak anlamlılık düzeyi, hesaplanan korelasyon 

sayısına bölünerek (.05/4=.012) elde edilen .01 düzeyine göre sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Korelasyon analizi sonuçlarına Tablo 1’de yer verilmiştir.  

Tablo 1 Girişimcilik Eğilimi ve Alt Boyutları Arasındaki Korelasyon Değerleri 

 Davranışa Yönelik 

Tutum 

Davranışa Yönelik 

Algılanan Sosyal Normlar 

Algılanan Davranışsal 

Kontrol 

Eğilim 
r** 

p** 

.752* 

(.000) 

.630* 

(.000) 

.700* 

(.000) 

*Korelasyon katsayısının .01 düzeyinde (2-tailed) anlamlı olduğunu göstermektedir. 

**Tabloda yer alan r, korelasyon katsayısına; p ise, anlamlılık düzeyine karşılık gelmektedir 

Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere, girişimcilik eğilimi ile ele alınan alt boyutların tümü arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler olduğu, bu ilişkilerin yüksek düzeyli 

sayılabilecek bir ilişkiyi temsil ettiği anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar, H11, H12 ve H13 

hipotezlerinin kabul edildiğine ve çalışmanın alanyazın taraması kısmında yer verilen ilgili 

araştırma sonuçlarıyla da önemli benzerlikler gösterdiğine işaret etmektedir. Dolayısıyla 

konuyla ilgili yürütülmüş araştırma sonuçları da bu araştırmadan elde edilen sonuçları 

desteklemektedir. 

4.2.Girişimcilik Eğitimi İle Girişimcilik Eğilimi ve Alt Boyutları Arasındaki İlişkiler 

Girişimcilik eğitimi ile girişimcilik eğilimi ve alt boyutları arasındaki ilişkileri incelemek ve 

değerlendirmek için önce betimsel analizler ele alınmıştır. Betimsel istatistiklerin yer aldığı 

sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2 Girişimcilik Eğilimi ve Alt Boyutlarının Öntest (ÖT)-Sontest (ST) Yüzdelik 

Dağılımları 

(N=1340) (%) 
1* 2* 3* 4* 5* 

Davranışa Yönelik Tutum 

Kendi işini kurmayı diğer kariyer fırsatlarından daha fazla arzu etme 

(ÖT) 

(ST) 

5,6 

6,2 

11,5 

10,3 

28,9 

24,9 

27,7 

32,8 

26,4 

25,9 

Kendi işini kurmaya çaba sergilediğinde sorun yaşamayacağı düşüncesi 

(ÖT) 

(ST) 

3,4 

3,2 

6,8 

7,8 

23,3 

19,5 

41,4 

42,9 

25,1 

26,6 

Geleceğe yönelik öncelikli amacın, kendi işini kurmak olması (ÖT) 

(ST) 

6,4 

4,8 

16,3 

13,1 

27,1 

21,2 

29,1 

36,5 

21,2 

24,5 

Kendi işine sahip olmanın büyük bir tatmin kaynağı olması (ÖT) 

(ST) 
4,4 

3,7 

9,9 

8,9 

23,5 

21,4 

36,7 

39,0 

25,6 

27,0 

Davranışa Yönelik Algılanan Sosyal Norm      

Aile fertlerinin kendi işini kurma kararını onaylayacağı düşüncesi 

(ÖT) 

(ST) 

3,1 

2,0 

5,9 

5,5 

19,3 

19,0 

36,2 

41,7 

35,5 

31,9 

Arkadaşlarının kendi işini kurma kararını onaylayacağı düşüncesi 

(ÖT) 

(ST) 

2,5 

2,0 

5,8 

4,5 

18,9 

16,5 

40,5 

44,2 

32,3 

32,8 

Toplumda kendi işine sahip olanların takdir edildiği düşüncesi (ÖT) 

(ST) 

4,5 

3,0 

10,3 

6,7 

26,9 

21,0 

34,3 

39,6 

24,0 

29,7 

Kendi işine sahip olanların daha itibarlı olduğu düşüncesi (ÖT) 

(ST) 

4,2 

2,7 

9,6 

7,0 

25,0 

18,2 

33,7 

41,1 

27,6 

31,0 

Algılanan Davranışsal Kontrol      

Yeteneklerinin, becerilerinin iş kurmak için yeterli olduğu 

düşüncesi (ÖT) 

(ST) 

2,4 

2,1 

6,7 

5,5 

24,5 

19,7 

41,5 

43,5 

25,0 

29,1 

Deneyimlerinin iş kurmada önemli katkılar sunacağı düşüncesi (ÖT) 

(ST) 

3,0 

2,3 

8,0 

7,5 

23,1 

20,4 

40,6 

41,5 

25,4 

28,2 

İş kurmada gerekli çabayı gösterme konusunda kendine güvenme 

(ÖT) 

(ST) 

1,2 

2,2 

5,3 

5,1 

17,7 

16,9 

46,3 

44,5 

29,5 

31,3 

İş kurmak isterse, başarı şansının yüksek olduğu düşüncesi (ÖT) 

(ST) 

1,9 

1,9 

4,4 

5,3 

25,1 

19,6 

44,2 

42,9 

24,4 

30,2 

Girişimciliğe Yönelik Genel Eğilim      

Gelecekte kendi işini kurmaya çaba gösterme (ÖT) 

(ST) 

2,8 

3,1 

8,7 

7,3 

22,7 

20,8 

37,7 

37,3 

28,2 

31,5 

Bir iş kurma üzerine ciddi ciddi kafa yorma (ÖT) 

(ST) 

6,9 

5,3 

15,6 

10,7 

28,1 

22,2 

27,6 

34,3 

21,8 

27,4 

Gelecekte kendi işini kurma olasılığının yüksek olduğu düşüncesi 

(ÖT) 

(ST) 

5,5 

4,5 

15,3 

9,2 

31,2 

23,2 

29,5 

36,8 

18,6 

26,4 

Yeterli kaynak ve fırsata sahip olursa, kendi işini kurma isteği (ÖT) 

(ST) 

3,5 

3,8 

7,6 

6,7 

19,0 

18,6 

33,4 

37,4 

36,5 

33,6 

Şu an bir iş kurmaya kendini hazır hissetme (ÖT) 

(ST) 

13,3 

8,4 

20,3 

11,6 

29,4 

23,2 

20,8 

31,4 

16,3 

25,5 
* (1) Kesinlikle Katılmıyorum; (2) Katılmıyorum; (3) Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum; (4) Katılıyorum; (5) Kesinlikle Katılıyorum 

 

Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere, ifadelere yönelik “Katılıyorum ve Kesinlikle Katılıyorum” 

yargıları bir arada dikkate alındığında, katılımcıların girişimciliğe yönelik genel eğiliminin ve 
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bu eğilimi belirleyen her bir alt boyuta ilişkin düşüncelerinin ön-teste göre son-testte, betimsel 

olarak (yüzde olarak) belli ölçüde daha çok olumluya evrildiği gözlenmektedir. Betimsel 

istatistiklerde dikkat çeken unsurların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını, başka bir 

deyişle girişimcilik eğitimi ile girişimcilik eğilimi ve alt boyutları arasında ilişki olup 

olmadığını belirleyebilmek için her bir değişkenle ayrı ayrı ilişkili örneklem t-testi yapılmıştır. 

Bu analize ilişkin elde edilen sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3 Ön-Test Son-Teste Göre Girişimcilik Eğilimi Ölçümlerine İlişkin t-Testi Sonuçları 

N= 1340; Serbestlik Derecesi=1217 Ortalama* Standart Sapma t Değeri p Değeri 

E

Ğ

İ

L

İ

M 

Genel Eğilim 
Ön-Test 

Son-Test 

17,59 

18,70 

4,69 

4,74 
-7,865 ,000** 

Davranışa Yönelik 

Tutum 

Ön-Test 

Son-Test 

14,47 

14,83 

3,71 

3,72 
-3,091 ,002** 

Davranışa Yönelik 

Algılanan Sosyal 

Normlar 

Ön-Test 

Son-Test 

15,22 

15,74 

3,25 

3,18 
-4,765 ,000** 

Algılanan Davranışsal 

Kontrol 

Ön-Test 

Son-Test 

15,39 

15,69 

3,07 

3,22 
-3,028 ,003** 

*Ortalama puanlar, katılımcıların ölçek maddelerine verdikleri yanıtların toplam puanları dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

**Sonuçların % 99 güven aralığında istatistiksel olarak (p < ,01) anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

Tablo 3’de görüldüğü üzere, alınan girişimcilik eğitimi sonrası girişimciliğe yönelik genel 

eğilim [t(1217)= -7,865; p= ,000 < ,01] (H21: Kabul); girişimciliğe yönelik tutum [t(1217)= -

3,091; p= ,002 < ,01] (H22: Kabul); girişimciliğe yönelik algılanan öznel norm [t(1217)= -

4,765; p= ,000 < ,01] (H23: Kabul); ve girişimciliğe yönelik algılanan davranışsal kontrol 

[t(1217)= -3,028; p= ,003 < ,01] (H24: Kabul) puanlarının ortalamalarının istatistiksel olarak 

% 99 güven aralığında anlamlı biçimde ve olumlu yönde arttığı gözlenmektedir. Bu sonuçlar, 

alınan girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerinde olumlu etkiler yarattığına işaret 

etmektedir.  

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sonuçlar, girişimcilik eğilimi ile alt boyutlarını temsil eden girişimciliğe yönelik tutum, 

algılanan sosyal norm ve davranışsal kontrol arasında; alınan girişimcilik eğitimi ile genel 

girişimcilik eğilimi ve eğilimin alt boyutları arasında istatistiksel olarak belli düzeyde anlamlı 
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ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, alınan girişimcilik eğitimine bağlı olarak 

girişimci adayların girişimciliğe yönelik tutumlarının, sosyal etki algılamalarının, girişimci 

olmaya ilişkin kolaylık (yapılabilirlik) algılarının ve böylece girişimcilik eğilimlerinin olumlu 

yönde artabileceğine işaret etmektedir. Korkmaz’a göre (2012), girişimcilik eğitimi, özellikle 

genç girişimci adayların girişimciliğe karşı tutum ve davranışlarının oluşmasında en önemli 

faktörlerden biri kabul edilebilir. Soylu ve Kepenek (2008) tarafından sonuçları paylaşılan 

ABD’de yürütülmüş bir araştırmada, girişimcilik eğitimi alan kişilerin yeni iş kurmada üç kat 

daha fazla eğilime sahip oldukları ve kendi işinde çalışmaya üç kat daha fazla istekli oldukları 

belirlenmiştir. Kolvereid ve Moen (1997), Matlay (2008), Cruz ve meslektaşları (2009), Ertuna 

ve Gürel (2011) ve Malindi (2014) girişimcilik eğitiminin bireyin girişimciliğe yönelik 

eğiliminde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ve bunu anlamlı bir şekilde artırdığını 

belirlemişlerdir. Yürütülen bu araştırma ile benzerlik gösteren ve konuyu özellikle Planlı 

Davranış Kuramı (PDK) çerçevesinde ele alan bazı araştırmalardan (Durrant, 2014; Fayolle 

vd., 2006; Fayolle ve Gailly, 2013; Miller vd., 2009; Mueller, 2011; Soutaris vd., 2007 gibi) 

elde edilen sonuçlar da girişimcilik eğitimi ile girişimcilik eğilimi ve alt boyutları arasında 

olumlu ve anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koyarak, bu araştırmadan elde edilen sonuçları 

destekler nitelik taşımaktadır. Dolayısıyla bu ve benzeri araştırma sonuçları, girişimcilik 

eğilimlerinin geliştirilmesinde erken yaşlardan başlayarak çeşitli eğitim seviyelerinde ve türde 

sağlanacak girişimcilik eğitimlerinin önemine işaret etmesi açısından çarpıcıdır. Bu anlamda, 

konuyla ilgili karar alıcılara bunu hayata geçirmeye yönelik üretecekleri etkin politikalar 

açısından büyük görevler düşmektedir.  

Linan (2007: 242), içeriğine bağlı olarak sunulan girişimcilik eğitiminin, girişimcilik artışını 

özellikle eğilimleri geliştirmek yoluyla güçlendirdiğini vurgulamaktadır. Bu araştırma 

kapsamında KOSGEB tarafından içeriği belirlenmiş olan bu girişimcilik eğitimi de dahil 

Türkiye genelinde daha çok iş kurma eğitimi dikkate alınarak iş planı üzerinde yoğunlaşıldığı 

gözlenmektedir. Elbette bazı bireyler yüksek girişimcilik eğilimine sahip olmakta ve fırsatları 

belirleme eğilimi taşımaktadırlar. Bu kişiler için iş planlarına odaklanan iş kurma eğitimleri en 

geçerli ve yararlı yöntem olabilir. Ancak, girişimci olmayı düşünmeyen birçok insan 

bulunabilmektedir. Özellikle girişimcilik çabasının düşük olduğu, girişimciliğin sosyal olarak 

değerli bir kariyer seçeneği olarak görülmediği çoğu Avrupa ülkesinde ve Türkiye’de 

girişimcilik eğitiminin büyük ölçüde “farkındalık yaratacak” bir içerikle bütünleştirilmesi önem 

taşımaktadır.  
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Sadece bir ildeki kamu üniversitesinde okuyan öğrencilerle ve içerik olarak daha çok iş planı 

odaklı bir girişimcilik eğitimi ile sınırlı olan bu araştırmanın ileriki çalışmalarda başka 

şehirlerde ve üniversite eğitimi almamış genç katılımcılarla ve farklı türde girişimcilik 

eğitimleri de esas alınarak yinelenmesi yararlı sonuçlar ortaya koyabilir. Girişimcilik 

eğitimlerinin gerçek etkilerini, başka bir deyişle gerçek yaşamda bulduğu karşılığı 

belirleyebilmek için zaman serilerine dayalı verilerle çeşitli araştırmaların yürütülmesi de 

faydalı olabilir. Konunun pedagojik yönü dikkate alınarak, özellikle Türkiye kültürü için en 

uygun eğitim modelinin ya da modellerinin geliştirilmesine yönelik yürütülecek araştırmalar da 

büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda, özellikle eğitim alanında yükselişte olan eylem 

araştırması temel alınarak, en uygun eylemleri içerecek girişimcilik eğitimi modellerinin 

belirlenmesine ilişkin araştırmalar yürütülebilir. 
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Özet 

Bu araştırma, genç girişimci adayların girişimci ve girişimcilik olgularına yönelik algıları ile 

girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Alanyazından 

yararlanarak oluşturulmuş bir anket aracılığıyla Aksaray Üniversitesi’nde okuyan 1520 genç 

girişimci adaydan yansız ve kolayda örnekleme yöntemleriyle veri toplanmış, toplanan veriler 

faktör analizi ve korelasyon analizi ile test edilmiştir. Sonuçlar, girişimci algısının girişimcinin 

özelliklerine ilişkin algılar, girişimcinin toplumdaki olumlu rolüne ilişkin algılar ve girişimciye 

yönelik olumsuz algılar biçiminde üç alt boyuttan; girişimcilik algısının da girişimciliğin 

kavramsal anlamına yönelik algılar ve girişimciliğin bireysel ve toplumsal faydalarına yönelik 

algılar olarak iki alt boyuttan oluştuğunu ortaya koymuştur. Bu alt boyutlara dayalı olarak 

yürütülen analizler sonucunda, girişimciye yönelik olumsuz algılarla eğilimin alt boyutlarından 

algılanan davranışsal kontrol dışında diğer tüm alt boyutlar arasında belli büyüklükte pozitif 

yönlü ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular, girişimci ve girişimcilik algılarının 

girişimcilik eğilimlerinin gelişiminde rol oynadığına işaret etmesi açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimci ve Girişimcilik algısı, Girişimcilik eğilimi, Genç girişimci 

adaylar 

 

THE ROLE OF ENTREPRENEUR AND ENTREPRENEURSHIP 

PERCEPTIONS ON ENTREPRENEURIAL INTENT OF YOUNGS 

Abstract 

This study was designed to investigate the relationships between perceptions towards 

entrepreneur and entrepreneurship phenomena and entrepreneurial intents of young 

entrepreneur candidates. The data was collected by means of a questionnaire formed utilizing 

the literature from 1520 young entrepreneur candidates studying at Aksaray University through 

random sampling and convenience sampling methods and the collected data were tested by 

factor analysis and correlation analysis. The results revealed entrepreneur perception consists 

of three sub-dimensions as perceptions of the entrepreneurial characteristics, perceptions of the 

positive role of entrepreneur in society and negative perceptions of entrepreneur and also 

entrepreneurship perception consists of two sub-dimensions as perceptions for the conceptual 
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meaning of entrepreneurship and perceptions for individual and social benefits of 

entrepreneurship. The results of the analysis conducted based on this sub-dimensions 

determined a certain size positive relationships between all the other sub-dimension except for 

negative perceptions of entrepreneur and perceived behavioral control of the sub-dimension of 

intent. These findings is important to point out playing a role in the development of 

entrepreneurial intents of the perception towards entrepreneur and entrepreneurship. 

Keywords: Entrepreneur and entrepreneurship perception, Entrepreneurial intent, Young 

entrepreneur candidates. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde ülkeler ve karar alıcıları refah, sosyo-ekonomik büyüme ve sürdürülebilir gelişim 

açısından girişimcilik faaliyetlerinin büyük öneme sahip olduğunun farkındadırlar. 

Girişimciliğe duyulan yakın ilginin en önemli nedenlerinin başında iş yaratma ile olan ilişkisi 

gelmektedir (Kibuka, 2011: 1; Meeks, 2004: 2). Girişimcilik, gelecekteki kariyer gelişiminin 

ve sosyal gelişimin merkezi unsuru kabul edilmekte (Kim-Soon vd., 2015: 1009), gençler, bu 

alandaki en önemli kaynağı oluşturan grup olarak (Top vd., 2012: 934) öne çıkmaktadır. Bu 

yüzden, Türkiye’nin de içinde yer aldığı önemli genç nüfusa sahip dünyanın pek çok ülkesinde 

girişimciliğin geliştirilebilmesine yönelik önemli çabalar sergilenmekte, genç girişimci 

adayların nasıl daha fazla girişimciliğe yönlendirilebileceğine ilişkin araştırmalar önem 

kazanmaktadır. 

Girişimcilik önemli düzeyde ilgi çeken bir disiplin olarak hızla ilerleyen ve giderek daha da 

olgunlaşan bir çalışma alanıdır. Hiç şüphesiz bu yöndeki en önemli gelişmelerden ve çalışma 

alanlarından biri, kendi işini kurma ile ilişkili eğilimdir. Son yıllarda girişimciliğin eğilime 

dayalı bilinçli bir süreç olduğunun farkındalığı giderek öne çıkmakta, bu konuda daha fazla 

araştırma yürütülmesi gerektiği sıkça vurgulanmaktadır.  

Psikoloji alanyazınında özellikle davranış nadir olarak ortaya çıktığında, gözlenmesi zor 

olduğunda ya da tahmin edilemez uzun zamanları kapsadığında, planlı davranışın eğilimin en 

iyi tahminleyicisi olduğuna dikkat çekilmektedir (Souitaris vd., 2007: 568). Krueger ve 

meslektaşları (2000) yürüttükleri bir araştırmada eğilimlerin davranıştaki değişimin (varyansın) 

% 67’sini açıkladığını belirlemişlerdir. Bu anlamda bazı araştırmacılar ve araştırma sonuçları 

(Bosch, 2013; Douglas, 2013; Durrant, 2014; Fatoki, 2014; Fayolle ve Linan, 2014; Ferreina 

vd., 2012; Kim-Soon vd., 2015; Linan vd., 2013; Malebana, 2014; Prieto vd., 2012; Schlaegel 

ve Koening, 2014; Uygun vd., 2015 gibi) eğilim kuramlarına dayalı modeller yoluyla 

girişimcilik olgusunun daha iyi anlaşılabileceğine işaret etmektedir. Bu araştırmalarda, eğilimin 

davranışın öncülü olduğu, girişimci eğilim ve davranış arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu 
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belirlenmiş ve girişimci davranışı kestirebilmenin yolunun girişimci eğilimi anlamaktan geçtiği 

öne çıkarılmıştır. Ayrıca, Ajzen (1991) tarafından ortaya konan Planlı Davranış Kuramı’na 

(PDK) dayanan “eğilim” modellerinden bu araştırmalarda sıkça yararlanıldığı da dikkat 

çekmektedir.  

Meeks (2004), Linan ve Chen (2009) ve Melebana (2014) girişimciliğe yönelik eğilimleri 

incelemek amacıyla yürüttükleri araştırmalarda, eğilim kuramları içerisinde PDK’nın araştırma 

verisiyle bütünüyle anlamlı bir uyum gösterdiğini, girişimcilik eğilimini tahminlemede etkili 

ve yararlı bir model olduğunu belirlemişlerdir. Benzer şekilde Diaz-Garcia ve Jimenez-Moreno 

da (2010) PDK bileşenlerinin incelenen eğilim değişkenindeki varyansın % 61’ini açıkladığını 

tespit etmişlerdir. Bu yüzden bu araştırmada da genç girişimci adayların girişimcilik eğiliminin 

incelenmesinde PDK’dan yararlanma fikri benimsenmiştir. 

PDK’da, davranışa yönelik tutum, öznel norm ve algılanan davranışsal kontrolün eğilime 

yönelik öncelikler olduğu ve eğilimi açıklayan bu faktörlerin davranışın anlık belirleyicileri 

olduğu kabul edilmektedir (Ajzen, 1996: 387). Ajzen’e göre (1991: 188) bu üç faktör bir araya 

geldiğinde, bireysel olarak bir davranış eğilimi şekillenir ve bu faktörlerin her birindeki artışa 

bağlı olarak bireyin eğilimi de güçlenir. Girişimciliğe yönelik tutum, bir bireyin girişimci olma 

ya da yeni bir iş kurma ile ilgili kişisel arzusu, değerlendirmesi ya da yönelimi (Bosch, 2013: 

14); öznel (sosyal) normlar, bir bireyin belli bir davranışı gerçekleştirip 

gerçekleştiremeyeceğine ilişkin başkalarından kaynaklanan genel sosyal etkilere ilişkin 

algılaması (Shook vd., 2003: 384); ve algılanan davranışsal kontrol (ADK) ise, bireyin girişimci 

olmaya ilişkin kolaylık ya da zorluk algısı (Bosch, 2013: 14), başka bir deyişle kişinin yeni bir 

iş kurmaya yönelik ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlayabileceği inancı (Meeks, 2004: 63) 

biçiminde ele alınmaktadır. 

Girişimciliği ve girişimcilik eğilimini açıklamada yararlanılan boyutlar yıllardır değişerek 

gelişmekte, araştırmacıların bu konuyu farklı değişkenler yoluyla yorumlamaya çalıştıkları 

anlaşılmaktadır. Ancak bu anlamda inceleme konusu yapılan ve öne çıkan temel değişkenlerin 

daha çok çevresel faktörler, kişisel ve özgeçmiş özellikleri (Kibuka, 2011: 33), girişimci kişilik 

özellikleri (Pinillos, 2011: 292) ve görece diğerlerine göre az da olsa girişimcilik 

motivasyonları (Uygun vd., 2015) üzerinde yoğunlaştığı, girişimci ve girişimciliğe yönelik 

algıların nispeten göz ardı edildiği dikkat çekmektedir. Shane ve meslektaşları (2003: 62), 

girişimci adayların fırsatları yorumlama bakımından farklılaşabildiğinden, çevresel faktörlerin 

tek başına girişimci faaliyeti açıklamaktan uzak göründüğüne, girişimcilik süreçlerinde insan 

unsurunun da rolünün mutlaka dikkate alınması gerektiğine işaret etmektedirler.  
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Çeşitli araştırmalarda öğrencilerde girişimcilik algısının başkalarının yanında çalışmaktansa 

kendi işinin patronu olma ve risk alarak daha fazla para kazanma, statü (Ali vd., 2011), yeni bir 

şey ortaya koyma, sosyal, psikolojik ve finansal riskleri yönetebilme, kişisel girişimci beceri ve 

yeteneklerine, liderlik, yöneticilik ve teknik yeterliliğe sahip olarak algılama, bir işe başlamak 

için etkin rol üstlenme ve iş kurmak için gerekli kaynaklara ulaşabilme yeteneği (Oriarewo vd., 

2013) gibi özelliklerden oluştuğu, girişimcileri de örgütsel, finansal ve yönetim becerilerine 

sahip, yenilikçi, gönüllü olarak risk üstlenebilen, belirli bir vizyona sahip, iş ve yatırım 

yaratıcılığına sahip, ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunan, parayı değerlendiren, 

çalışanlar ile iyi iletişim kuran, dürüst, iyi bir ahlak sahibi ve sosyal adalet duygusu olan 

dinamik bireyler olarak algıladıkları (Veciana vd., 2005) belirlenmiştir. Dracke’ye (2014: 40) 

göre, algılar, girişimcinin motivasyonu açısından önemli bir aracı değişken olduğundan, eğer 

algı değişiyorsa, motivasyon da değişecektir. Olumlu yönde değişen ve gelişen algı, girişimci 

olma eğilimini de etkileyebilecektir. Bu önemine karşın, girişimci adayların girişimci ve 

girişimcilik olgusuna yönelik öznel algıları ve bu algıların girişimcilik eğilimleri ile ilişkisini 

ele alan (özellikle Türkiye’de) neredeyse yok denecek kadar az araştırma yapılmış olduğu 

dikkat çekmektedir. Bu noktadan hareketle bu araştırmanın temel problemi, “genç girişimci 

adayların girişimci ve girişimcilik algılarını belirlemek ve bu algılarla girişimcilik eğilimleri 

arasındaki olası ilişkileri incelemek” biçiminde ifade edilebilir.  

1.1.Amaç, Araştırma Modeli ve Araştırma Soruları 

Bu araştırmanın temel amacı, üniversiteli genç girişimci adayların girişimci ve girişimcilik 

olgularına yönelik algıları ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkileri, başka bir deyişle bu 

algıların girişimcilik eğilimindeki rolünü belirlemektir. Çalışmada, Şekil 1’de sunulan 

araştırma modeline dayalı olarak geliştirilmiş araştırma sorularına yanıt aranmıştır. 
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Şekil 1 Araştırma Modeli 

Araştırma Sorusu 1: Genç girişimci adayların girişimci ve girişimcilik olgularına yönelik 

algıları hangi boyutlardan oluşmaktadır? 

Araştırma Sorusu 2: Genç girişimci adayların girişimci olgusuna yönelik algıları ile 

girişimcilik eğilimleri arasında ilişki var mıdır? 

Araştırma Sorusu 3: Genç girişimci adayların girişimcilik olgusuna yönelik algıları ile 

girişimcilik eğilimleri arasında ilişki var mıdır? 

1.2.Önem 

Girişimci ve girişimcilik olgularına yönelik bireyden bireye farklılık gösteren algılar, olumlu 

yönde geliştirilebildiğinde, kendi işini kurma eğiliminde de önemli bir artış sağlanabileceği 

düşünülmektedir. Bu bakımdan belirtilen araştırma soruları çerçevesinde elde edilen 

sonuçların, ilgili karar alıcılara aldıkları kararlarda ve geleceğe yönelik üretecekleri 

politikalarda, özellikle genç girişimci adayları girişimciliğe yönlendirmede yararlanabilecekleri 

girdiler sağlayabileceği söylenebilir. Bunların yanında, daha önce Türkiye’de yeterince ele 

alınmamış olan girişimci adayların öznel algıları, mevcut kültürü daha iyi anlamada önemli 

sayılabilecek çalışmalardan biri olması bakımından kavramsal olarak da katkı sağlayıcı bir 

niteliğe sahiptir, denebilir.  

2. YÖNTEM 

Nicel yöntem esas alınarak yürütülen araştırmada, değişkenleri inceleme biçimine göre 

“ilişkisel (bağıntısal) araştırma” türünden ve “alan araştırması” deseninden yararlanılmıştır. 

Çalışmanın bu kısmında yöntemle ilgili ayrıntılara yer verilmiştir. 
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2.1.Örnekleme ve Veri Toplama Süreci 

Bu çalışmanın evrenini Aksaray Üniversitesi’ne bağlı çeşitli fakültelerin, yüksekokulların ve 

meslek yüksekokulların farklı bölümlerinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada, 

bu birimlere bağlı bölümler yansız örnekleme yöntemine göre seçilmiş ve seçilen bölümlerde 

okuyan öğrencilerden gördükleri dersler öncesinde o an derse gelmiş olanlardan kolayda 

örnekleme yöntemine göre veri toplanmıştır. Üniversiteli gençler, gelecekte kendi işlerini 

kurarak girişimci olma potansiyeline sahip olmaları yönüyle seçilmişlerdir. Araştırmada, amaç 

doğrultusunda oluşturulmuş bir anket ile gönüllülük esasına göre 1520 öğrenciden veri 

toplanmıştır. Araştırma katılımcılarına yönelik tanıtıcı bilgilere Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1: Katılımcı Özellikleri 
ÖZELLİKLER % 

(N=1520) 

ÖZELLİKLER % 

(N=1520) 

Cinsiyet 
-Erkek 

-Kadın 

46,3 

53,7 
Yaş 

-20 yaş altı 

-20 ile 24 arası 

-25 ile 29 arası 

-30 yaş ve üzeri 

10,2 

75,8 

5,1 

8,9 

Anne 

Meslek 

-Memur / İşçi 

-Emekli 

-Esnaf-Tüccar 

-Özel sektör 

-Serbest 

-İşsiz / Ev hanımı 

2,7 

3,2 

1,2 

3,3 

0,3 

89,3 

Baba Meslek 

-Memur / İşçi 

-Emekli 

-Esnaf-Tüccar -Sanayici 

-Özel sektör 

-Serbest 

-İşsiz 

22,2 

28,3 

17,4 

2,4 

16,2 

4,8 

8,8 

Fakülte/ 

Yüksekokul 

-İ.İ.B.F. 

-Mühendislik 

-F.E.F. 

-BESYO 

-MYO 

16,4 

16,0 

13,4 

5,1 

49 

Aile 

Geliri 

-0 ile 1000 TL 

-1001 ile 2000 TL 

-2001 ile 3000 TL 

-3000 TL ve üzeri 

34,8 

39,1 

15,6 

10,5 

Büyüdüğü 

Yer 

-Köy ya da belde 

-İlçe merkezi 

-Orta büyük. il 

merkezi 

-Büyükşehir veya 

ilçesi 

17,6 

23,0 

22,9 

36,4 

Çalışma  

Deneyimi 

-Var 

-Yok 

79,8 

20,2 

Girişimcilik 

dersi alma 

-Evet 

-Hayır 

21,9 

78,1 

 

Aksaray Üniversitesinin toplamda yaklaşık 20.000 öğrencisinin olduğu dikkate alındığında, bu 

evren sayısı açısından minimum 377 katılımcıdan veri toplamak (Ural ve Kılıç, 2006: 49) böyle 

bir araştırma için kabul edilebilir alt sınırı oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu araştırmada erişilen 

katılımcı sayısı, yürütülen analizlerin varsayımlarını karşılama ve örneklem büyüklüğü 

açısından önemli ölçüde kabul edilebilir sınırlar içerisinde değerlendirilebilir. 
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2.2.Veri Toplama Araçları ve Veri Analizi 

Çalışmada, alanyazında önceden geliştirilmiş, güvenirlik ve geçerlikleri sınanmış çeşitli sayıda 

ölçekten ve tam yapılandırılmış sorulardan yararlanılarak oluşturulan bir anketle veri 

toplanmıştır. Ankete son şeklinin verilmesi ve veri toplama aracının içerik geçerliğinin 

değerlendirilmesi aşamasında ayrıntılı alanyazın taramasının yanında, 2 alan uzmanının da 

görüşleri alınmıştır. Anketin ilk bölümünde, kişisel katılımcı bilgilerine ve konuya ilişkin 

kişisel özgeçmiş özelliklerine; ikinci bölümünde “girişimcilik eğilimi ölçeğine” (Bosch, 2013; 

Kerrick, 2008; Malebana, 2014), üçüncü bölümünde, “girişimci algısı ölçeğine” (Curry, 2012); 

son bölümünde ise, “girişimcilik algısı ölçeğine” (Curry, 2012) yer verilmiştir. Ankette yer alan 

ölçekler, beşli Likert tipi ölçeğe (1= Kesinlikle katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Ne 

katılıyorum ne katılmıyorum, 4= Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum) uygun yargı 

ifadelerine göre düzenlenmiş ve girişimcilik eğilimi 17, girişimci algısı 15 ve girişimcilik algısı 

9 madde ile temsil edilmiştir. 

Ölçeklerde yer alan boyutların belirlenebilmesi ve yapı geçerliği bakımından kullanılan her bir 

ölçeğin açıkladığı varyans yeterliliğinin değerlendirebilmesi için faktör analizi yapılmıştır. 

Verilerin faktör analizine uygunluğu ve örneklem yeterliliği Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

ölçütünden ve Bartlett’s Küresellik testinden yararlanılarak incelenmiştir. Tabachnick ve Fidell 

(2007: 614) örneklem yeterliliği açısından elde edilen KMO değerinin ,60 ya da üzerinde ve 

Bartlett’s Küresellik testi sonucunda elde edilen p değerinin de istatistiksel olarak anlamlı 

olması gerektiğini belirtmektedirler. Girişimcilik eğilimi ölçeği için ,94 KMO ve p=0,000< 

0,001 değeri; girişimci algısı ölçeği için ,85 KMO ve p=0,000<0,001 değeri ve girişimcilik 

algısı ölçeği için ,86 KMO ve p=0,000<0,001 değeri verilerin faktör analizine uygunluğunu 

göstermektedir. Faktör analizi sonuçları, girişimcilik eğilimi ölçeğinin alanyazınla uyumlu 

olarak dört alt boyuttan oluştuğunu ve bu alt boyutların toplam varyansın % 68,49’nu 

açıkladığını; girişimci algısı ölçeğinin üç alt boyuttan oluşarak bu alt boyutların toplam 

varyansın % 51,24’nü açıkladığını; girişimcilik algısı ölçeğinin ise iki alt boyuttan oluşarak bu 

alt boyutların toplam varyansın % 55,59’unu açıkladığını göstermiştir. 

Faktör analizi sonrası ankette yer verilen tüm ölçeklerin geneline ve alt boyutlarına ilişkin 

Cronbach’s Alpha katsayıları hesaplanarak, ölçeklerin güvenilirliği test edilmiştir. Nunnally 

(1978: 245), 0.70 ve üzerindeki bir Alpha değerinin ölçeğin güvenirliği açısından yeterli 

olduğunu vurgulamaktadır. Elde edilen analiz sonuçları Tablo 2’de sunulmuş olup, Alpha 

değerleri ölçeklerin yeterli sayılabilecek düzeyde güvenilir olduğu biçiminde yorumlanabilir. 
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Tablo 2: Ölçeklere Yönelik Güvenirlik Analizi Sonuçları 

ÖLÇEK 

Cronbach’s Alpha Katsayıları 

Genel 
Alt Boyutlar* 

1.boyut 2.boyut 3.boyut 

Girişimci Algısı Ölçeği ,84 ,88 ,77 ,73 

Girişimcilik Algısı Ölçeği 
Genel 

Alt Boyutlar** 

1.boyut 2.boyut 

,89 ,81 ,85 

Eğilim Ölçeği 
Genel 

Alt Boyutlar*** 

1.boyut 2.boyut 3.boyut 4. boyut 

,95 ,87 ,83 ,86 ,90 

*1.boyut, girişimcinin özelliklerine ilişkin algılar; 2.boyut, girişimcinin toplumdaki olumlu rolüne ilişkin algılar; 3.boyut girişimciye 

yönelik olumsuz algılar 

**1.boyut, girişimciliğin kavramsal anlamına yönelik algılar; 2.boyut girişimciliğin bireysel ve toplumsal faydalarına yönelik algılar 

***1.boyut, davranışa yönelik tutum; 2.boyut, davranışa yönelik algılanan sosyal normlar; 3.boyut, algılanan davranışsal kontrol; 4.boyut 

eğilim 

Veriler, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) istatistik paket yazılım programıyla 

analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan değişkenleri temsil eden veri toplama ölçeklerinin 

gücünü tespit edebilmek ve veriye dayalı olarak genç girişimci adayların girişimci ve 

girişimcilik olgularına yönelik algılarına temel oluşturan boyutların neler olduğunu (soru 1) 

belirleyebilmek için faktör analizinden yararlanılmıştır. Çalışmada bu değişkenlerle ilgili 

sonraki analizler, faktör analizi sonucunda elde edilen boyutlar dikkate alınarak yürütülmüştür. 

Genç girişimci adayların girişimci ve girişimcilik olgularına yönelik algıları ile girişimcilik 

eğilimlerinin (soru 2 ve 3) ilişkili olup olmadığını, varsa bu ilişkilerin düzeyini belirleyebilmek 

için Pearson Korelasyon Katsayıları hesaplanmıştır. Bu analiz, sürekli iki değişken arasında 

doğrusal bir ilişki olup olmadığını test ettiği için analizden önce iki değişken arasında doğrusal 

bir ilişkinin olup olmadığının serpilme grafikleri incelenerek kontrol edilmesi gerektiğinden 

(Green ve Salkind, 2005: 254-255) analiz öncesi, değişkenlerin bütününe ilişkin bir serpilme 

grafiği elde edilerek, bu durumun uygunluğu kontrol edilmiştir. Ayrıca Tip I hata olasılığını 

minimize edebilmek için Bonferroni yaklaşımı esas alınarak ,05 anlamlılık düzeyi, hesaplanan 

korelasyon sayısına bölünerek elde edilen değerlere göre sonuçlar değerlendirilmiştir. 
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3. BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde bulgular ele alınmıştır. Bu anlamda, verilerin araştırma soruları 

doğrultusunda analiz edilmesiyle ulaşılan bulgulara sırasıyla yer verilmiştir. 

3.1.Genç Girişimci Adayların Girişimci ve Girişimcilik Olgularına Yönelik Algıları 

Girişimci ve girişimcilik olgusuna yönelik algıların hangi alt boyutlardan oluştuğunu incelemek 

amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Tablo 3 ve 4’de sunulmuştur.  

Tablo 3: Girişimci Algısının Boyutlarına Yönelik Faktör Analizi Sonuçları 

Boyutlar ve Ölçek Maddeleri (N=1520) 
Faktör 

Yükleri 

Öz 

Değer 

Açıklanan 

Varyans 

Girişimcinin Özelliklerine İlişkin Algılar 

- Yeni bir iş girişimine başlayan ya da bir işletme sahibi olan 

- Yeni bir ürünü ya da hizmeti keşfetmekten keyif alan yenilikçi 

biri 

- Toplumdaki diğer bireylerden ayrılan bazı özel niteliklere sahip 

biri 

- Yüksek risk alma eğiliminden dolayı diğer bireylerden 

farklılaşan 

- Diğer bireylerden daha yüksek bir başarı arzusuna sahip olan 

- Yeni şeyler öğrenme ve deneme konusunda heyecan duyan 

 

.509 

.710 

.626 

.698 

.622 

.661 

4.225 % 21.83 

Girişimcinin Toplumdaki Olumlu Rolüne İlişkin Algılar 

- Toplumdaki diğer bireylere göre farklılık yaratan bir kişi 

- Toplum içinde olumlu imaja sahip bir birey 

- Toplumdaki diğer bireylere göre daha iyi bir yönetici 

- Bilge bir kişi 

 

.545 

.662 

.744 

.742 

1.140 % 13.96 

Girişimciye Yönelik Olumsuz Algılar 

- Toplumdaki diğer bireylerden daha paragöz biri 

- Aşırı hırslı bir kişi 

- Amacına ulaşmak için her yolu denemekten kaçınmayan bir kişi 

- Amacına ulaşmak için etik dışı davranışlar da sergileyebilen biri 

- Amacına ulaşmak için kanun dışı yollara bile başvurabilen biri 

 

.714 

.524 

.480 

.798 

.767 

2.322 
% 15.46 

 

Toplam Açıklanan Varyans % 51.25 
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Tablo 3, girişimciye yönelik algıların girişimcinin özelliklerine ilişkin algılar (6 madde), 

girişimcinin toplumdaki rolüne ilişkin algılar (4 madde) ve girişimciye yönelik olumsuz 

algılardan (5 madde) oluşan üç alt boyutta toplandığını göstermektedir.  

Tablo 4: Girişimcilik Algısının Boyutlarına Yönelik Faktör Analizi Sonuçları 

Boyutlar ve Ölçek Maddeleri (N= 1520) 
Faktör 

Yükleri 

Öz 

Değer 

Açıklanan 

Varyans 

Girişimciliğin Kavramsal Anlamına Yönelik Algılar 

- Bir işletme sahibi olmak ve onu yönetmek 

- Yaratıcılık, yenilikçilik ve hayal gücü gibi kişisel niteliklerin bir işe ya da 

işletmeye uygulanması 

- Yeni bir ürün, hizmet geliştirme veya bir fırsatın farkına varma 

- Yeni şeyleri ortaya çıkaracak fırsatların nasıl yaratılacağına ilişkin bir 

bakış açısı sunma 

- Doğuştan gelen bir özellikten daha çok öğrenilen bir yetkinlik 

 

.546 

 

.765 

.791 

 

.713 

.561 

3.972 % 28.58 

Girişimciliğin Bireysel ve Toplumsal Faydalarına Yönelik Algılar 

- Ekonomik özgürlüğü amaçlayan bir bireye önemli bir fırsat sunma 

- Bir bireyin yaşam kalitesini artırabilmesi 

- Bir bireyin yaşam standardını yükseltebilmesi 

- İnsanlığa hizmet için kaynakların uygun kullanımına olanak sağlama 

 

.567 

.833 

.836 

.590 

1.031 % 27.01 

Toplam Açıklanan Varyans % 55.59 

 

Tablo 4’den anlaşılacağı üzere, girişimciliğe yönelik algılar, girişimciliğin kavramsal anlamına 

yönelik algılar (5 madde) ve girişimciliğin bireysel ve toplumsal faydalarına yönelik algılar (4 

madde) biçiminde iki alt boyutta toplanmıştır. 

3.2.Girişimci Olgusuna Yönelik Algılar İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişkiler 

Girişimci olgusuna yönelik algılar ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkileri incelemek 

amacıyla Pearson Korelasyon testi yapılmıştır. Ulaşılan sonuçlara Tablo 5’de yer verilmiştir. 
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Tablo 5: Girişimci Algıları ile Eğilim İlişkisine Yönelik Korelasyon Sonuçları 

N= 1520 Eğilim 
Davranışa 

Yönelik Tutum 

Davranışa 

Yönelik 

Algılanan Sosyal 

Normlar 

Algılanan 

Davranışsal 

Kontrol 

Girişimcinin Özelliklerine İlişkin 

Algılar 

r** 

p** 

.160* 

(.000) 

.198* 

(.000) 

.212* 

(.000) 

.191* 

(.000) 

Girişimcinin Toplumdaki Olumlu 

Yönüne İlişkin Algılar 

r 

p 

.183* 

(.000) 

.202* 

(.000) 

.203* 

(.000) 

.200* 

(.000) 

Girişimciye Yönelik Olumsuz 

Algılar 

r 

p 

-.069 

(.016) 

-.096* 

(.001) 

-.108* 

(.000) 

-.043 

(.131) 

*Korelasyon katsayısının .Bonferroni düzeltmesi (.05 / 7) ile elde edilen .007 düzeyinde (2-tailed) anlamlı olduğunu göstermektedir. 

**Tabloda yer alan r, korelasyon katsayısına; p ise, anlamlılık düzeyine karşılık gelmektedir. 

 

Tablo 5’de görüldüğü gibi, girişimciye yönelik olumsuz algılarla eğilim ve algılanan 

davranışsal kontrol arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadığı; buna karşın diğer 

tüm alt boyutlar arasında çoğunlukla düşük ve orta büyüklükte istatistiksel olarak anlamlı ve 

pozitif yönlü ilişkiler olduğu belirlenmiştir.  

3.3.Girişimcilik Olgusuna Yönelik Algılar İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişkiler 

Girişimcilik olgusuna yönelik algılar ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkileri incelemek 

amacıyla Pearson Korelasyon testinden yararlanılmıştır. Sonuçlar, Tablo 6’da sunulmuştur.  

Tablo 6: Girişimcilik Algıları ile Eğilim İlişkisine Yönelik Korelasyon Sonuçları 

N= 1520 Eğilim 

Davranışa 

Yönelik 

Tutum 

Davranışa 

Yönelik 

Algılanan Sosyal 

Normlar 

Algılanan 

Davranışsal 

Kontrol 

Girişimciliğin Kavramsal Anlamına 

Yönelik Algılar 

r** 

p** 

.119* 

(.000) 

.167* 

(.000) 

.184* 

(.000) 

.179* 

(.000) 

Girişimciliğin Bireysel ve 

Toplumsal Faydalarına Yönelik 

Algılar 

r 

p 

.174* 

(.000) 

.239* 

(.000) 

.227* 

(.000) 

.236* 

(.000) 

*Korelasyon katsayısının Bonferroni düzeltmesi (.05 / 6) ile elde edilen .008 düzeyinde (2-tailed) anlamlı olduğunu göstermektedir. 

**Tabloda yer alan r, korelasyon katsayısına; p ise, anlamlılık düzeyine karşılık gelmektedir. 
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Tablo 6 incelendiğinde, girişimcilik eğilimi ile girişimciliğe yönelik algıların alt boyutları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler olduğu ve bu ilişkilerin düzeyinin 

büyük çoğunluğunda düşük ve orta büyüklükte olduğu görülmektedir. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sonuçlar, üniversiteli genç girişimci adayların girişimciye yönelik algılarının “girişimcinin 

özelliklerine ilişkin algılar, girişimcinin toplumdaki rolüne ilişkin algılar ve girişimciye yönelik 

olumsuz algılar biçiminde adlandırılabilecek üç temel boyutta; girişimciliğe yönelik algılarının 

ise “girişimciliğin kavramsal anlamına yönelik algılar ve girişimciliğin bireysel ve toplumsal 

faydalarına yönelik algılar şeklinde adlandırılabilecek iki temel boyutta ele alınabileceğini 

göstermektedir. Ayrıca araştırmada, girişimciye yönelik olumsuz algılar ile girişimciliğe 

yönelik genel eğilim ve algılanan davranışsal kontrol dışında; girişimciye ve girişimciliğe 

yönelik algıların boyutları ile girişimcilik eğiliminin boyutları arasında çoğunluğu düşük ve 

orta büyüklükte de olsa anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler belirlenmiştir. Bu sonuçlar, genç 

girişimci adayların girişimcinin özelliklerine ve toplumdaki olumlu yönlerine ilişkin algılarının; 

girişimciliğin kavramsal anlamına, bireysel ve toplumsal faydalarına yönelik algılarının 

gelişiminin, onların genel girişimcilik eğilimlerinin, tutumlarının, sosyal etki algılamalarının ve 

girişimci olmaya ilişkin kolaylık (yapılabilirlik) algılarının olumlu yönde gelişiminde de rol 

oynayabildiğini ortaya koymaktadır. Alanyazında az da olsa yürütülmüş olan bazı araştırma 

sonuçları da (Ali vd., 2011; Curry, 2012 gibi) benzer olarak girişimci ve girişimcilik algıları ile 

olası girişimci adayların girişimcilik eğilimleri arasında ilişkiler olduğuna işaret etmektedir. 

Türkiye gibi sayıca fazla genç nüfusa sahip ülkelerde girişimciliğe yönelik algıların, tutumların 

ve böylece eğilimlerin geliştirilmesi açısından belki de küçük yaşlarda başlatılmak üzere her 

düzeyde girişimcilik eğitimlerinin sağlanması ve ülke genelinde yaygınlaştırılması önemli bir 

başlangıç olabilir. Bu yolla, genç girişimci adayların hem girişimciliğe yönelik algıları hem de 

eğilimleri ve fırsatların farkına varma yetenekleri güçlendirilebilir. McMullan ve meslektaşları 

(2002), girişimcilik eğitiminin girişimcilere ve girişimciliğe yönelik algılamaları etkileyerek 

girişimcilik eğilimlerinde belirleyici olabildiğini tartışmaktalar. Benzer biçimde bazı araştırma 

sonuçları da (Dabbagh ve Menasce, 2006; Farashah, 2013; Lourenço vd., 2012 gibi) girişimcilik 

eğitiminin girişimci ve girişimcilik algısını olumlu etkilediğine işaret etmektedir. İleriki 

araştırmalarda girişimcilik eğitimi ile konunun ilişkilendirilerek ele alınması yararlı ve özellikle 

karar alıcılar açısından farkındalık yaratıcı ve ikna edici sonuçlar ortaya koyabilir. 
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Sadece bir şehirdeki üniversite öğrencileri ile sınırlı olan bu araştırmanın ileriki çalışmalarda, 

başka şehirlerde ve üniversite eğitimi almamış genç katılımcılarla da yinelenmesi konuya 

ilişkin yararlı ve bütüncül bir anlayış geliştirmeye katkı sağlayan sonuçlar doğurabilir. Bu 

anlamda psikolojik bir değişken olan algı, öznel bir olgu niteliği taşıdığından, ileriki 

araştırmalarda nitel tasarımlarla da konunun incelenmesi gereği önemli görülmektedir.  
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GELİŞTİRİLEN KARAR ANALİZİ MODELİ 
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Özet 

Çok ölçütlü karar verme, farklı kriterler altında en uygun alternatifin seçimi için 

kullanılmaktadır ve uzman sistem ise uzmanların karar kuralları ile problem çözümünde 

kullandıkları yöntemleri taklit eden bir yapay zeka yaklaşımıdır. Bu çalışmada çok ölçütlü bir 

karar verme yöntemi, uzman sistem ile entegre edilmiştir. Çalışmada çok ölçütlü karar verme 

yöntemlerinden biri olan bulanık TOPSIS ve uzman sistem birleştirilerek bir model 

geliştirilmiştir. Geliştirilen uzman sistem, bulanık TOPSIS ile elde edilen alternatif 

sıralamalarını yorumlamada ve farklı müşteri isteklerine göre düzenlemede katkı 

sağlamaktadır. Çalışmanın uygulaması cep telefonu sektöründe gerçekleştirilmiştir. Uzman 

sistem modeli Clixpert 8.0 kabuk programı kullanılarak oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda 

farklı markaların belirlenen kriterlere göre sıralaması ve farklı müşteri segmentlerine göre 

yorumlanması uzman sistem karar kuralları ile gerçekleştirilmiştir. Böylece çok kriterli karar 

verme yönteminin sonuçları uzman sistem modeli ile zenginleştirilmiş ve her müşteri 

segmentine özel sonuçlar üretilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme, Uzman Sistemler, Müşteri 

Segmentleri. 

A DECISION ANALYSIS MODEL INTEGRATING FUZZY TOPSIS AND 

EXPERT SYSTEMS  

Abstract 

Multi-criteria decision making is used for selecting best alternative with different decision 

criteria and expert system is an artificial intelligence approach that imitates the procedures with 

decision rules by which experts solve problems. In this study, we integrate a multi-criteria 

decision making model with an expert system model. We developed a new model proposal 

integrating fuzzy TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 

which is a multi-criteria decision making method and expert systems. The expert system model 

developed is used for collocating and interpreting alternative rankings of fuzzy TOPSIS results. 

The application of the study is carried out in mobile phone sector. Expert system model is 

created with Clixpert 8.0 shell. As a result of the study, ranking of alternative brands is 

accomplished and alternative rankings are interpreted according to different segments of 

customers with expert system decision rules. Thus the result of multi-criteria decision making 

is enriched with expert system model, producing private results for each customer segment.   

Keywords: Fuzzy Multi-Criteria Decision Making, Expert Systems, Customer Segments. 

*Sorumlu Yazar: Adnan AKTEPE. Tel: +90 318 357 42 42 / 1047 ; Fax: +90 318 357 24 59 (aaktepe@gmail.com) 
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1. GİRİŞ VE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Cep telefonu, iletişim sektörünün en önemli araçlarından biridir. Teknolojinin hızlı gelişmesine 

paralel olarak, cep telefonu sektörü de sürekli olarak gelişmektedir. Bu gelişmenin sonucunda 

cep telefonu üreten firmalar arasında büyük bir rekabet oluşmaya başlamıştır. Her firma yeni 

bir özellik ekleyip yeni model telefonları piyasaya sürerek cep telefonu sektörünün gelişmesini 

sağlamıştır. 

Bu çalışmada karar verme yöntemlerinden bulanık TOPSIS kullanılacaktır. TOPSIS yöntemi 

1981 yılında Hwang ve Yoon tarafından önerilen çok kriterli karar verme tekniklerinden 

birisidir. Bu yöntem negatif ideal çözüme çok uzak, pozitif ideal çözüme en yakın alternatif en 

çok tercih edilir varsayımından hareket etmektedir (Li vd., 2011). Bu yöntem, pozitif idealden 

negatif ideal noktalara uzaklıklarını dikkate alarak alternatifleri sıralayan bir yöntemdir 

(Ignatius vd., 2012). 

Bu çalışmada ayrıca, bulanık TOPSIS ten elde edilen sıralama geliştirilen uzman sistemde 

yorumlanacaktır. Uzman Sistem, özel bir alandaki uzman bilgi gerektiren problemleri çözebilir 

ve bu bilgiyi belli bir formatta temsil edip, saklayabilirler. Bunun icin bu sistemler Bilgiye 

Dayalı Sistemler (Knowledge Based Systems) diye de adlandırılırlar (Winstanley, 1991). 

Çalışmada telefonların teknik özelliklerini kapsayan kriterler dikkate alınarak bir cep telefonu 

sıralaması yapılacak, daha sonra yapılan sıralama sonucunda elde edilen sıralama insan 

tercihlerini etkileyen kriterlerle uzman sistemde değerlendirilerek farklı müşteri gruplarına 

uygun cep telefonu önerileri yapılacaktır. Bulanık TOPSIS yardımıyla sıralama yapılırken 

kullanılacak kriterler; kamera, ağırlık, işlemci hızı ve RAM dir. Bu kriterler kullanılarak 

alternatifler sıralanacaktır. Bu alternatifler; Samsung Note 4, HTC M9, Samsung S6 Edge, LG 

G4, Samsung Note 5, LG G3, Sony Xperia Z5, Sony Xperia Z5 PREMIUM ve Sony Xperia Z3 

tür. Uzman sistemde kullaılacak kriterler ise; Fiyat, Pil ömrü ve Ekran boyutudur. 

Kriterler ve alternatifler belirlenirken teknoloji mağaza personelleri ve cep telefonu 

uzmanlarından yardım alınmıştır. Bulanık TOPSIS in kriterleri daha çok teknik özelliklerden 

seçilirken, Uzman sistemde farklı müşteri grupları olduğu için daha çok beşeri özelliklerden 

yararlanılmıştır. Alternatifler belirlenirken piyasadaki en iyi diye nitelendirilen telefonlar 

dikkate alınmıştır. Ayrıca işletim sistemi farklı olduğunda net bir kıyaslama 

yapılamayacağından yalnızca Android işletim sistemli cep telefonları seçilmiştir. 
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2. YÖNTEM VE MATERYALLER 

 Bu çalışmada sıralama yapılırken bulanık TOPSIS kullanılmıştır. Bu sıralamayı farklı müşteri 

grupları için değerlendirirken uzman sistemden yararlanılmıştır. Uzman sistem geliştirilirken 

Clixpert 8.0 programından yararlanılmıştır. 

2.1. Bulanık TOPSIS Yöntemi 

BTOPSIS yönteminin temelini, seçilen alternatifin Bulanık Pozitif İdeal Çözüme (BPİÇ) en 

yakın ve Bulanık Negatif İdeal Çözümden (BNİÇ) ise en uzak mesafede olması oluşturur. 

Pozitif ideal çözüm, fayda kriterlerini maksimize eden ve zarar kriterlerini minimize eden 

çözüm olarak tanımlanırken, negatif ideal çözüm zarar kriterlerini maksimize eden ve fayda 

kriterlerini minimize eden çözüm olarak tanımlanabilir. 

BTOPSIS yönteminin en belirgin özelliği karar kriterlerinin farklı önem ağırlığına sahip 

olabilmelerine imkân tanımasıdır. Karar vericiler karar kriterlerinin önem ağırlıklarını bu 

kriterlere göre alternatifleri değerlendirmek üzere uygun dilsel değişkenler kullanırlar. Bu dilsel 

değişkenler Tablo 1 ve Tablo 2�de görüldüğü gibi üçgen bulanık sayılarla ifade edilebilirler. 

Tablo 1: Karar Kriterlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Dilsel İfadeler ve Üçgen Bulanık 

Sayı Olarak Karşılıkları (Chen, 2000). 

Değerlendirme Bulanık Sayı 

ÇOK DÜŞÜK (ÇD) (0.0, 0.0, 0.1) 

DÜŞÜK (D) (0.0, 0.1, 0.3) 

ORTA DÜŞÜK (OD) (0.1, 0.3, 0.5) 

ORTA (O) (0.3, 0.5, 0.7) 

ORTA YÜKSEK (OY) (0.5, 0.7, 0.9) 

YÜKSEK (Y) (0.7, 0.9, 1.0) 

ÇOK YÜKSEK(ÇY) (0.9, 1.0, 1.0) 

 

Tablo 2: Alternatiflerin Değerlendirilmesinde Kullanılan Dilsel İfadeler ve Üçgen Bulanık 

Sayı Olarak Karşılıkları (Chen, 2000). 

Değerlendirme Bulanık Sayı 

ÇOK KÖTÜ (ÇK) (0, 0, 1) 

KÖTÜ (K) (0, 1, 3) 

ORTA KÖTÜ (OK) (1, 3, 5) 

ORTA (O) (3, 5, 7) 

ORTA İYİ (Oİ) (5, 7, 9) 

İYİ (İ) (7, 9, 10) 

ÇOK İYİ(Çİ) (9, 10, 10) 
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Bu çalışmada (Chen, 2000) tarafından geliştirilen model esas alınarak bulanık TOPSIS yöntemi 

uygulanmıştır Yöntemin matematiksel ifadesi aşağıda verilmiştir. K tane karar vericiden oluşan 

modelde, wj, K’inci karar vericinin değerlendirdiği karar kriterinin önem ağırlığını, xij ise i. 

alternatifin kriter değerini göstermektedir. Kriterlerinin önem ağırlıkları ve alternatiflerin kriter 

değerleri sırasıyla; 

 K

jjjj WWW
K

W  ...
1 21                                       (1) 

 K

ijijijJ KXX
K

X  ...
1 21                                  (2) 

formülleri kullanılarak hesaplanır. 

n kriterli ve m alternatifli bir BÇKKV problemi matrisi ve kriter ağırlığı vektörü 
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şeklinde ifade edilebilir. 

Bulanık karar matrisinin oluşturulmasından sonraki adım, karar matrisinin normalize 

edilmesidir. Bulanık karar matrisine aşağıda verilen formüller uygulanarak, normalize edilmiş 

bulanık karar matrisi elde edilir. Normalize edilmiş bulanık karar matrisi R ile gösterilir ve 

  njmirR
mxnij ,...,2,1,,...,2,1,                       (4) 

şeklinde ifade edilir. 

Karar kriterleri, fayda ve maliyet kriterleri olarak ikiye ayrılabilir. Burada B fayda kriterini ve 

C maliyet kriterini göstermekte olup,  
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formülleri kullanılarak hesaplanır. 

Normalize bulanık karar matrisinin oluşturulmasından sonra, her bir karar kriterinin farklı önem 

ağırlığına sahip olabileceği dikkate alınarak, ağırlıklı normalize bulanık karar matrisi: 

  njmivV
mxnij ,...,2,1,...,2,1,                                   (7) 

şeklinde ifade edilir. Bu matrisin elemanları ise: 

jijij wrv *                                                                                       (8) 

formülüyle hesaplanır. 

Ağırlıklı normalize edilmiş bulanık karar matrisine göre her i, j için vij elemanları normalize 

edilmiş pozitif üçgen bulanık sayılardır ve [0,1] aralığında yer alırlar. 

Bulanık Pozitif İdeal Çözüm (A*) ve Bulanık Negatif İdeal Çözüm (A-); 

),...,,(* **

2

*

1 nvvvA                                                         (9)

),...,,(* **

2

*

1 nvvvA                                                           (10) 

şeklinde tanımlanır. 

Bu tanımlamada Chen (2000)’in BTOPSIS modeli gereği;  j =1, 2,…,n ve vj* =(1,1,1) ,vj- 

=(0,0,0) olarak kabul edilir. Diğer bir ifadeyle A*�da karar kriteri sayısı kadar (1, 1, 1), A- de 

karar kriteri sayısı kadar (0, 0, 0) değeri bulunur (Chen, 2000). Her alternatifin pozitif ideal 

çözüm (A*) ve negatif ideal çözümden (A-) olan uzaklıkları sırasıyla; 
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formülleri ile hesaplanır. Burada d iki bulanık sayı arasındaki uzaklığı göstermektedir ve Vertex 

Yöntemi gereği formül kullanılarak hesaplanır. Pozitif ideal çözüme ve negatif ideal çözüme 

olan uzaklıklar hesaplandıktan sonra, alternatiflerin sıralamasını belirleyebilmek için her 

alternatife ilişkin yakınlık katsayılar (CCi) hesaplanır. Her alternatifin yakınlık katsayısı: 

mi
dd

d
CC

ii

i

i ,...2,1,
*









                      (13) 

formülü ile hesaplanır. Yakınlık katsayısı 1’e ne kadar yakınsa adayın tercih edilme şansı o 

kadar büyüktür. 

2.2. Uzman Sistemler 

Uzman sistem bir uzmanı taklit edecek şekilde tasarlanan, sorulara cevap veren, açıklık 

getirmek için soru soran, tavsiyelerde bulunan ve karar verme sürecine yardımcı olan diyaloğa 

açık bir sistemdir. Bilgi tabanlı sistemlerin en gelişmiş biçimidir. İnsan düşünce sürecini taklit 

eder. Muhakeme edebilir, çıkarımda ve yargıda bulunabilir (Ersöz ve Aktepe, 2011). 

3. UYGULAMA 

3.1. Bulanık TOPSIS Uygulaması 

Adım 1: Karar vericilerin oluşturduğu jürinin, alternatiflerin ve seçim kriterlerinin 

belirlenmesi. 

Problemde 5 tane karar verici bulunmaktadır (KV1,KV2,KV3,KV4,KV5).  

Problemin alternatifleri Tablo 3’te gösterilmektedir. 

Tablo 3: Problemin Alternatifleri 

Alternatif No Marka İsmi 

A1 SAMSUNG NOTE 4 

A2 HTC M9 

A3 SAMSUNG S6 EDGE 

A4 LG G4 

A5 SAMSUNG NOTE 5 

A6 LG G3 

A7 SONY Z5 

A8 SONY Z5 PREMIUM 

A9 SONY Z3 
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Problemin kriterleri Tablo 4’te gösterilmektedir. 

Tablo 4: Problemin Kriterleri 

Kriter No Kriter İsmi  

C1 KAMERA  

C2 AĞIRLIK  

C3 İŞLEMCİ  

C4 RAM  

 

Adım 2: Karar Vericilerin Karar Kriterlerini ve Karar Kriterlerine Göre Alternatifleri Dilsel 

Değişkenlerle Değerlendirmesi. 

Tablo 5’te kriterlerle ilgili değerlendirme yer almaktadır. Tablo 6’da ise değerlendirmelerin 

üçgensel bulanık sayılara dönüştürülmüş hali gösterilmektedir. 

Tablo 5: Karar Vericilerinin Karar Kriterlerini Dilsel Değişkenlerle Değerlendirmesi 

KRİTERLER 
KARAR VERİCİLER 

KV1 KV2 KV3 KV4 KV5 

C1 O Y Y OY Y 

C2 ÇD D D OD ÇD 

C3 O OD OD D OY 

C4 OY OY Y O OY 

 

Tablo 6: Karar Değişkenlerinin Değerlendirme Sonuçlarının Üçgen Bulanık Sayılar Şeklinde 

İfadesi 

KRİTERLER 
KARAR VERİCİLER 

KV1 KV2 KV3 KV4 KV5 

C1 (0.3, 0.5, 0.7) (0.7, 0.9, 1.0) (0.7, 0.9, 1.0) (0.5, 0.7, 0.9) (0.7, 0.9, 1.0) 

C2 (0.0, 0.0, 0.1) (0.0, 0.1, 0.3) (0.0, 0.1, 0.3) (0.1, 0.3, 0.5) (0.0, 0.0, 0.1) 

C3 (0.3, 0.5, 0.7) (0.1, 0.3, 0.5) (0.1, 0.3, 0.5) (0.0, 0.1, 0.3) (0.5, 0.7, 0.9) 

C4 (0.5, 0.7, 0.9) (0.5, 0.7, 0.9) (0.7, 0.9, 1.0) (0.3, 0.5, 0.7) (0.5, 0.7, 0.9) 

 

Karar Vericilerin Alternatifleri Dilsel Değişkenlerle Değerlendirmesi ve Alternatiflerin 

Değerlendirme Sonuçlarının Üçgen Bulanık Sayılar Şeklinde İfadesi Ek-2 ve Ek-4’te 

gösterilmektedir. 

Adım 3: Kriterlerin Önem Ağırlıklarının Belirlenmesi 

Karar Kriterlerinin Önem Ağırlıkları Tablosu (Tablo 7), Tablo 6 kullanılarak, oluşturulur. 
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Tablo 7. Karar Kriterlerinin Önem Ağırlıkları 

KRİTERLER AĞIRLIKLAR 

C1 (0.58, 0.78, 0.92) 

C2 (0.02, 0.1, 0.26) 

C3 (0.2, 0.38, 0.58) 

C4 (0.5, 0.7, 0.88) 

 

Adım 4: Bulanık Karar Matrisinin ve Normalize Edilmiş Bulanık Karar Matrisinin 

Oluşturulması 

Bulanık Karar Matrisi, Ek-1’deki tablo kullanılarak, (3) numaralı formül yardımı ile 

oluşturulur. Bulanık Karar Matrisi Ek-2’de görülmektedir. 

Normalize Edilmiş Bulanık Karar Matrisi lineer normalizasyon yöntemi gereği, (4), (5), (6) 

numaralı formüller kullanılarak oluşturulur. Normalize edilmiş bulanık karar matrisi Ek-3’te 

görülmektedir. 

Adım 5: Ağırlıklı Normalize Edilmiş Bulanık Karar Matrisinin Oluşturulması 

Her karar kriterinin karar vericiler için farklı önem ağırlıklarına sahip olduğu dikkate alınarak, 

Ağırlıklı Normalize Edilmiş Bulanık Karar Matrisi, (7) ve (8) numaralı formüller gereği, 

Normalize Edilmiş Bulanık Karar Matrisindeki her alternatif için kriterlere verilen değerler, 

bulundukları sütundaki kriterin önem ağırlığı ile çarpılarak elde edilir. Ağırlıklı Normalize 

Edilmiş Bulanık Karar Matrisi Ek-5’te görülmektedir. 

Adım 6: Bulanık Pozitif ve Negatif İdeal Çözümlerin Belirlenmesi 

Bu çalışmada uygulanmakta olan Chen in modeline göre, Bulanık Pozitif İdeal Çözüm (A*) ve 

Bulanık Negatif İdeal Çözüm (A-), 4 kriterli karar problemi için n=4 olacağından  

A*=[(1,1,1),(1,1,1),(1,1,1),(1,1,1)], A-=[(0,0,0),(0,0,0),(0,0,0),(0,0,0)] olarak kabul 

edilmektedir. 

Adım 7: Bulanık İdeal Çözümlerden Uzaklıkların Hesaplanması 

Karar probleminde, karar kriteri sayısı 4 olduğundan n=4, alternatif sayısı 9 olduğundan m= 9 

dur. Bu sayısal değerlerle, vertex yönteminin öngördüğü (1) numaralı formül yardımıyla 

alternatifler için BPİÇ ve BNİÇ’ten olan uzaklıklar hesaplanır. Alternatiflerin tüm kriterler için 

BPİÇ’ten olan uzaklıkları Tablo 8’de, BNİÇ ten olan uzaklıkları Tablo 9’da görülmektedir. 
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Tablo 8: Her Kriter İçin Ai ve A* Arasındaki Uzaklık 

Kriterler d(A1,A*) d(A2,A*) d(A3,A*) d(A4,A*) d(A5,A*) d(A6,A*) d(A7,A*) d(A8,A*) d(A9,A*) 

C1 0,654871468 0,547458 0,573699 0,786467 0,796407 0,786467 0,338869 0,323063 0,376076 

C2 0,975266418 0,918981 0,970469 0,904956 0,983295 0,881719 0,90961 0,974452 0,886804 

C3 0,837001059 0,738685 0,670563 0,714112 0,652885 0,692266 0,692266 0,851424 0,837001 

C4 0,395846772 0,462865 0,382054 0,456887 0,40966 0,382054 0,368284 0,382054 0,368284 

Tablo 9: Her Kriter İçin Ai ve A- Arasındaki Uzaklık 

Kriterler d(A1,A-) d(A2,A-) d(A3,A-) d(A4,A-) d(A5,A-) d(A6,A-) d(A7,A-) d(A8,A-) d(A9,A-) 

C1 0,416401217 0,53614 0,50603 0,27300 0,25113 0,27300 0,73786 0,74822 0,70472 

C2 0,03930123 0,11544 0,04556 0,13471 0,02712 0,16030 0,12828 0,03945 0,15585 

C3 0,212377274 0,32668 0,39706 0,35377 0,40677 0,37528 0,37528 0,19627 0,21238 

C4 0,681685167 0,62405 0,69039 0,63641 0,67317 0,69039 0,69926 0,69039 0,69926 

 

Tablo 10: Alternatiflerin di* ve di- Değerleri 

Alternatifler A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

di* 2,86299 2,66799 2,59678 2,86242 2,84225 2,74251 2,30903 2,53099 2,46817 

di- 1,34976 1,60232 1,63903 1,39789 1,35818 1,49896 1,94068 1,67434 1,77221 

 

Adım 8: Yakınlık Katsayılarının Hesaplanması 

BPİÇ ve BNİÇ’ten olan uzaklıklar hesaplandıktan sonra, her alternatifin yakınlık katsayıları 

formül yardımıyla hesaplanır. 

Tablo 11: Alternatiflerin Sıralaması 

Alternatifler A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

CCİ 0,32040 0,37522 0,38695 0,32812 0,32334 0,35341 0,45666 0,39815 0,41794 

SIRALAMA 9 5 4 7 8 6 1 3 2 

 

3.2.Uzman Sistem Uygulaması 

Bulanık TOPSIS yardımıyla bulunan sıralama (Tablo 11) kullanılarak bir uzman sistem 

geliştirilmiştir. Bu sıralama ve beşeri kriter diye adlandırdığımız (Fiyat, Ekran boyutu ve pil 

ömrü) kriterler yardımıyla değişen müşteri isteklerine göre öneriler geliştirilmiştir. 

Alternatiflerin kriterlere göre değerleri Tablo 12’de verilmiştir. 
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Tablo 12: Alternatiflerin Kriterlere Göre Değerleri  

Marka FİYAT PİL EKRAN BOYUTU 

SAMSUNG NOTE 4 1849TL 3220mah 5'7 

HTC M9 2199TL 2840mah 5'0 

SAMSUNG S6 EDGE 2499TL 2600mah 5'1 

LG G4 1799TL 3000mah 5'5 

SAMSUNG NOTE 5 2399TL 3000mah 5'7 

LG G3 1499TL 3000mah 5'5 

SONY Z5 2499TL 2900mah 5'2 

SONY Z5 PREMIUM 2799TL 3430 mah 5'5 

SONY Z3 1649TL 3100mah 5'2 

 

Uzmanlardan görüşleri Clixpert 8.0 uzman sistem yazılımının girdisini oluşturmuştur. Program 

çıktısı olarak ise aşağıdaki karar kuralları üretilmiştir. Karar kuralları üretilirken; Fiyat düşük 

ve fark etmez, Pil, “yüksek” ve “fark etmez”, Ekran ise “küçük”, “büyük” ve “fark etmez” 

şeklinde belirtilmiştir. Buna göre 12 adet karar kuralı elde edilmiştir. Karar kuralları; 

EĞER fiyat düşük VE pil yüksek VE ekran küçük İSE SONY Z3, 

EĞER fiyat düşük VE pil yüksek VE ekran büyük İSE SONY Z3 veya LG G3, 

EĞER fiyat düşük VE pil yüksek VE ekran fark etmez İSE SONY Z3 veya LG G3 veya LG G4, 

EĞER fiyat düşük VE pil fark etmez VE ekran küçük İSE SONY Z5 ve SONY Z3, 

EĞER fiyat düşük VE pil fark etmez VE ekran büyük İSE  SONY Z3 veya LG G3, 

EĞER fiyat düşük VE pil fark etmez VE ekran fark etmez İSE SONY Z3, 

EĞER fiyat fark etmez VE pil yüksek VE ekran küçük İSE SONY Z3, 

EĞER fiyat fark etmez VE pil yüksek VE ekran büyük İSE SONY Z3 veya LG G3, 

EĞER fiyat fark etmez VE pil yüksek VE ekran fark etmez İSE SONY Z5 PREMIUM , 

EĞER fiyat fark etmez VE pil fark etmez VE ekran küçük İSE SONY Z5 veya SONY Z3 veya 

SAMSUNG S6 EDGE veya HTC M9, 

EĞER fiyat fark etmez VE pil fark etmez VE ekran büyük İSE SONY Z3 veya LG G3 

EĞER fiyat farketmez VE pil fark etmez VE ekran fark etmez İSE SONY Z5 veya SONY Z3. 
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3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Çalışmada öncelikle belirlenen teknik kriterler kullanılarak bulanık TOPSIS yardımıyla bir 

sıralama elde edilmiştir. Bu sıralama değerleri Uzman sisteme girilerek kişinin seçiminde daha 

önemli olan beşeri kriterlerle yorumlanmıştır. Bu sayede farklı müşteri gruplarına göre farklı 

model telefonlar önerilmiştir. Örneğin; Sıralamada SONY Z5 birinci sırada çıkmasına rağmen, 

fiyatını düşük ve ekranını küçük isteyen bir kişiye SONY Z5 veya SONY Z3 telefonu 

önerilmektedir. Bu iki kriteri önemseyip, pil ömrüne de ağırlık veren müşteriye yalnızca SONY 

Z3 telefonu önerilmektedir. 

Yalnızca fiyat önemli diyen bir müşteriye de sadece SONY Z3 telefonu önerilmiştir. SONY 

Z3’den daha düşük fiyatlı telefonlar BTOPSIS alternatif sıralamasında daha aşağıda yer 

almaktadır. Yani bulanık TOPSIS uzman sistem modelinin girdisini oluşturmada önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu çalışmada geliştirilen model farklı kriter ve alternatif ürünler seçilerek farklı 

sektörlere de uygulanabilir. 
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EKLER 

Ek-1: Karar Vericilerin Alternatifleri Dilsel Değişkenlerle Değerlendirmesi 

KRİTERLER ALTERNATİFLER 
KARAR VERİCİLER 

KV1 KV2 KV3 KV4 KV5 

C1 

A1 O Oİ OK OK O 

A2 Oİ O Oİ O Oİ 

A3 O O Oİ O Oİ 

A4 OK O K OK K 

A5 Oİ ÇK K K OK 

A6 OK O K OK K 

A7 Çİ Çİ Çİ İ İ 

A8 Çİ Çİ Çİ Çİ İ 

A9 İ Çİ Çİ İ Oİ 

C2 

A1 K ÇK K K OK 

A2 Oİ OK O O Oİ 

A3 K ÇK K K OK 

A4 Oİ Oİ Oİ O Oİ 

A5 ÇK K K ÇK ÇK 

A6 Çİ Çİ İ Çİ İ 

A7 Oİ O Oİ O Oİ 

A8 ÇK K OK K ÇK 

A9 İ Çİ İ İ Oİ 

C3 

A1 O OK OK O OK 

A2 Oİ Oİ Oİ O Oİ 

A3 İ İ İ İ İ 

A4 Oİ İ Oİ Oİ Oİ 

A5 Çİ Çİ Çİ İ İ 

A6 İ Oİ Oİ İ İ 

A7 İ İ İ Oİ Oİ 

A8 O OK OK OK OK 

A9 OK O O OK OK 

C4 

A1 Çİ Çİ İ Çİ İ 

A2 İ Oİ Oİ İ İ 

A3 Çİ Çİ Çİ Çİ İ 

A4 İ İ İ Oİ İ 

A5 İ İ Çİ İ Çİ 

A6 Çİ Çİ Çİ İ Çİ 

A7 Çİ Çİ Çİ Çİ Çİ 

A8 Çİ Çİ Çİ Çİ İ 

A9 Çİ Çİ Çİ Çİ Çİ 
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Ek-2: Bulanık Karar Matrisi 

 

ALTERNATİFLER 

KRİTERLER 

C1 C2 C3 C4 

A1 (2.6, 4.6, 6.6) (0, 0.8 2.6) (1.8, 3.8, 5.8) (8.2, 9.6, 10) 

A2 (4.2, 6.2, 8.2) (3.4, 5.4, 7.4) (4.6, 6.6 8.6) (6.6, 8.4, 9.6) 

A3 (3.8, 5.8, 7.8) (0.2, 1.2, 3) (7, 9, 10) (8.6, 9.8, 10) 

A4 (1, 2.6,  4,6) (4.6, 6.6, 8.6) (5.4, 7.4, 9.2) (6.6, 8.6, 9.8) 

A5 (1.2, 2.4, 4.2) (0, 0.4, 1.8) (8.2, 9.6, 10) (7.8, 9.4, 10) 

A6 (1, 2.6, 4.6) (8.2, 9.6, 10) (6.2, 8.2, 9.6) (8.6, 9.8, 10) 

A7 (8.2, 9.6, 10) (4.2, 6.2, 8.2) (6.2, 8.2, 9.6) (9, 10, 10) 

A8 (8.6, 9.8, 10) (0.2, 1, 2.6) (1.4, 3.4, 5.4) (8.6, 9.8, 10) 

A9 (7.4, 9, 9.8) (7, 8.8, 9.8) (1.8, 3.8, 5.8) (9, 10, 10) 

 

Ek-3: Normalize Edilmiş Bulanık Karar Matrisi 

 

ALTERNATİFLER 
KRİTERLER 

C1 C2 C3 C4 

A1 (0.26, 0.46, 0.66) (0, 0.08, 0.26) (0.18, 0.38, 0.58) (0.82, 0.96, 1) 

A2 (0.42, 0.62, 0.82) (0.34, 0.54, 0.74) (0.46, 0.66, 0.86) (0.66, 0.84, 0.96) 

A3 (0.38, 0.58, 0.78) (0.02, 0.12, 0.3) (0.7, 0.9, 1) (0.86, 0.98, 1) 

A4 (0.1, 0.26, 0.46) (0.46, 0.66, 0.86) (0.54, 0.74, 0.92) (0.66, 0.86, 0.98) 

A5 (0.12, 0.24, 0.42) (0, 0.04, 0.18) (0.82, 0.96, 1) (0.78, 0.94, 1) 

A6 (0.1, 0.26, 0.46) (0.82, 0.96, 1) (0.62, 0.82, 0.96) (0.86, 0.98, 1) 

A7 (0.82, 0.96, 1) (0.42, 0.62, 0.82) (0.62, 0.82, 0.96) (0.9, 1, 1) 

A8 (0.86, 0.98, 1) (0.02, 0.1, 0.26) (0.14, 0.34, 0.54) (0.86, 0.98, 1) 

A9 (0.74, 0.9, 0.98) (0.7, 0.88, 0.98) (0.18, 0.38, 0.58) (0.9, 1, 1) 

 

Ek-4: Alternatiflerin Değerlendirme Sonuçlarının Üçgen Bulanık Sayılar Şeklinde İfadesi 

KRİTERLER ALTERNATİFLER 
KARAR VERİCİLER 

KV1 KV2 KV3 KV4 KV5 

C1 

A1 (3, 5, 7) (5, 7, 9) (1, 3, 5) (1, 3, 5) (3, 5, 7) 

A2 (5, 7, 9) (3, 5, 7) (5, 7, 9) (3, 5, 7) (5, 7, 9) 

A3 (3, 5, 7) (3, 5, 7) (5, 7, 9) (3, 5, 7) (5, 7, 9) 

A4 (1, 3, 5) (3, 5, 7) (0, 1, 3) (1, 3, 5) (0, 1, 3) 

A5 (5, 7, 9) (0, 0, 1) (0, 1, 3) (0, 1, 3) (1, 3, 5) 

A6 (1, 3, 5) (3, 5, 7) (0, 1, 3) (1, 3, 5) (0, 1, 3) 

A7 (9, 10, 10) (9, 10, 10) (9, 10, 10) (7, 9, 10) (7, 9, 10) 

A8 (9, 10, 10) (9, 10, 10) (9, 10, 10) (9, 10, 10) (7, 9, 10) 

A9 (7, 9, 10) (9, 10, 10) (9, 10, 10) (7, 9, 10) (5, 7, 9) 

C2 

A1 (0, 1, 3) (0, 0, 1) (0, 1, 3) (0, 1, 3) (1, 3, 5) 

A2 (5, 7, 9) (1, 3, 5) (3, 5, 7) (3, 5, 7) (5, 7, 9) 

A3 (0, 1, 3) (0, 0, 1) (0, 1, 3) (0, 1, 3) (1, 3, 5) 
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A4 (5, 7, 9) (5, 7, 9) (5, 7, 9) (3, 5, 7) (5, 7, 9) 

A5 (0, 0, 1) (0, 1, 3) (0, 1, 3) (0, 0, 1) (0, 0, 1)  

A6 (9, 10, 10) (9, 10, 10) (7, 9, 10) (9, 10, 10) (7, 9, 10) 

A7 (5, 7, 9) (3, 5, 7) (5, 7, 9) (3, 5, 7) (5, 7, 9) 

A8 (0, 0, 1) (0, 1, 3) (1, 3, 5) (0, 1, 3) (0, 0, 1) 

A9 (7, 9, 10) (9, 10, 10) (7, 9, 10) (7, 9, 10) (5, 7, 9) 

C3 

A1 (3, 5, 7) (1, 3, 5) (1, 3, 5) (3, 5, 7) (1, 3, 5) 

A2 (5, 7, 9) (5, 7, 9) (5, 7, 9) (3, 5, 7) (5, 7, 9) 

A3 (7, 9, 10) (7, 9, 10) (7, 9, 10) (7, 9, 10) (7, 9, 10) 

A4 (5, 7, 9) (7, 9, 10) (5, 7, 9) (5, 7, 9) (5, 7, 9) 

A5 (9, 10, 10) (9, 10, 10) (9, 10, 10) (7, 9, 10) (7, 9, 10) 

A6 (7, 9, 10) (5, 7, 9) (5, 7, 9) (7, 9, 10) (7, 9, 10) 

A7 (7, 9, 10) (7, 9, 10) (7, 9, 10) (5, 7, 9) (5, 7, 9) 

A8 (3, 5, 7) (1, 3, 5) (1, 3, 5) (1, 3, 5) (1, 3, 5) 

A9 (1, 3, 5) (3, 5, 7) (3, 5, 7) (1, 3, 5) (1, 3, 5) 

C4 

A1 (9, 10, 10) (9, 10, 10) (7, 9, 10) (9, 10, 10) (7, 9, 10) 

A2 (7, 9, 10) (5, 7, 9) (5, 7, 9) (7, 9, 10) (7, 9, 10) 

A3 (9, 10, 10) (9, 10, 10) (9, 10, 10) (9, 10, 10) (7, 9, 10) 

A4 (7, 9, 10) (7, 9, 10) (7, 9, 10) (5, 7, 9) (7, 9, 10) 

A5 (7, 9, 10) (7, 9, 10) (9, 10, 10) (7, 9, 10) (9, 10, 10) 

A6 (9, 10, 10) (9, 10, 10) (9, 10, 10) (7, 9, 10) (9,10,10) 

A7 (9, 10, 10) (9, 10, 10) (9, 10, 10) (9, 10, 10) (9, 10, 10) 

A8 (9, 10, 10) (9, 10, 10) (9, 10, 10) (9, 10, 10) (7, 9, 10) 

A9 (9, 10, 10) (9, 10, 10) (9, 10, 10) (9, 10, 10) (9, 10, 10) 

 

Ek-5: Ağırlıklı Normalize Edilmiş Bulanık Karar Matrisi 

ALTERNATİFLER 

KRİTERLER 

C3 C4 C5 C6 

A1 (0.1508, 0.3588, 0.6072) (0, 0.008, 0.0676) (0.036, 0.1444, 0.3364) (0,41, 0.672, 0.88) 

A2 (0.2436, 0.4836, 0.7544) (0.0068, 0.054, 0.1924) (0.092, 0.2508, 0.4988) (0.33, 0.588, 0.8448) 

A3 (0.2204, 0.4524, 0.7176) (0.0004, 0.012, 0.078) (0.14, 0.342, 0.58) (0.43, 0.686, 0.88) 

A4 (0.058, 0.2028, 0.4232) (0.0092, 0.066, 0.2236) (0.108, 0.2812, 0.5336) (0.33, 0.602, 0.8624) 

A5 (0.0696, 0.1872, 0.3864) (0, 0.004, 0.0468) (0.164, 0.3648, 0.58) (0.39, 0.658, 0.88) 

A6 (0.058, 0.2028, 0.4232) (0.0164, 0.096, 0.26) (0.124, 0.3116, 0.5568) (0.43, 0.686, 0.88) 

A7 (0.4756, 0.7488, 0.92) (0.0084, 0.062, 0.2132) (0.124, 0.3116, 0.55689) (0.45, 0.7, 0.88) 

A8 (0.4988, 0.7644, 0.92) (0.0004, 0.01, 0.0676) (0.028, 0.1292, 0,3132) (0.43, 0.686, 0.88) 

A9 (0.4292, 0.702, 0.9016) (0.014, 0.088, 0.2548) (0.036, 0.1444, 0.3364) (0.45, 0.7, 0.88) 
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Özet 

Veri madenciliği veri tabanlarında bilgi keşfi işlemidir. veri madenciliği yöntemlerinden biri 

birliktelik analizidir. Bu çalışmada SPSS Clementine veri madenciliği yazılımı kullanarak 

birliktelik analizinde yeni bir uygulama geliştirilmiştir. Bu çalışmanın daha önceden yapılmış 

çalışmalardan farkı, birliktelik analizine farklı eğitim, kültür ve gelir gibi farklı segmentlerdeki 

müşterilerin alışveriş alışkanlıklarının da eklenmesidir. Model genişletilmiş market sepet 

analizinin bir türüdür. Model sayesinde farklı müşteri segmentleri için yeni bulgular tespit 

edilmiştir. Eğitim, kültür ve gelir seviyesi eşit olmayan müşteriler için farklı birliktelik kuralları 

üretilmiştir. Çalışmanın uygulaması büyük bir süpermarkette gerçekleştirilmiştir. Her müşteri 

segmenti için sonuçlar raporlanmış ve tartışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Market Sepet Analizi, Müşteri Segmentleri. 

 

 

A MODEL PROPOSAL FOR MARKET BASKET ANALYSIS FOR 

DIFFERENT CUSTOMER PROFILES AND APPLICATION 

Abstract 

Data mining is the process of knowledge discovery in databases. One of the methods in data 

mining is association analysis. In this study we developed a new application in association 

analysis by using SPSS Clementine data mining software. Different from the studies performed 

in this field before, association analysis is conducted with adding shopping habits of different 

segments of customers in different educational, cultural and financial levels. The model is a 

kind of extended market-basket analysis. With the help of the model, new findings have been 

discovered for different customers segments. We produce different association rules for 

different customers whose educational, cultural and financial levels are not equal. This 

application of the study has been performed in a big shopping mall. Results are discussed and 

reported for each customer segments. 

 

Keywords: Data Mining, Market Basket Analysis, Customer Segments. 

 
*
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1. GİRİŞ 

Nicel paradigma temelli veri madenciliği; önemli, geçerli, yeni ve kullanışlı bilgiyi büyük veri 

tabanlarından çıkarma işlemidir. Bu yüzden veri madenciliği, veri tabanından anlamlı örüntüler 

veya kurallar elde etmek için geniş bir araştırma alanı olarak görülebilir. Günümüzde veri 

madenciliğinin kullanım alanı oldukça geniştir. Bunlar; pazarlama planlarının uygulanması, 

müşterilerin satın alma örüntülerinin belirlenmesi, posta kampanyalarına cevap verme oranının 

arttırılması, mevcut müşterilerin elde tutulup yeni müşteriler kazanılması, pazar sepeti analizi, 

risk yönetimi ve değerlendirme, dolandırıcılık tespitidir. 

Veri madenciliği kapsamında tahmin yöntemleri en genel itibariyle “nitel” (kalitatif) ve “nicel” 

(kantitatif) olarak iki ana grupta incelenebilir. Tahmin konusunda nitel yöntemin sınırlılıkları 

nedeniyle genellikte nicel yöntemler kullanılmaktadır (Aktepe ve Ersöz, 2012; Aktepe vd., 

2015). Bu çerçevede bu araştırmada nitel yöntem market sepetine tahminler için değil, market 

sepetini anlaşılması ve yorumlanması için nitel veriler kullanılacaktır. 

Veri Madenciliğinin literatürde en çok kullanılan yöntemlerinden biri birliktelik kurallarıdır. 

Birliktelik kuralları veritabanı içinde yer alan kayıtların birbirleriyle olan ilişkilerini incelenip, 

hangi olayların eş zamanlı olarak birlikte gerçekleşebileceklerinin algoritmalar yardımıyla 

ortaya koyulmasıyla elde edilir. 

Birliktelik kuralların yaygın olarak kullanıldığı yerlerden biri süpermarketlerdir. Market sepet 

analizi olarak adlandırılan bu çalışmalarda amaç birlikte satın alınan ürünler arasındaki ilişkileri 

bularak birliktelik kuralları çıkarmaktır. Market sepet analizinde müşterilerin satın alma 

alışkanlıkları analiz edilir ve birlikte satın alınan ürünler belirlenir. 

Süpermarketlerde market sepet analizi ile ilgili daha önceden yapılan çalışmalarda bir 

süpermarketten yapılan alışverişlerin fiş verilerinden yararlanılarak veri madenciliği yapılmış 

ve birlikte satın alınan ürünler tespit edilmiştir.  Bu çalışmada ise market sepet analizi ile daha 

önceden yapılmış alışılagelmiş, sıradan çalışmaların aksine farklı ekonomik sermaye, kültürel 

sermaye ve sosyal sermaye düzeylerindeki müşterilerin pazarlama/tüketim sosyolojisi  

açısından geometrik analizlerini  yapmak, sosyolojik  bulguların tüketici habituslarına ve 

beğeni tarzlarına  yansıması da çalışmaya dahil edilecektir. 

Bu çalışma ile büyük ölçekte faaliyet gösteren bir süpermarketten alışveriş yapan müşterilerin 

satın alma alışkanlıkları ve müşteri segmentleri ile ürünlerin birlikte satın alınma ilişkileri tespit 

edilecektir. Bu sayede müşteri davranışlarına yön verilecektir. Bu çalışma, daha önceden 
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yapılmış çalışmalara göre farklılıkları göz önüne alındığında veri madenciliği çalışmalarına 

yeni ufuklar açacaktır. 

 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Literatürde market sepet analizi ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında Chen vd. (2005) 

mağazaların alışveriş kayıtlarının tutulduğu veri tabanlarını kullanarak müşterilerin satın alma 

davranışlarını belirleyebilmek için bir sepet analizi uygulaması yapmışlardır. Analiz sonucunda 

elde edilen bilgiler pazarlama, satış ve operasyon stratejilerini şekillendirilmesinde 

kullanılmıştır. Yang ve Lai (2006) çevrimiçi alışveriş davranışlarının bilgisine dayanarak ürün 

promosyonundaki kararların performansını karşılaştırmıştır. . Chen ve Lin (2007)  Apriori 

algoritması ve 0-1 tamsayılı algoritmayı kullanarak raf düzeni yönetimi çalışması yapmıştır. 

Ay ve Çil (2008) süpermarket yerleşim yeri düzenlemede market sepet analizi ve çok boyutlu 

ölçekleme analizi kullanarak veri yönelimli bir karar destek sistemi uygulaması 

gerçekleştirmişlerdir. Döşlü (2008) süpermarketlerdeki müşteri, ürün ve satış bilgilerinden 

yararlanarak ilişki ve kuralların elde edildiği market sepet analizi ele almıştır. Umarani ve 

Punithavalli (2011) perakende satış verileri ve market sepet verileri gibi gerçek yaşam verileri 

üzerine farklı birliktelik kuralları madenciliği algoritmaları ile analizler yapmışlardır. 

Kamakura (2012) sıralı uzantı ile birlikte geleneksel market sepet analizini karşılaştırmıştır ve 

kontrast yapmıştır. Sonra satın alma dizisi analizi için bakkal alışveriş gezi verilerinden 

yararlanarak resimli bir çerçeve önermiştir. Hruschka (2012) çapraz ürün bağımlılığını market 

sepet analizi içinde çözümlemek için çok değişkenli MVL modeli tanıtmıştır. Deney 

çalışmasında, bir süpermarket yelpazesinde en sık satın alınan 60 ürünün sepet analizi 

yapılmıştır. Durdu (2012) veri madenciliği araçları ve uygulamalarını kullanarak perakende 

sektöründe yer alan bir firma için, müşteri ilişkileri yönetimi aktivitelerine temel olabilecek bir 

yapı geliştirmiştir. Ceylan (2014) birlikte satın alınma eğiliminde olan ilaçlar arasındaki 

ilişkileri ortaya çıkarmak için bir eczanenin reçete verileri üzerinde, veri madenciliği 

tekniklerinden Birliktelik Kuralı yaklaşımı uygulamıştır. Bayram(2014), dünya çapında pazar 

araştırmaları yapan bir şirketin, Türkiye'deki panel bölümünün, geleneksel ve modern 

kanalındaki marketleri kullanarak bu marketlerde satın alınan ürün grupları arasındaki ilişkileri, 

birliktelik kuralları ile sepet analizi yapmış. Yener (2014) yaptığı çalışmada perakende 

sektöründe hizmet veren bir ana dağıtım deposunun siparişlerinin depo içerisinden toplanması 

sırasındaki maliyetlerini minimize edecek şekilde depo içi tasarımının belirlenmesi problemine 

çözüm bulmayı amaçlamıştır. 
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3. YÖNTEM 

Bu çalışmada süpermarket uygulaması için veri madenciliğinin birliktelik kuralları ile market 

sepet analizi yapılmıştır. 

 

3.1. Birliktelik Kuralları ile Market Sepet Analizi 

Birliktelik kuralları bir veri madenciliği modelidir. Birliktelik kuralları büyük miktarlardaki 

veriler arasından ilginç birliktelik örüntülerini keşfederek pazarlama, karar verme ve iş 

yönetimine fayda sağlamaktadır. Bu sepetle veri tabanlarından bilgi keşfinde birliktelik 

kuralları önemli rol oynamaktadır (Han ve Fu, 2006). 

Birliktelik kurallarının kullanıldığı en yaygın alanlardan biri süpermarket uygulamalarıdır. Bu 

uygulamalar literatürde market sepet analizi olarak bilinir. Market sepet analizi bir ev 

alışverişinde satın alınan farklı ürün kombinasyonları arasındaki birliktelikleri 

keşfedebilmektedir (Chen vd., 2006). Market sepet analizi, hangi ürünlerin birlikte satılma 

eğiliminde olduğunu ortaya çıkararak müşteri davranışları, stok kontrol, satış stratejileri gibi 

analizlerin yapılmasına fayda sağlamaktadır (Ay ve Çil, 2009). 

Market sepet analizi, farklı bakış açılarındaki müşteri dağılımını da göstermektedir. Bu dağılım 

bilgileri planlama, reklam dizaynı, indirim-promosyon, mağaza düzeni ve ürün yatırımı gibi 

kararların verilmesinde katkı sağlamaktadır (Yang ve Lai, 2006). 

Birliktelik kuralları modelini inceleyecek olursak; I={i 1 , i2 , ... , im} veri tabanındaki nesneler 

ve her i bir nesne olarak adlandırılır. D işlemler kümesi; T bir işlemde yer alan ürünleri (T⊆I), 

TID her işleme ait tekil (unique) numarayı ifade etmektedir. X, I kümesindeki bazı nesneler 

seti, bir T işlemler kümesi ancak ve ancak X⊆T ise T X’i kapsıyor denir. Bir birliktelik kuralı 

X⇒Y formunda ifade edilir ve X⊂I, Y⊂I ve X∩Y=Ø’dir. Bir birliktelik kuralının öncelikle s 

(support) ile ifade edilen destek değeri belirlenir. X⇒Y kuralının destek değeri D işlemler 

kümesinde X∪Y’i içerme olasılığını gösterir. İkinci olarak c (confidence) ile ifade edilen güven 

değeri belirlenir, güven değeri X⇒Y kuralının D işlemler kümesinde X’i içeren işlemlerin 

ayrıca Y’yi içerme olasılığını gösterir (Agrawal, 1994). 

 

4. UYGULAMA 

Bu çalışmada yapılan veri madenciliği uygulamasında SPSS Clementine veri madenciliği 

yazılımı kullanılmıştır.  
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4.1. Veri İşleme  

Firmadan alınan verilerin veri madenciliği çalışmasına uygun hale getirilip bu yazılım ile 

modelin çözülmesi için aşağıdaki işlemler yapılmıştır. 

Veri toplama: Veri madenciliği çalışması için öncelikle uygulama yapılan süpermarketin 

hangi mağazalarından veri alınacağı tespit edilmiştir. Bu çalışma için firmanın farklı sosyal, 

kültürel ve ekonomik bölgelerde bulunan 3 mağazasından alışveriş fiş verileri alınmıştır.  

Birleştirme ve temizleme: Bu adımda toplanan verilerde bulunan farklılıklar giderilmiştir. 

Farklı kaynaklardan toplanan verilerde bulunan ve değer biçme adımında belirlenen sorunlar 

mümkün olduğunca giderilerek veriler tek bir veritabanında toplanmıştır. Hatalı veya analizin 

yanlış yönlenmesine sebep olabilecek verilerin temizlenmiştir. Yanlış veri girişinden veya bir 

kereye özgü bir olayın gerçekleşmesinden kaynaklanan verilerin, önemli bir bilgi içerip 

içermediği kontrol edildikten sonra önemli bilgi taşımayan veriler veri kümesinden atılmış, 

veriler önemli bilgi taşıyorsa tahmin edilmiştir. 

Veri dönüştürme: Bu adımda verilerin modele uygun hale dönüştürülmesi gerçekleştirilmiştir. 

Analizde kullanılan Apriori algoritması ve modele göre verilerin gösterim şekilleri veya 

tanımlaması değiştirilmiştir. 

 

4.2. Algoritma Seçimi 

Veriler üzerinde gerekli işlemler yapıldıktan sonra uygulamada kullanılan veri madenciliği 

algoritması olarak SPSS Clementine yazılımında da yer alan Apriori algoritması seçilmiştir. 

Birliktelik kuralları madenciliğinin hesap karmaşıklığını azaltmanın birçok yolu 

bulunmaktadır. Bunun en bilinen yöntemi Apriori algoritmasıdır. Apriori algoritması bazı aday 

nesne kümelerin destek değerlerini saymadan bu adayların elenmesi ile etkili bir çözüm sunar 

(Agrawal, 1994).  

Apriori algoritması seviye mantığı (level-wise) arama olarak bilinen yinelemeli bir yaklaşım 

kullanır. Bu yaklaşımda k öğeli nesnekümeler (k-1) öğeli nesnekümelerin birleştirilmesiyle 

oluşturulur. İlk olarak 1 öğeli nesnekümeleri oluşturmak için nesnelerin destek değerleri 

hesaplanır, (k-1)’inci geçişte bulunan sık öğeler (Lk-1), k’nıncı geçişte sık geçen nesne aday 

kümesini (Ck) oluşturmak için kullanılır. Veritabanı taranır ve Ck ’ların destek değerleri 

hesaplanır ve Lk ’lar oluşturulur. Bu şekilde algoritma sık geçen nesneküme bulamayıncaya 

kadar devam eder (Agrawal, 1994). 
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4.3. Modelleme 

Bu çalışmada birliktelik kurallarının en çok kullanılan algoritmalarından biri olan Apriori 

algoritması kullanılmıştır. SPSS Clementine programında kurulan model Apriori algoritması 

ile çözülmüştür. Aşağıda Şekil 1’de SPSS Clementine’den bir birliktelik kuralları (association 

rules) modeli örnek olarak gösterilmiştir. Modelleme için; çalışmanın ana hedefi doğrultusunda 

süpermarketin daha önceden seçilmiş 3 tip mağazasından alınan veriler kullanılmıştır. Bu 

mağazalar farklı ekonomik, sosyal ve kültürel sermaye seviyelerine göre düşük seviyeden 

yüksek seviyeye doğru sırasıyla 1. Tip, 2. Tip ve 3. Tip olarak belirlenmiştir. Model 3 tip 

mağaza için ayrı ayrı çalıştırılarak sonuçlar elde edilmiştir.  

 
Şekil 1: Birliktelik Kuralları Modeli 

 

5. SONUÇ 

Bu çalışmada büyük ölçekte faaliyet gösteren bir süpermarketin farklı ekonomik, sosyal ve 

kültürel sermayedeki bölgelerinde bulunan mağazalarında birlikte satın alınan ürünlerin tespit 

edilmesi için veri madenciliği ile market sepet analizi çalışması yapılmıştır. Çalışmada 

süpermarketin bu bölgelerde bulunan 3 tip mağazasının verileri kullanılmıştır. SPSS 

Clementine veri madenciliği yazılımında Apriori algoritması kullanılarak kurulan birliktelik 

analizi modelinde elde edilen sonuçlar aşağıda Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’te verilmiştir.  

 

1.Tip mağazada birlikte satılan ürünler 

En düşük sosyal seviyede bulunan 1. Tip mağaza için elde edilen sonuçlar Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 1: 1.Tip Mağaza İçin Birliktelik Kuralları 

Öncül Sonuç Güven Destek 

Yumurta Süt Ürünleri 69,30 5,02 

Kahvaltı Ürünleri Süt Ürünleri 62,10 4,50 

Bakliyat Makarna 54,90 7,20 

Sebze Meyve 50,40 4,68 

 

Tablo 1’deki sonuçlara göre 1.Tip mağazadan; 

- Kahvaltı ürünleri alan müşteriler %62,10 olasılıkla süt ürünleri de almaktadır. Bu 

ürünlerin alışveriş fişinde birlikte bulunma olasılığı da %4,50’dir. 

- Sebze Alan müşteriler %50,40 olasılıkla meyve de almaktadır. Bu ürünlerin alışveriş 

fişinde birlikte bulunma olasılığı da %4,68’dir. 

 

2.Tip mağazada birlikte satılan ürünler 

Orta sosyal seviyede bulunan 2. Tip mağaza için elde edilen sonuçlar Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 2: 2.Tip Mağaza İçin Birliktelik Kuralları 

Öncül Sonuç Güven Destek 

Süt Ürünleri Unlu Mamuller 80,85 5,86 

Kahvaltı Ürünleri Çerez 72,45 5,25 

Sebze Meyve 64,05 8,40 

Bakliyat Makarna 58,80 5,46 

 

Tablo 2’deki sonuçlara göre 2.Tip mağazadan; 

- Süt ürünleri alan müşteriler %80,85 olasılıkla unlu mamuller de almaktadır. Bu 

ürünlerin alışveriş fişinde bulunma olasılığı da %5,86’dır. 

- Kahvaltı ürünleri alan müşteriler %72,45 olasılıkla çerez de almaktadır. Bu ürünlerin 

alışveriş fişinde bulunma olasılığı da %5,25’tir. 

 

3.Tip mağazada birlikte satılan ürünler 

Yüksek sosyal seviyede bulunan 3. Tip mağaza için elde edilen sonuçlar Tablo 3’te 

gösterilmiştir. 
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Tablo 3: 3.Tip Mağaza İçin Birliktelik Kuralları 

Öncül Sonuç Güven Destek 

İçecekler Çerez 73,15 5,30 

Şarküteri Süt Ürünleri 65,55 4,75 

Tatlı Çerez 57,95 7,60 

Temizlik Ürünleri Kozmetik 53,20 4,94 

 

Tablo 3’teki sonuçlara göre 3.Tip mağazadan; 

- İçecek alan müşteriler %73,15 olasılıkla çerez de almaktadır. Bu ürünlerin alışveriş 

fişinde bulunma olasılığı da %5,30’dur. 

- Şarküteri ürünleri alan müşteriler %65,55 olasılıkla süt ürünleri de almaktadır. Bu 

ürünlerin alışveriş fişinde bulunma olasılığı da %4,75’tir. 

 

6. TARTIŞMA 

Çalışma sonucunda elde edilen bulgulardan da anlaşılacağı gibi farklı ekonomik, sosyal ve 

kültürel seviyede bulunan müşterilerin alışveriş alışkanlıklarında farklılıklar bulunmaktadır. 

Müşterilerin ekonomik, sosyal ve kültürel seviyeleri alışveriş alışkanlıklarına etki etmektedir. 

Çalışmayı literatür araştırmasında verilen, market sepet analizi konusunda yapılmış 

alışılagelmiş, sıradan çalışmalardan farklı kılan sosyal boyutu bu şekilde amacına ulaşmıştır. 

Bu çalışmada müşterilerin sosyolojik konumlarının alışveriş alışkanlıklarına yansıması da 

market sepet analizine dahil edilerek veri madenciliği literatüründe bir ilk gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma daha önceden yapılmış çalışmalardan farklılıkları göz önünde bulundurularak 

araştırmacılara yeni ufuklar açacaktır.  

Çalışmanın ileriki safhasında, uygulama gerçekleştirilen süpermarketin 3 tip mağazası için 

market sepet analizinde elde edilen sonuçlar ışığında yeni yerleşim yeri düzenlemeleri 

geliştirilecektir. 
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Özet 

Günümüzde işletmeler için rekabetin kıyasıya artması nedeniyle kaynakların etkin ve verimli 

kullanımının yanı sıra müşteri istek ve ihtiyaçlarına zamanında ve doğru bir şekilde cevap 

verilmesi de büyük önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, üretim portföyünde çok fazla ürün 

çeşitliliği bulunan ve siparişe dayalı üretim gerçekleştiren işletmelerde herhangi bir anda 

atölyede işlemek üzere bekleyen siparişlerin ve aynı anda atölye içerisinde üretimde bulunan 

birçok siparişin dinamik çizelgelemesinin yapılmasıdır. Bu tip firmalara gelen terminli 

siparişler nedeniyle herhangi bir anda atölyede işlemek üzere birçok sipariş beklemekte ve aynı 

anda da atölye içerisinde üretimde birçok sipariş yer almaktadır. Bu dinamik yapı; çizelgeleme 

ve tezgâh yükleme problemlerinin karmaşık bir hal almasına neden olmakta ve üretim planlama 

ve kontrol proseslerinin etkin yönetilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Yapılacak bir 

yanlış çizelgeleme veya atama sevkiyatlarda gecikmelerin yaşanmasına ve makinelerin atıl 

kalmasına sebep olmaktadır. Buna ek olarak işletmede çok sayıda hammadde, yarı mamul ve 

ürün stokunun bulunması yüksek stok maliyetlerine, elde bulundurmama maliyetlerine ve stok 

yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilememesine neden olmaktadır. Tüm bu problemlerin 

önüne geçebilmek için çalışmamızda; sistem analizi yapılarak ürün rotaları ve işlem sürelerinin 

belirlenmesi, gelen siparişler içerisinden atölyenin şartlarını da dikkate alarak doğru siparişin 

seçilmesi, sonrasında atölyenin durumuna göre tezgâhlara doğru parçaların atamaması için 

sistemin simüle edilmesi ve çeşitli senaryolar oluşturularak firma için uygun atama stratejisinin 

belirlenmesi ile dinamik çizelgelemenin uygulanması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dinamik Çizelgeleme, Simülasyon, Üretim Planlama ve Kontrol. 

  

                                                 
*Corresponding author: Doç. Dr. A. Kürşad TÜRKER. Tel: +90 318 357 42 42 / 1007 ; Fax: +90 318 357 24 59  

E-mail adresi: kturker@yahoo.com (A.Kürşad, Türker). 

* Bu çalışma “Üretim Süreçlerinin Optimizasyonunda RFID Teknolojisi ve Uzman Sistem Temelli Tümleşik 

Yapının ERP Sistemine Entegrasyonu ve FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.’de Uygulanması” isimli 0679.STZ.2014 

numaralı San-Tez projesi kapsamında desteklenmektedir. 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 790-809. 

 

 

791 

 

Abstract 

Nowadays, due to increasing fierce competition for businesses, besides efficient and productive 

usage of resources, it is also significant to respond customer requests on time and correctly. The 

purpose of this study is dynamic scheduling of orders pending for process in the shop at any 

time and multi orders that are currently in production in the same workshop at order-based 

production companies having high diversity in their product portfolio. Because of the orders 

that must be delivered on time, many orders wait for production process in the shop at any time 

and there are many orders at the workshop at the same time. This dynamic structure causes 

scheduling and machine loading problems which are much more complicated and it reveals the 

necessity of effective management of production and control processes. Incorrect scheduling or 

assignment causes delays in shipments and machines to be idle. In addition to this, holding raw 

material, semi-finished product and product inventory generates high inventory costs, shortage 

costs and causes performing inventory management inefficiently. To overcome all of these 

problems, in this paper we aim to develop dynamic scheduling application for determining 

product routes and operating hours by system analysis, by selecting the correct order by taking 

into account the shop conditions, by simulating the system to assign the correct part to 

machines, by determining the best relevant strategy for the company with creating kinds of 

scenarios. 

 

1. GİRİŞ 

Üretim, girdileri bir dönüşüme tabii tutarak, insanoğlunun bir eksikliğini, bir ihtiyacını 

giderecek mal veya hizmet ortaya çıkarmaktır. Başka bir ifade ile; Üretim, tüketici 

ihtiyaçlarının karşılanması için, doğal kaynakların belirli bir süreçten geçirilerek, tüketiciyi 

tatmin edecek ürün veya hizmete dönüştürülmesidir (Ersöz, 2015).  

Günümüzde gelişen teknoloji ve ürünlerle birlikte üretim sistemleri oldukça karmaşık hale 

gelmiştir (Özkan, 2009). Endüstri devrimiyle birlikte ürünlerin çeşidinin ve sayısının artması 

bununla doğru orantılı olarak müşteri taleplerinin de artmasına neden olmuştur, artan müşteri 

taleplerine cevap verebilmek amacıyla işletmeler de üretim kapasitelerini arttırmaya 

başlamıştır. Hızla büyüyen işletmelerde üretimin koordinasyonu zorlaşmış ve bu durum üretim 

planlama ve kontrol sistemleri ihtiyacını doğurmuştur.  

Üretim planlama işletme kaynaklarını rasyonel olarak kullanarak istenilen kalitede ürünlerin 

üretilebilmesi konusunda karar alma işlemidir. Başka bir ifadeyle üretim planlama, işletmenin 

üretim faaliyetlerinin istenilen miktar, kalite, yer ve zamanda; kimler tarafından nasıl, ne 

şekilde ve ne zaman yapılacağına ilişkin kararlar bütünüdür. 

Günümüz rekabet ortamında işletmeler, az miktarda kaynak kullanarak müşteri 

gereksinimlerine en hızlı yanıt verebilecek şekilde ve yüksek kalitede ürünler üretmeyi amaçlar 
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(Kundakcı, 2013). Kıt kaynakların daha etkin ve verimli kullanılabilmesi üretim planının 

düzgün ve gelişen değişkenliklere uyumlu olmasına bağlıdır.  

Üretim planlama, alınan kararların etki zaman aralığına göre uzun, orta ve kısa vadeli yapılır. 

Üst yönetimi uzun vadeli planlama kararlarını alır ve bu kararlar firmaları uzun süreli etkiler. 

Orta vadeli planlar genellikle operasyondan sorumlu yöneticiler tarafından oluşturulur ve bu 

planlar belli bir dönem içerisindeki üretim çerçevesi oluştururlar. Kısa vadeli planlar, bir başka 

ifade ile üretim çizelgeleri fabrika ve/veya atölye düzeyinde oluşturulur ve günlük, haftalık 

veya aylık olabilir. Değişen müşteri talepleri karşısında üretim planlarını hızlı bir şekilde 

oluşturan işletmeler, rakiplerinin bir adım önüne geçecektir. Bu nedenle üretim planlama 

sürecinde iş çizelgeleme, işletmelerin üretim hızlarını arttırmalarında önemli bir göreve 

sahiptir. 

Üretim Çizelgeleme operasyonların ayrıntılı günlük planlanmasıdır. Etkin yapılan bir 

çizelgeleme ile üç amaç gerçekleştirilmeye çalışılır. Bunlar; teslim tarihlerinin tutturulması yani 

gecikmelerin minimizasyonu, işlerin sistemde geçirdikleri zamanın azaltılması yani 

beklemelerin minimizasyonu ve iş istasyonlarının kullanımının (makine, teçhizat ve personel) 

maksimizasyonudur.  

Çizelgeleme ile şu soruların cevapları belirlenir. 

 Hangi iş ne kadar ve hangi operasyon sıralaması ile yapılacak? 

 Hangi işin hangi operasyonu, hangi iş istasyonunda yapacak? 

 Operasyon ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? 

Çizelgelemede başka önemli bir konu atölye yerleşimidir. Ürüne göre yerleşim 

gerçekleştirilmişse sürekli ve hücresel üretim sistemi uygulanmaktadır. Burada işler aynı rota 

ve sabit bir sıralamaya göre imal edilmekte olup planlaması ve kontrolü kısmen daha kolaydır. 

Sürece göre bir yerleşim benimsenmiş ise genellikle istem miktarlarının yüksek olmadığı, her 

işin kendine göre bir rotasının olduğu siparişe göre üretim vardır ki planlaması da kontrolü de 

zorlaşır.  

Günümüzde imalat sistemleri tam sayılı programlama veya statik yollama kuralları kullanılarak 

statik şekilde çizelgelenir. Fakat bu çizelgeleme gerçek hayatta sipariş gelişi, süreç erteleme, 

makine bozulmaları gibi sorunları dikkate almadığından çaresiz kalır (Elhüseyni, 2012). Bunun 

yanı sıra, işletmeler sürekli dinamik bir çevrede faaliyet gösterdiklerinden çizelgelemenin 

dinamik faktörleri dikkate alması etkin bir çizelgeleme için gereklidir. Literatürde birçok 

çalışmada çizelgeleme teorisi ile uygulama arasındaki farklılık üzerinde durulmuştur. 

MacCarthy ve Liu (1993), çizelgeleme teorisi ile uygulama arasındaki farklılığı dikkate almışlar 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 790-809. 

 

 

793 

 

ve çizelgelerin gerçeğe daha uygun, uygulanabilir olması adına yapılan araştırmalardaki yeni 

eğilimleri incelemişlerdir. Ayrıca klasik çizelgelemenin uygulamada, çevrenin ihtiyaçlarını 

karşılamada başarısız olduğunu belirtmişlerdir.  

Üretim kontrolü ile de planlama ile bulunan bu cevaplara ulaşılıp ulaşılmadığı denetlenir ve 

oluşan sapmaların nedenleri araştırılır. Planlama faaliyeti, kontrol faaliyeti ile iç içe geçmiş bir 

yapıdadır. Planlamanın tutturulması, üretim yönetimini gerçekleştiren kadroların üretime 

hâkimiyetini ortaya koyar. Planlamanın gerçekleşme oranı, yöneticilerin tesise hâkimiyetinin 

göstergesidir. Planlanan ile gerçekleşen arasındaki fark bize üretim unsurlarında kontrol altına 

alamadığımız unsurların büyüklüğünü de gösterir. Ayrıca üretim sistemleri zamana bağlı 

sürekli değişim gösteren dinamik yapılarından dolayı, sistemdeki değişimlerin eşzamanlı 

kontrol edilmelerinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Cowling ve Johansson (2002) da çizelgeleme teorisi ile uygulamadaki çizelgeleme arasında 

önemli bir boşluk olduğunu belirterek çizelgeleme modellerinin ve algoritmalarının gerçek 

zamanlı bilgiyi kullanmada yetersiz olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ayrıca çizelgeleme 

araştırmalarının, süreç kontrol ve denetleme sistemlerindeki teknolojik gelişmelere ayak 

uydurmada başarısızlığa uğradığı görüşündedirler. Pratik ile çizelgeleme teorisi arasındaki 

farklılığı azaltmak adına çalışmalarında süreç kontrol ve denetleme sistemlerinin üretmiş 

olduğu gerçek zamanlı bilgiyi çizelgeleme problemlerine adapte etmeye yönelik bir yaklaşım 

geliştirmişlerdir. Bu çalışmalarda da belirtildiği üzere teorideki çizelgeleme yaklaşımları ile 

gerçek hayatta işletmelerin karşılaştığı çizelgeleme problemleri arasında farklar doğmaktadır. 

Teori ile pratik arasındaki boşluğu ortadan kaldırmak adına üretim ortamlarının dinamik yapıda 

oldukları göz önünde bulundurularak çizelgelemenin bu şekilde dinamik yapılması büyük önem 

arz etmektedir.  

Günümüzde otomasyon, görüntü işleme teknolojisi, radyo frekansı ile tanımlama (RFID) 

sistemleri gibi geliştirilen teknolojiler ile sistemlerdeki değişimler eşzamanlı olarak 

algılanabilmekte ve anında kullanılabilir bilgiye dönüştürülebilmektedir. Toplanan bu bilgiler 

ışığında dinamik çizelgeleme imkânları oluşturulabilecektir. Bu çalışmada incelenen sistemde 

zamana bağlı olarak değişen şartları eşzamanlı olarak algılayabilen bir yapının oluşturulduğu 

varsayımı ile sistemin modeli oluşturulmuştur. Çalışma gerçek hayata geçirilirken sistemdeki 

değişmeleri eşzamanlı takip edebilecek yapının kurgulanmış olması hayati önem arz 

etmektedir. Bu çalışmada denenen, iş merkezlerine iş yüklene öncelik kurallarının yanı sıra 

sistemden toplanacak anlık verilere göre kararlar alan uzman sistem ve yapay zekâ yaklaşımları 

da uygulanabilir.  
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Belirtilen eksikliğe katkı vermek için bu çalışmada, sekiz iş merkezinde farklı sipariş 

gelişlerine, farklı rotalara, işlem sürelerine ve parti hacimlerine sahip yirmi farklı ürün üretilen 

bir işletmede ki dinamik çizelgeleme problemi simülasyon yaklaşımı ile ele alınmıştır.  

Simülasyon, dinamik bir sistemin özelliklerini ve davranışlarını bilgisayar aracılığıyla 

değerlendiren bir tekniktir. Zamana bağlı değişim gösteren sistemlerde bir simülasyon modeli, 

eğer şu olursa ne olur analizlerinin yapılmasını sağlayan bir araç olarak ele alınmalıdır. 

Kullanıcısına sistemin değişik dizayn ve çeşitli işletim stratejilerinin genel sistem performansı 

üzerindeki etkisini analiz etmede çok faydalı bir yaklaşımdır. Sonuçta elde edilenler, istenen 

model karakteristiklerine ait birer tahmindir. Diğer bir deyişle simülasyon, incelenen bir gerçek 

hayat sisteminin belli bir zaman dilimindeki davranışlarını, tespit edilmek istenilen gerçek 

karakteristiklerini, yani sistem performans ölçütlerini tahmin etmek amacıyla, model 

tasarlanması, sistem davranışı üzerinde çeşitli senaryoların denenebilmesi için deneyin 

hazırlanması, çalıştırılması ve sonuçların analizi sürecidir (Türker, 2011). 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Dinamik, olasılıklı üretim sistemlerinde; arızalar, beklenmeyen acil işler, kalite problemleri, 

malzeme sıkıntısı, üretim süreci boyunca meydana gelebilir. Bu tür olaylar, en etkili çizelgeleri 

bile etkisiz hale getirebilir (Büyüksünetçi, 2006). Dinamik çizelgelemede, problem çizelgeleme 

periyodu boyunca üretilecek ürünün miktarı ve buna bağlı olarak atölye ortamına giren işlerin 

miktarına göre sonradan ek iş girişi yapılabilecek biçimde tanımlanabilir. Başka bir ifade ile 

çizelgeleme periyodu boyunca üretimin herhangi bir anında yeni iş girdileri olabilir ve bu 

durumda atölye ortamı dinamik olarak tanımlanır.  

Literatürde dinamik çizelgeleme ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında; Bean vd. (1991), 

daha önceden planlanan çizelgenin kullanılmasına engel olacak kesintiler meydana geldiğinde 

işlemlerin yeniden çizelgelenmesini ele almıştır. Çalışma kesinti meydana gelene kadar mevcut 

çizelgeyi kullanmaktır, kesinti meydana geldikten sonra, bir noktada mevcut çizelgeye 

yetişmek için bu çizelgenin bir bölümü yeniden düzenlemektedir. Çalışmada test problemleri 

ile birleştiren (match-up) yeniden çizelgeleme yaklaşımının avantajları incelenmiştir. Church 

ve Uzsoy (1992), dinamik iş gelişleri halinde yeniden çizelgelemeyi incelemiştir. Bu çalışmada, 

tek makine ve paralel makine modelleri üzerinde periyodik yeniden çizelgeleme stratejileri 

incelenmiştir. Leon vd. (1994), beklenmedik ve tahmin edilemeyen dinamik durumlardan 

etkilenmeyen güçlü çizelgeleme yöntemleri geliştirmiştir. Çalışmada, planlama döneminde tek 

bir sorunun meydana geldiği durum için güçlü çizelge ölçütü geliştirilmiştir. Birden fazla 
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sorunun meydana geldiği daha karmaşık durumlar için de güçlülük ölçütü geliştirmiş ve genetik 

algoritma ile birleştirilerek atölye tipi üretim ortamları için çizelgeler elde edilmiştir. Chang 

(1997), dinamik atölyelerde üretim süresinde ürünlere ait kalan işlemler için kuyruk sürelerinin 

gerçek zamanlı tahminini yaparak bu tahminleri çizelgeleme ile birleştiren yeni bir yaklaşım 

geliştirmiştir. Fang ve Xi (1997), dinamik atölye tipi iş çizelgeleme problemlerini çözümlemek 

için genetik algoritma ve öncelik kurallarına dayanan melez bir yaklaşım önermiştir. Lee ve 

Uzsoy (1999), dinamik iş gelişlerinin olması durumunda en büyük tamamlanma zamanının en 

minimize edilmesi problemini ele almıştır. Bu problem için sezgisel yöntemler sunulmuştur. 

Aydın ve Öztemel (2000), zeki etmen tabanlı dinamik çizelgeleme sistemi üzerine 

çalışmışlardır. Bu sistem, iki bağımsız bileşen içermektedir bunlar; zeki etmen ve simüle 

edilmiş çevredir. Sabuncuoğlu ve Bayız (2000), stokastik üretim çevresinde reaktif çizelgeleme 

problemlerini incelemiştir. Özellikle, klasik atölye tipi sistemde makine arıza ve duruşlarının 

meydana gelmesi durumunda birçok çizelgeleme yöntemi test edilmiştir. Ayrıca sistem 

büyüklüğünün ve iş çeşidinin sistem performansı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Kutanoğlu 

ve Sabuncuoğlu (2001), dinamik atölye tipi üretim süreçlerinde makine arızalarına karşı reaktif 

çizelgeleme yaklaşımları geliştirmiştir. Bu yaklaşım, işin atandığı makinede arıza meydana 

gelmesi durumunda işlerin güzergâhlarının değiştirilmesine dayanır. Yang (2001), esnek üretim 

sistemlerinde genetik algoritmaya dayanan yeni bir dinamik programlama yaklaşımı 

oluşturmuştur. Burada genetik algoritma, işlerin sıralamasını elde etmede kullanılırken; kesikli 

dinamik programlama ise, elde edilen sıralamaya uygun çizelgenin oluşturulması için 

kullanılmaktadır. Cowling ve Johansson (2002), çizelgeleme kararlarını iyileştirmek için 

dinamik bilgileri kullanan bir yaklaşım geliştirmişlerdir. Dinamik bilgilere karşı 

uygulanabilecek iki temel strateji tanımlamışlardır. Bu stratejiler; yeniden çizelgeleme ve 

çizelge düzeltmedir. Yeniden çizelgelemede, sistemde önemli değişiklikler yapılırken, çizelge 

düzeltmede ise nispeten daha küçük değişiklikler yapılmaktadır. Sabuncuoğlu ve Kızılışık 

(2003), dinamik ve stokastik esnek üretim istemlerinde tepkisel çizelgelemeyi ele almıştır. 

Çalışmada, simülasyona dayanan bir çizelgeleme sistemi geliştirilmiştir. Dominic, 

Kaliyamoorthy ve Kumar (2004), dinamik atölye tipi çizelgeleme için farklı öncelik kurallarını 

birleştirerek çalışmıştır. Çalışmada farklı öncelik kuralları ve performans ölçütleri altında 

dinamik atölye tipi çizelgeleme problemlerinin, ARENA programı kullanılarak simüle 

edilmiştir. Liao ve Chen (2004), sıklıkla makine arızlarının meydana geldiği bir tekstil 

işletmesinin çizelgeleme problemini incelemişlerdir. Problemin çözümü için sezgisel bir 

yöntem geliştirmişler ve bu sezgisel yöntem, makine arızalarını azaltarak kurulum sürelerinin 
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uzatılmasını sağlamaktadır. Liu, Ong ve Ng (2005), makine arızaları ve yeni iş gelişlerinin 

olması durumunda dinamik iş çizelgeleme probleminin analiz etmişlerdir. Bu analiz sonucunda 

dinamik çizelgeleme problemini statik bir problem olarak modelleyebilmek için bir yöntem 

sunmuşlardır. Gao vd. (2009), atölye tipi çizelgeleme için karınca koloni algoritması ve genetik 

algoritmaya dayanan melez bir yöntem önermiştir. Amaç toplam tamamlanma zamanını, 

maliyeti ve sapmayı minimize etmektir. Yöntemde karınca kolonisi algoritması ile makine 

ataması yapılırken, genetik algoritma ve komşuluk arama yardımıyla işlerin sıralaması optimize 

edilmektedir. Çalışmanın sonunda önerilen algoritmanın sonuçlarının analiz edilebilmesi için 

bir simülasyon çalışması yapılmıştır. Fattahi ve Fallahi (2010), dinamik esnek atölye tipi iş 

çizelgeleme probleminin çözümü için genetik algoritmaya dayalı sezgisel bir yöntem 

önermiştir. Zandieh ve Adibi (2010), rastgele iş gelişlerini ve makine arızalarını dikkate alan 

dinamik atölye tipi iş çizelgeleme problemleri için değişken komşuluk arama yöntemini 

önermiştir. Kapanoğlu ve Alikalfa (2011), dinamik atölye tipi çizelgeleme problemleri için 

öğrenen bir zeki sistem önermiştir. Qiu ve Lau (2013), sürekli yeni iş gelişlerinin olduğu ve 

makine arızalarının meydana geldiği dinamik atölye tipi çizelgeleme problemi için yapay zeka, 

yapay bağışıklık sistemi yöntemleri ile öncelik kurallarının birleşimine dayanan bir yaklaşım 

önermiştir.  

3. DİNAMİK ÇİZELGELEME 

Atölye tipi imalatta dinamik çizelgeleme problemleri; iş merkezlerinden oluşan ve parçaların 

kendi rotalarına göre bu iş merkezlerini ziyaret ettiği bir şebeke ağındaki kuyruklanma ile ilgili 

problemlerdir. Atölye içindeki iş merkezleri şebeke ağındaki servis veren kaynaklardır. Bu 

nedenle ortaya konan amaç doğrultusunda dinamik çizelgeleme problemlerine çözüm aranması 

öncelik kurallarının kullanılmasına dayanır. Dinamik çizelgelemede kullanılan öncelik 

kurallarının bazıları, işlerin değişmeyen özelliklerine (işlem süresi veya teslim tarihi gibi) göre 

değil; süreç içinde değişen özelliklerine (kalan işlem zamanı gibi) göre de olabilmektedir. 

Bununla ilgili makalemizde kullanılan ve üç ana başlık altında dokuz iş merkezinde iş 

yüklenirken kullandığımız öncelik kuralları verilmiştir. 

i. Teslim tarihine göre oluşturulan kurallar 

En Erken Teslim Tarihi öncelikli: Burada bir iş merkezine atanacak iş belirlenirken, iş 

merkezinin önünde işlenmek üzere bekleyen işler arasında en yakın teslim tarihine sahip olan 

iş seçilir. 
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iki, T π    

Teslim için kalan süresi en az olan iş öncelikli: Burada işin teslim zamanından, işin geldiği 

zaman ve işin kalan toplam işlem süresi çıkarılarak elde edilen değerin en küçüğüne sahip olan 

iş, iş merkezine atanacak iş olarak seçilir.  









 



in

kj

iki, jPi,tT π  

Teslim için kalan sürenin, kalan işlem sayısına oranı en küçük olan iş öncelikli; Burada 

aşağıdaki bağıntı ile hesaplanan oran değerleri arasındaki en küçük değere sahip olun iş 

merkezine atanacak iş olarak seçilir. 

 1knjPi,tT π i

n

kj

iki,
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Teslim için kalan sürenin işin tamamlanması için gerekli süreye oranlanarak belirlenen kritik 

oranı en küçük olan öncelikli: Burada aşağıdaki bağıntı ile hesaplanan kritik oran değerleri 

arasındaki en küçük değere sahip olun iş merkezine atanacak iş olarak seçilir. 

Kritik Oran = (İşin Kalan Zamanı)/ (İşin Bitmesi için gerekli zaman) 

  



in

kj

iki, jPi,T π t   

ii. İşlerin geliş sıralarına göre oluşturulan kuralları 

İlk Sisteme Gelen İlk İşlenir: Burada iş merkezinin önünde bekleyen işler arasında sisteme önce 

gelen iş, atanacak iş olarak seçilir. 

 iki, A π   

İş merkezine İlk Gelen İlk İşlenir: Burada iş merkezinin önünde bekleyen işler arasında iş 

merkezine önce gelen iş, atanacak iş olarak seçilir. 

 ki,ki, G π   
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iii. İşin sahip olduğu değerlere göre oluşturulan kurallar 

İşlem süresi en küçük olan öncelikli: Burada iş merkezinin önünde bekleyen işler arasında iş 

merkezindeki işlem süresi en az olan iş,  atanacak iş olarak seçilir. 

ki,ki, P π 
 

Toplam kalan işlem Süresi en küçük olan öncelikli: Burada iş merkezinin önünde bekleyen işler 

arasında kalan tüm işlemlerinin bitmesi için gerekli olan süresi en az olan iş,  atanacak iş olarak 

seçilir. 





in

kj

ki, jPi, π  

Toplam İşlem Süresi en küçük olan öncelikli: Burada iş merkezinin önünde bekleyen işler 

arasında baştan sona tüm işlemlerinin bitmesi için gerekli olan süresi en az olan iş,  atanacak iş 

olarak seçilir. 





in

1j

ki, jPi, π  

Bu kurallarda kullanılan ifadeler ve anlamları 

 

 

 

 

 

4. 

UYGULAMA 

Bu çalışmada, parti hacmi yüksek olamayan siparişleri karşılamak için atölye tipi imalat 

sistemine göre yönetilen, sürece göre yerleşimin gerçekleştirildiği yirmi farklı rotaya sahip 

parçayı, temsili yerleşim planı aşağıda verilen ve her birinde farklı miktarda tezgah bulunan 

sekiz iş merkezinde imal eden bir işletmede dinamik çizelgelenmesine yönelik olarak, yukarıda 

ki,π  i işinin k. operasyondaki önceliği 
in  i işinin operasyon sayısı 

iT  i işinin teslim tarihi 
iA  A işinin sisteme geliş zamanı 

ji,P  i işinin j iş merkezindeki işlem süresi ki,G  i işinin k iş merkezine geliş zamanı 

 T Çizelgelemenin yapıldığı an   
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verilen iş yükleme öncelik stratejileri simülasyon yaklaşımı ile denenerek en iyi ve tatminkar 

sonucu veren öncelik stratejisi belirlenmeye çalışılmıştır. Belirlenen iş yükleme öncelik 

stratejileri,  Arena simülasyon paket programı ile oluşturulan modeller ile çalıştırılmıştır.  

 

Sistemimize siparişler normal dağılım arz eden iki farklı geliş hızına göre çalıştırılmış ve 

sistemimizin davranışları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu siparişlere ortalaması 100 gün standart 

sapması 2 gün olan normal dağılıma göre belirlenen süre, geliş zamanına eklenerek teslim tarihi 

belirlenmiştir. Siparişlerin sevki sipariş içerisinde yer alan tüm parçalar tamamlanıp 

paketlenerek belirlenen teslim tarihinde sevki sağlanmaya çalışılmaktadır. Parçalar için Ek-1 

de verilen olasılığa bağlı olarak sipariş açılmaktadır. Siparişte yer alan parçalar yine Ek-1 de 

belirtilen parti hacimlerinden biri, seçilme şansı eşit olacak şekilde belirleniyor. 

Sisteme gelen siparişler ilk operasyonlarından başlayarak tanımlı rotalarını takip ederek 

yapılmakta ve tüm operasyonlarını tamamlayarak mamul depoya gönderilmektedir. Açılan 

siparişin tüm parçaları atölyede işlenip mamul depoya alınmış ise paketlenerek sevki 

sağlanmaktadır. Burada iş merkezleri arasındaki taşıma sürelerinin 10 dk da gerçekleşebildiği 

farz edilmiştir.  

İş merkezlerinin önünde bir kuyruk noktası oluşturulmuş. İş merkezlerinde bulunan eş değer 

tezgâhlar, boşaldıkları zaman bu kuyrukta işlenmek için bekleyen işler arasından, aşağıda 

belirtilen öncelik kurallarından birini kullanarak atanacak iş seçilir. Bu çalışmada kullanılan iş 

yükleme stratejileri şunlardır. 

S1: İlk Sisteme Gelen İlk İşlenir 

S2: İş Merkezine İlk Gelen İlk İşlenir 

S3: En Erken Teslim Tarihi öncelikli  

S4: Teslim için kalan süresi en az olan iş öncelikli 

S5: Teslim için kalan sürenin, kalan işlem sayısına oranı en küçük olan öncelikli 
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S6: Kritik oranı en küçük olan öncelikli 

S7: İşlem süresi en küçük olan öncelikli 

S8: Toplam kalan işlem Süresi en küçük olan öncelikli 

S9: Toplam İşlem Süresi en küçük olan öncelikli 

Bu stratejiler talep geliş hızına ve atölyeye işlerin alınması yaklaşımına göre çalıştırılmışlardır. 

Denenen talep geliş hızları şunlardır. 

 SENARYO I: Ortalaması 12 gün standart sapması 1 gün olan normal dağılıma göre: Bu 

sipariş geliş hızı sistemimizde yer alan tezgâh parkımıza dengeli bir şekilde yük veren 

sipariş hızıdır. Bu sipariş hızında iş merkezlerimizin dolulukları tatminkâr bir seviyede 

gerçekleşmekte ve sistemimizi kitleyecek boyutta da kuyruk oluşumları meydana 

gelmemektedir.  

 SENARYO II: Ortalaması 10 gün standart sapması 1 gün olan normal dağılıma göre: Bu 

sipariş geliş hızı sistemimizde yer alan tezgâh parkımıza kapasitesinin üzerinde bir yük 

veren sipariş hızıdır. Bu sipariş hızında iş merkezlerimizin dolulukları tatminkâr bir 

seviyede gerçekleşmekte, fakat sistemimizde zaman içerisinde sürekli artan bir kuyruk 

oluşumuna neden olmaktadır. 

Çalışmamızda denenen atölyeye işlerin alınması yaklaşımları da şunlardır; 

 SENARYO …- I: Birinci yaklaşımda gelen siparişler atölyedeki ilk operasyonların 

gerçekleştiği (M1, M2 ve M3) iş merkezlerinin önündeki kuyruk boylarına bakılmaksızın, 

gelen işler direk olarak atölyeye alınmaktadır.  

 SENARYO …- II: İkinci yaklaşımda ise gelen siparişler atölyedeki ilk operasyonların 

gerçekleştiği (M1, M2 ve M3) iş merkezlerinin önündeki kuyruk boyuna bakılarak gelen 

işler atölyeye alınmaktadır. Bu yaklaşımda ilk operasyonların gerçekleştirildiği iş 

merkezlerinin önündeki kuyruk boyları beşin altında ise atölyeye girişe izin verilmektedir.  

Yukarıda belirtilen senaryo yaklaşımlarına göre sistemimiz 36 farklı stratejiye göre 

çalıştırılarak sistemimizin davranışları belirlenmeye ve analiz edilmeye çalışılmıştır. Elde 

edilen sonuçlarda 12 değerlendirme kriterine göre Ek-2 de tablolanmıştır. Tabloda ki 

senaryoların isimlendirilmeleri aşağıdaki örnekteki gibi yapılmıştır. 

SENARYO I–I–S1: Sipariş geliş hızı ortalaması 12 gün standart sapması 1 gün olan normal 

dağılıma göre, gelen siparişler atölyedeki ilk operasyonların gerçekleştiği (M1, M2 ve M3) iş 
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merkezlerinin önündeki kuyruk boylarına bakılmaksızın, gelen işler direk olarak atölyeye 

alınmakta ve iş merkezlerine bir iş seçilirken bekleyen işler arasındaki sisteme ilk gelen işin 

tercih edileceğini ifade eder.  

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Ek-2 de sunulan sonuçlara bakıldığında aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir.  

 Sistemde işlemi tamamlanmış işler bakımından senaryolara bakıldığı zaman dengeli bir 

talep hızında (Senaryo I) S4 (Teslim için kalan süresi en az olan iş öncelikli) ve S5 (Teslim için 

kalan sürenin, kalan işlem sayısına oranı en küçük olan öncelikli) senaryoları bir nebze daha iyi 

sonuçlar verdiği görülmüştür. Talep hızının arttırıldığı (Senaryo II) ve atölye yükünün 

artmasına neden olan senaryolarda işlem zamanına dayalı S7 (İşlem süresi en küçük olan 

öncelikli), S8 (Toplam kalan işlem Süresi en küçük olan öncelikli) ve S9 (Toplam İşlem Süresi 

en küçük olan öncelikli) senaryoların daha çok işlemi tamamlanmış işlerin oluştuğu 

görülmektedir. 

 Atölyede bulunan ortalama iş adetleri olarak bakıldığı zaman, talep hızının arttırıldığı 

(Senaryo II) ve atölye yükünün özellikle ilk operasyonların gerçekleştiği (M1, M2 ve M3) iş 

merkezlerinin önündeki kuyruk boylarına bakılmaksızın, gelen işler direk olarak atölyeye 

alındığı (Senaryo ...-I) senaryolarda gerek sistemin gerekse atölyedeki iş merkezlerindeki 

yüklerin arttığı görülmüştür. Bu oluşan yapı nedeniyle atölyede işlerin geçirdikleri sürelerde 

de, siparişlerin ortalama gecikme sürelerinde de benzer sonuçlar oluşmuştur.  

Atölyedeki ilk operasyonların gerçekleştiği (M1, M2 ve M3) iş merkezlerinin önündeki kuyruk 

boyuna bakılarak gelen işlerin atölyeye alındığı (Senaryo ...-II) senaryolarda yukarıdaki artışlar 

kadar aşırı gerçekleşmediği görülmüştür. 

 Her iki temel senaryoda (Senaryo I ve Senaryo II) atölyedeki iş merkezlerinin kullanım 

oranları neredeyse tam doluluk seviyesine yakın olduğundan sistemden çıkışlar arası süreler 

birbirine yakın çıkmıştır. İşlerin sevk edilebilmesi için siparişte yer alan tüm işlerin 

tamamlanması şartı arandığı için işlem süresine dayanan S7, S8 ve S9 senaryolarında işlem 

süresi az olan işler öne alındığından siparişler tamamlanamamış ve sevk edilen siparişlerin 

azalmasına ve bu senaryolarda farklı çıkışlar arası süre oluşumlarına neden olmuştur. 

Senaryolar sevk edilen siparişlerin gecikmeleri açısından değerlendirildiğinde teslim tarihine 

dayalı senaryoların S4 (Teslim için kalan süresi en az olan iş öncelikli), S6 (Kritik oranı en 

küçük olan öncelikli) ve S7 (İşlem süresi en küçük olan öncelikli) senaryolarının biraz daha ön 
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plana çıktığı görülmektedir. Ayrıca geciken sipariş adetlerine bakıldığında, teslim tarihi tayin 

edilirken dikkate alınan kriterin de yeniden değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır.  

Çalışmamızda iş merkezleri arasındaki taşımaların sabit bir sürede gerçekleştirildiği varsayımı 

ile simülasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki çalışmalarda taşıma sisteminin 

sistem üzerindeki yükünü analiz edecek senaryolar oluşturulabilir.  

Çalışma gerçek hayata geçirilirken sistemdeki değişmeleri eşzamanlı takip edebilecek yapının 

kurgulanmış olması hayati önem arz etmektedir. Günümüzde sistemlerdeki değişimleri 

eşzamanlı olarak algılanabilen ve anında kullanılabilir bilgiye dönüştürülebilen otomasyon, 

görüntü işleme teknolojisi, barkod, radyo frekansı ile tanımlama (RFID) sistemleri gibi üretim 

sistemlerinin kontrolüne dönük teknolojiler mevcuttur. Bu teknolojiler yardımı ile toplanacak 

bilgiler ışığında dinamik çizelgeleme imkânları oluşturulabilecektir. Bu çalışmada denenen ve 

bir bölümünde sistemin durumunu da eşzamanlı takip etmeyi gerektiren iş merkezlerine iş 

yüklene öncelik kurallarının yanı sıra sistemden toplanacak anlık verilere göre kararlar alan 

uzman sistem ve yapay zekâ yaklaşımları da uygulanabilir. 
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Ek 1. Parçaların rotaları, iş merkezlerindeki birim operasyon süreleri, olası parti hacimleri ve 

açılan siparişe girme olasılığı.  

Parc

a No 

Operasyo

n 1 

Operasyo

n 2 

Operasyo

n 3 

Operasyo

n 4 

Operasyo

n 5 

Operasyo

n 6 

Operasyon 

7 

Parti 

Hacmi 

Olasılı

k 

1 m1 10 m2 17 m5 12 m4 4 m7 8         
10-20-

30 
1 

2 m1 16 m5 10 m4 8 m8 12 m6 12         
10-20-

30 
1 

3 m1 14 m6 8 m3 8 m4 10 m6 12         
10-20-

30 
1 

4 m1 12 m6 4 m3 8 m4 14 m5 8 m3 8 m6 10 10-20 1 

5 m1 10 m4 6 m3 12 m5 13 m4 11 m6 5     
10-20-

30 
1 

6 m1 11 m2 10 m3 10 m4 7 m5 8 m4 12 m6 9 10-20 0,7 

7 m1 9 m3 11 m4 14 m5 10 m4 12 m6 9     
10-20-

30 
0,7 

8 m2 11 m4 9 m5 9 m7 9 m8 11 m6 11     
10-20-

30 
0,7 

9 m2 9 m5 8 m4 12 m7 11 m6 10         
10-20-

30 
0,7 

10 m2 7 m3 11 m4 11 m8 11 m6 15         
10-20-

30 
1 

11 m2 8 m5 16 m6 11                 
10-20-

30 
1 

12 m2 10 m5 9 m4 13 m8 10 m3 12         
10-20-

30 
1 

13 m2 4 m5 16 m4 12 m3 11 m4 14 m6 7     10-20 0,7 

14 m2 8 m5 10 m4 5 m3 10 m2 11 m7 10 m4 12 10-20 0,7 

15 m3 14 m6 12 m4 14 m8 14 m7 10         
10-20-

30 
1 

16 m3 8 m5 10 m4 10 m7 13             
10-20-

30 
1 

17 m3 14 m4 5 m8 12                 
10-20-

30 
1 

18 m3 11 m5 16 m4 15 m6 10             
10-20-

30 
0,7 

19 m3 8 m4 11 m7 10 m6 12             
10-20-

30 
0,7 

20 m3 9 m5 13 m4 6 m8 12 m6 12         
10-20-

30 
0,7 
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İş merkezlerindeki tezgâh sayıları 

 

 

İş 

Merkezi 

1 

İş 

Merkezi 

2 

İş 

Merkezi 

3 

İş 

Merkezi 

4 

İş 

Merkezi 

5 

İş 

Merkezi 

7 

İş 

Merkezi 

7 

İş 

Merkezi 

8 

Tezgah 

Sayısı 
5 5 9 13 9 10 4 5 

Ek-2 Senaryolardan elde edilen sonuçlar 

    S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

Gelen 

sipariş adedi 

Senaryo I-

I 
99,00 99,00 99,00 101,00 101,00 101,00 99,00 99,00 99,00 

Gelen 

sipariş adedi 

Senaryo I-

II 
99,00 99,00 99,00 101,00 101,00 101,00 99,00 99,00 99,00 

Gelen 

sipariş adedi 

Senaryo 

II-I 
118,00 118,00 118,00 121,00 121,00 121,00 118,00 118,00 118,00 

Gelen 

sipariş adedi 

Senaryo 

II-II 
118,00 118,00 118,00 121,00 121,00 121,00 118,00 118,00 118,00 

           

    S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

Sevk edilen 

sipariş adedi 

Senaryo I-

I 
90,00 89,00 90,00 91,00 91,00 92,00 83,00 68,00 71,00 

Sevk edilen 

sipariş adedi 

Senaryo I-

II 
90,00 88,00 90,00 90,00 88,00 88,00 83,00 76,00 74,00 

Sevk edilen 

sipariş adedi 

Senaryo 

II-I 
92,00 76,00 92,00 92,00 84,00 83,00 16,00 24,00 20,00 

Sevk edilen 

sipariş adedi 

Senaryo 

II-II 
91,00 88,00 91,00 89,00 84,00 86,00 31,00 28,00 24,00 

 

 

 

 

 

 

       

    S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

Geciken 

sipariş adedi 

Senaryo I-

I 
34,00 53,00 34,00 49,00 46,00 47,00 72,00 57,00 60,00 

Geciken 

sipariş adedi 

Senaryo I-

II 
40,00 52,00 40,00 49,00 39,00 41,00 67,00 62,00 60,00 

Geciken 

sipariş adedi 

Senaryo 

II-I 
80,00 69,00 80,00 81,00 74,00 73,00 15,00 21,00 17,00 

Geciken 

sipariş adedi 

Senaryo 

II-II 
79,00 81,00 79,00 79,00 72,00 76,00 29,00 26,00 22,00 

           

    S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

Sipariş 

Girişler 

Arası Süre 

Senaryo I-

I 
17453,18 

17453,1

8 

17453,

18 

17262,

35 
17262,35 17262,35 

17453,1

8 

17453,1

8 

17453,

18 

Sipariş 

Çıkışlar 

Arası Süre 

Senaryo I-

II 
17951,09 

17975,0

6 

17951,

09 

18058,

10 
17981,19 18241,40 

19466,8

1 

21357,0

9 

21754,

38 

Sipariş 

Girişler 

Arası Süre 

Senaryo 

II-I 
14669,65 

14669,6

5 

14669,

65 

14366,

84 
14366,84 14366,84 

14669,6

5 

14669,6

5 

14669,

65 
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Sipariş 

Girişler 

Arası Süre 

Senaryo 

II-II 
14669,65 

14669,6

5 

14669,

65 

14366,

84 
14366,84 14366,84 

14669,6

5 

14669,6

5 

14669,

65 

 

 

  

         

Senaryo I-I   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

Sipariş 

Çıkışlar 

Arası Süre 

Senaryo I-

I 
17992,84 

18215,6

6 

17992,

84 

17744,

56 
17718,21 17633,87 

19447,4

2 

23141,8

9 

22859,

39 

Sipariş 

Çıkışlar 

Arası Süre 

Senaryo I-

II 
17951,09 

17975,0

6 

17951,

09 

18058,

10 
17981,19 18241,40 

19466,8

1 

21357,0

9 

21754,

38 

Sipariş 

Çıkışlar 

Arası Süre 

Senaryo 

II-I 
17603,85 

21102,5

7 

17603,

85 

17676,

92 
19281,42 19485,12 

105459,

95 

67211,8

9 

81114,

03 

Sipariş 

Çıkışlar 

Arası Süre 

Senaryo 

II-II 
17725,25 

18346,9

4 

17725,

25 

18177,

39 
19026,41 18902,94 

52030,9

7 

58690,0

0 

69128,

72 

           

    S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

Siparişin 

sistemde 

geçirdikleri 

süre 

Senaryo I-

I 

137282,7

6 

153048,

49 

137282

,76 

148950

,78 

146330,4

0 

146169,9

1 

215883,

18 

208719,

46 

226483

,17 

Siparişin 

sistemde 

geçirdikleri 

süre 

Senaryo I-

II 

138386,2

6 

152909,

05 

138386

,26 

149875

,47 

151085,0

9 

150956,7

0 

205088,

09 

208275,

92 

223133

,93 

Siparişin 

sistemde 

geçirdikleri 

süre 

Senaryo 

II-I 

251622,4

6 

346223,

67 

251622

,46 

269798

,38 

295263,6

7 

313296,9

6 

469197,

99 

371997,

02 

368033

,06 

Siparişin 

sistemde 

geçirdikleri 

süre 

Senaryo 

II-II 

250541,8

3 

287795,

64 

250541

,83 

269137

,53 

290409,8

2 

311760,1

3 

436168,

21 

366251,

61 

401817

,92 

 

 

  

         

    S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

Siparişlerin 

ortalama 

gecikme 

süresi 

Senaryo I-

I 
4416,96 

15171,8

7 

4416,9

6 

12315,

65 
8061,25 6436,74 

54510,4

0 

70217,7

4 

64279,

97 

Siparişlerin 

ortalama 

gecikme 

süresi 

Senaryo I-

II 
4101,63 

14831,3

3 

4101,6

3 

14324,

20 
13966,21 14423,23 

57634,7

3 

60368,2

9 

82453,

25 

Siparişlerin 

ortalama 

gecikme 

süresi 

Senaryo 

II-I 

100712,3

9 

192793,

69 

100712

,39 

115983

,76 

145827,4

7 

158160,3

2 

278105,

45 

200455,

31 

217253

,61 

Siparişlerin 

ortalama 

gecikme 

süresi 

Senaryo 

II-II 

101116,8

8 

131666,

29 

101116

,88 

120079

,29 

142502,6

1 

148465,0

9 

237390,

58 

179460,

50 

188658

,61 

           

    S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

İşlerin 

Sistemde 

Senaryo I-

I 
96749,86 

95218,6

3 

96749,

86 

115164

,36 

118532,0

4 

125809,0

9 

85955,8

7 

84391,7

8 

83779,

32 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 790-809. 

 

 

808 

 

Geçirdikleri 

süre 

İşlerin 

Sistemde 

Geçirdikleri 

süre 

Senaryo I-

II 
97249,64 

95427,2

7 

97249,

64 

115112

,69 

117338,6

8 

120997,9

3 

86632,7

5 

85156,0

2 

84980,

54 

İşlerin 

Sistemde 

Geçirdikleri 

süre 

Senaryo 

II-I 

213686,0

6 

219706,

95 

213686

,06 

238800

,72 

237871,1

4 

228401,8

2 

105859,

43 

97721,6

4 

91121,

68 

İşlerin 

Sistemde 

Geçirdikleri 

süre 

Senaryo 

II-II 

213092,2

1 

212057,

60 

213092

,21 

237697

,63 

237789,2

5 

230871,6

6 

107528,

86 

105917,

32 

99817,

81 

 

 

  

         

    S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

İşlerin 

atölyede 

Geçirdikleri 

süre 

Senaryo I-

I 
96724,29 

95193,1

4 

96724,

29 

115138

,57 

118506,2

3 

125783,2

8 

85930,4

0 

84366,5

8 

83754,

10 

İşlerin 

atölyede 

Geçirdikleri 

süre 

Senaryo I-

II 
88849,86 

87403,1

1 

88849,

86 

100285

,13 

100944,1

1 

102428,4

7 

82740,5

4 

80325,2

5 

79870,

34 

İşlerin 

atölyede 

Geçirdikleri 

süre 

Senaryo 

II-I 

213660,4

2 

219681,

86 

213660

,42 

238774

,91 

237845,5

1 

228376,0

7 

105834,

44 

97697,4

8 

91097,

37 

İşlerin 

atölyede 

Geçirdikleri 

süre 

Senaryo 

II-II 

109834,3

2 

112157,

16 

109834

,32 

106626

,52 

110850,9

6 

100913,1

4 

85486,1

6 

87578,3

2 

81024,

97 

           

    S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

İşlemi 

bitmiş iş 

sayısı 

Senaryo I-

I 
1595,00 1598,00 

1595,0

0 

1623,0

0 
1618,00 1612,00 1618,00 1600,00 

1612,0

0 

İşlemi 

bitmiş iş 

sayısı 

Senaryo I-

II 
1596,00 1598,00 

1596,0

0 

1624,0

0 
1621,00 1617,00 1611,00 1609,00 

1612,0

0 

İşlemi 

bitmiş iş 

sayısı 

Senaryo 

II-I 
1620,00 1581,00 

1620,0

0 

1638,0

0 
1631,00 1661,00 1695,00 1726,00 

1733,0

0 

İşlemi 

bitmiş iş 

sayısı 

Senaryo 

II-II 
1621,00 1621,00 

1621,0

0 

1633,0

0 
1636,00 1646,00 1727,00 1719,00 

1723,0

0 

 

 

  

         

    S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

Atölyedeki 

ortalama iş 

adedi 

Senaryo I-

I 
93,82 92,58 93,82 113,28 116,49 123,33 84,95 88,69 87,03 

Atölyedeki 

ortalama iş 

adedi 

Senaryo I-

II 
85,60 84,38 85,60 97,78 97,62 99,14 81,58 81,17 81,23 

Atölyedeki 

ortalama iş 

adedi 

Senaryo 

II-I 
245,17 259,63 245,17 278,23 279,00 268,82 206,04 190,50 191,12 
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Atölyedeki 

ortalama iş 

adedi 

Senaryo 

II-II 
107,99 110,74 107,99 104,60 110,93 100,46 94,25 104,32 100,04 

 

  
         

    S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

Sistemdeki 

ortalama iş 

adedi 

Senaryo I-

I 
93,84 92,60 93,84 113,30 116,52 123,36 84,97 88,72 87,05 

Sistemdeki 

ortalama iş 

adedi 

Senaryo I-

II 
94,29 92,78 94,29 113,32 115,72 119,04 85,78 87,19 87,50 

Sistemdeki 

ortalama iş 

adedi 

Senaryo 

II-I 
245,20 259,66 245,20 278,26 279,03 268,85 206,07 190,53 191,15 

Sistemdeki 

ortalama iş 

adedi 

Senaryo 

II-II 
244,56 244,52 244,56 277,95 278,40 271,40 189,58 193,32 192,97 
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Abstract 

Electronic commerce (EC) is a term for any type of business, or commercial transaction that 

involves the transfer of information across an electronic network, primarily the Internet. EC has 

expanded rapidly over the past decade and is predicted to continue at this rate, or even accelerate 

because it allows consumers to exchange goods and services with no barriers of time or distance 

and it is often faster, cheaper and more convenient than the traditional methods of commerce. 

It is clear to see that EC is an area of importance in the field of business research, but there have 

been only few literature review on this area, and hardly any of them are recent study. In this 

paper, an updated literature review and classification framework for EC research is presented. 

The study is based on the analysis of a large number of publications (especially journal articles) 

related to EC using various electronic journal databases and printed journals. All of the papers 

in the review are classified according to proposed classification framework which consists of 

main and sub-categories based on their main focus and results of these are presented. The results 

of this study demonstrate that an increasing quantity of EC research has been conducted for a 

wide range of areas. It is to be hoped that this study will be helpful for anyone interested in EC 

as a source and arouse more interest. 

 

Keywords: Electronic commerce studies, literature review, Classification of e-commerce 

publications. 

 

1. INTRODUCTION 

The rapid developments in the communication technologies result in crucial transformations in 

human life. One of these transformations is related to the changes in shopping styles. Along 

with the improvements in the internet, online shopping has been more popular among users. 

Consumers can shop from online stores that allow them to shop without physically going into 

shops (Dündar et. al., 2007). Nowadays, the internet has been an essential business platform for 

the product trade of products between organizations and consumers and even between 

consumers themselves (Kang et. Al. 2016; Corbit et. al. 2003). 

                                                 
*Corresponding author. Tel.:0262 303 33 16 

E-mail address: ali.ihsan@kocaeli.edu.tr (Ali İhsan, Boyacı). 
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With EC, companies can have a competitive advantage by accomplishing just in time 

production and distribution. EC can be basically defined as the production, promotion, selling 

and distribution of products and services in an online environment. Besides, EC can also be 

defined from several different aspects as follows (Turban and King, 2003; Ngai and Wat, 2002):  

Communication aspect: EC is the distribution of products, services, information or payments 

via computer networks or any other electronic environment. 

Business process aspect: EC is the usage of the technology by the automation of process and 

work-flows of companies.  

Service aspect: EC is a tool helping companies, consumers or managements to decrease their 

costs while increasing the speed and quality of a service. 

Online aspect: EC is the buying and selling of products or information with the help of the 

internet or other online services. 

Considering the characteristics of its business operations, EC can be classified under five 

categories (Kang et.al. 2016; Chou, 2001; Duffy and Dale, 2002; Wu and Hisa, 2004): 

Business-to business (B2B): B2B EC, also known as inter-enterprise commerce, consists of the 

trade between companies by using the internet or computer networks. 

Business-to consumer (B2C): B2C EC is defined as the selling of the businesses into the general 

public which is the most attractive trade through the internet. Online insurance and banking can 

be counted under this category (Erbaşlar and Dokur, 2008). 

Consumer-to-consumer (C2C): C2C EC which is defined as the electronic trade between 

consumers is very similar to the retail market. This kind of EC consists of the trade of the 

second-hand products (Kırçova, 2006). Sahibinden.com is one of the examples for this 

category. 

Consumer-to-business (C2B): C2B EC consists of a bidding process in which consumers 

announce a project and the budget while companies make their bids for that project. After that, 

a company is selected by the consumer after examining the bids.  

Business to government (B2G): In B2G EC, businesses sell their products and information to 

governments or government bodies through the usage of online transactions. An example of 

B2G is the applications and follow-up of government auctions through the internet.   

The interest through EC has been increasing day by day because it allows an unlimited freedom 

to choose the products and shopping style as well as a 24 hour e-trade environment. 

Additionally, it provides products and services quickly and informs from the newest products 

and services, etc. Besides, entrepreneurs are interested in with this type of business since it is 
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more profitable compared to the classical trade due to smaller costs of storage, transportation, 

personnel, etc. As a result, EC volume has been increasing with an exponential rate.  

The rapid increase in EC, which is realized through the internet and computer networks, has 

attracted academics as well as entrepreneurs. Many academics from different disciplines has 

been questioning why consumers want to make online shopping, how much they trust to online 

shops and what this trust is based on (Chaparro-Peláez et al., 2016). In addition to that, many 

academics study the infrastructure and reliability of electronic payment systems used in EC.    

This study presents a review and classification of the papers related to EC dated from 1995 until 

now. By emphasizing the sub-categories and application areas in these papers, the current and 

future trends are identified. We aim to widen the horizons and provide a road map to 

entrepreneurs, academics and executives of EC.    

The study comprises four sections. In the first section, the purpose of the study is emphasized 

along with the definitions related to EC. In the second section, we design a classification 

framework to categorize the studies and explain these categories in more detail. In the third 

section, the studies are classified according to this framework and several statistical results are 

obtained and analysed. The last section gives a small summary and emphasize the most 

important findings. 

2. RESEARCH METHODOLOGY 

Considering various research interests in EC such as application areas, technological 

infrastructure, and public policy, it is clear that EC researches cannot be classified in a narrow 

scope. Today, EV studies are published in various journals by researchers from different 

disciplines. For instance, while researches from engineering disciplines are interested in EC's 

technological infrastructure, researches from social disciplines dealing with public policy 

subjects of EC such as loyalty and trust. For this reason, various databases including 

publications in a variety of disciplines, especially ABI Complete, Taylor & Francis Online 

Journals, Science Direct, Springer Link Journals, Wiley Online Library Journals were 

examined. 

Published articles in journals and conference proceeding papers was taken into consideration in 

this literature review. Master's and doctoral theses, books and articles publication process of 

which has not yet ended were excluded. This survey was performed using “electronic 

commerce”, “e-commerce” “electronic business” “e-business” and “internet commerce” 

keywords. Papers from a large number of journals including International Journal of Electronic 
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Commerce, Journal of Business Research, Information & Management and Decision Support 

Systems were covered. The full text of the articles were examined and those articles that were 

not exactly related to EC in terms of content were eliminated. 

 

3. CLASSIFICATION FRAMEWORK 

A classification framework which is shown in Figure 1 is constructed for EC studies. This 

framework is based on literature review, studies of existing classification schemes of Ngai and 

Wat (2002) and Turban et al. (2000) and other schemes built for IS in studies of Alavi and 

Carlson, (1992) and Barki, et. al, (1993). EC literature is classified in 4 main categories as Case 

and Applications, Technological Infrastructure, Public Policy and Others. 

3.1. Case and Applications (CA) 

Case and applications category include payment system, intra-organizational applications, 

training, advertising, retailing, financial services sub categories. 

3.1.1. Payment Systems (PS) 

Electronic payment (EP) covers the payment methods for online shopping. The most common 

forms of EP system are online credit card transaction, electronic wallet, electronic cash, online 

stored value systems, digital accumulating balance systems, digital checking payment systems 

and wireless payment systems (Treiblmaier et al. 2006; Junadi and Sfenrianto 2015). 

3.1.2. Inter-organizational Applications (IOA) 

This covers applications made among several business partners such as electronic data 

interchange, electronic funds transfer and supply chain management (Ngai and Wat 2002). 

3.1.3. Training (TR) 

This topic related to EC in the field of education and training such as publishing and selling 

educational and academic documents like articles, books etc. and virtual classroom 

applications. 

3.1.4. Advertising (AD) 

This include advertising applications so-called online advertising in EC. Online advertising, is 

a form of marketing and advertising which uses the internet to deliver promotional marketing 

messages to consumers. It includes email, search engine and social media marketing. 
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3.1.5. Retailing (RE) 

This covers literature about retailing applications conducted online. A lot of things such as, 

consumer electronics, office supplies, sporting goods jewellery, cars can be sold through 

electronic retailing over the Internet. 

3.1.6. Financial Services (FS) 

This contains studies related to online financial services such as, Internet banking, in other 

words virtual banking, on-line stock exchange and on-line insurance. Beside these, today, 

nearly all of the transections can be conducted over the Internet. 

3.2. Public Policy (PP) 

Four sub categories related with this main category are take into consideration; trust, fraud, 

taxation and legal issue. 

3.2.1. Trust (TS) 

Trust is one of the most popular topic studied in EC researches. Especially consumer perception 

evaluation about trust, factors affecting trust are some of the studied subjects. 

3.2.2. Loyalty (LO) 

This contain publications related to customer loyalty in EC studies. According to Srinivasan et 

al. 2002, loyalty in EC is a customer’s favorable attitude toward the electronic seller that results 

in repeat buying behaviour. 

3.2.3. Taxation (TA) 

Taxation on commerce conducted over Internet and computer networks should seek to be 

impartial and fair between forms of electronic commerce and between conventional and 

electronic forms of commerce. Taxpayers in similar situations conducting similar transactions 

should be subject to similar levels of taxation. The systems for the taxation of EC should be 

flexible and dynamic to ensure that they keep pace with technological and commercial 

developments and should be clear and simple to understand so that taxpayers can anticipate the 

tax consequences in advance of a transaction, including knowing when, where and how the tax 

is to be accounted. 
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Figure 1: Classification framework for EC literature 

3.2.4. Legal Issues (LI) 

This topic includes literature pertaining to legal regulations which is another important issue in 

EC. There exists some vagueness about whether states and local governments have a legal right 

to collect taxes on their sales because the EC is not adequately defined by existing laws or 

regulated by one government entity.  Authorities seeking to apply their laws in traditional ways 

or to expand legal control over EC face many challenges due to the global nature of the Internet. 

3.3. Technological Infrastructure (TI) 

Security, network systems, technological support and methodological research sub categories 

are determined for this main topic. 

3.3.1. Security (SE) 

Privacy and security concerns are the most important reason customers are not purchasing over 

the Internet. Security is described as the protection of data against accidental or intentional 

disclosure to unauthorized persons, or unauthorized modifications or destruction (Udo 2001). 

This topic covers literature regarding security issues like secure sockets layer, secure electronic 

transactions, firewalls and proxy servers. 
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3.3.2. Support Systems (SS) 

This sub category covers decision support systems like multi criteria decision making systems 

and structural equations modelling and also their applications on EC such as evaluation of EC 

website and improve electronic store business.  

3.3.3. Methodological Research (MR) 

This topic include published articles related to methodology and algorithm proposed for 

enhance the usefulness and security of EC applications. 

3.4. Other Studies (OS) 

This category include literatures regarding to general information and introduction about EC. 

4. CLASSIFICATION RESULTS 

After the preliminary evaluation and eliminating a total of more than 90 paper were categorized 

according to classification framework proposed in Section 3 as seen in Table 1. This table can 

be helpful for anyone looking for papers related to EC in a specific field. Reviewed papers were 

analysed by year and percentage of the total number of articles related to main and sub topics. 

According to distribution of papers by year which is shown in Figure 2, It can be clearly 

expressed that number of papers was increased steadily especially from 2010 to present. 

Table 1: Distribution of articles according to classification framework 

C
as

e 
an

d
 A

p
p

li
ca

ti
o
n
s 

PS 
Junadi and Sfenrianto 2015, Treiblmaier et al. 2006, Kim et al. 2010, Tsiakis and Sthephanides 

2005, Yu et al. 2002, Köster et al. 2016, Lin and Liu 2009, Katsaros 2009, Wang et al. 2009 

IOS 
Helms et al. 2008, Bendoly and Kaefer 2004, Hollenstein and Woerter 2008, Hong and Zhu 

2006, Avlonitis and Karayanni 2000 

TR Etheridge et al. 2001, Durlabhji and Fusilier 2002, Şehirli and Orak 2014 

AD Hung et al. 2012, Acampora et al. 2006, Heuer et al. 2015, Zhang et al. 2016 

RE 
Jelassi and Leenen 2003, Lewis and Cockrill 2002, Burt and Sparks 2003, Kang et al. 2016, 

Crespo and Bosque 2010, Rosaci and Sarnè 2014 

FS 

Kanno 2015, Takieddine and Sun 2015, Şanlı and Hobikoğlu 2015, Akhisar et al. 2015, 

Montazer and ArabYarmohammadi 2015, Fonseca 2014, Ratten 2008, Ladhari and Leclerc 

2013, Vera and Trujillo 2013 

T
ec

h

n
o
lo

g

ic
al

 

In
fr

a

st
ru

ct

u
re

 SE 
Udo 2001, Yenisey et al. 2005, Belanger et al. 2002, Nilashi et al. 2015, Potoglou et al. 2015, 

Leu et al. 2015, Zhang et al. 2012, Atif 2004 
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SS 
Yuen 2013, Gandhi and Muruganantham 2015, Chiu 2013, Yu et al. 2011, Ngai and Wat 2005, 

Grandón et al. 2011, Valmohammadi and Dashti 2016, Lee and Ahn 2009, Wu et al. 2014 

MR 
Su and Chen 2015, Lee et al. 2007, Lee and Lin 2012, Han et al. 2016, Mitrevski and Hristoski 

20014, Wu and Chou 2011 

P
u

b
li

c 
P

o
li

cy
 

TS 
Kim et al. 2011, Jøsang et al. 2007, Lee and Turban 2001, Kim et al. 2008, Wang and Emurian 

2005, Fan et al. 2012, Liu et al. 2005, Pavlou 2003, Kim et al. 2012, Moody et al. 2014 

LO 
Srinivasan et al. 2002, Audrain-Pontevia et al. 2013, Durmuş et al. 2013, Safa and Ismail 2013, 

Yoo et al. 2013, Ergün and Kuşcu 2013, Ramanathan 2010 

TA 
Ahmed and Hegazi 2007, Yapar et al. 2015, Ahmed and Wirjanto 2008, Hu and  Tang 2014, 

Xing and Whalley 2014 

LI Hale and McNeal 2011, Gomez-Herrera et al. 2014, Kurnia et al. 2015 

O
th

er
 

S
tu

d
ie

s 

OS 
Reddy and Divekar 2014, Deng and Poole 2012, Wu and Hisa 2004, Zhang et al. 2013, Falk and 

Hagsten 2015, Ma and Wei 2012, Aydın and Savrul 2014, Hwang 2010 

Figure 3 (a) provides the distribution of articles by main topics. As seen in figure CA topic has 

the most prominent importance between main topics with rate of 39%. This is followed by PP 

and TI main topics with rate of 27% and 25% respectively. 

 

Figure 2: Distribution of e-commerce papers by year 

In Figure 3 (b), distribution of sub-topics related to technological infrastructure is presented. 

Rate of 39% divulges that support systems are most outstanding field in this main topic. This 

is followed by security and methodological research with rates of 35% and 26% respectively. 
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  Figure 3: (a) Distribution of papers by main topics; (b) Distribution of papers by TI sub 

topics 

Figure 4 (a) presents distribution of case and applications sub topics. The case and applications 

are classified into six sub categories. PS and FS are the most prominent sub fields at the rate of 

25% in this main category as seen in figure. This is followed by RE and IOA with rates of 17% 

and 14%. We also have to note that training sub field is seen as the least studied topics from the 

figure with rate of 8%. Training can be considered as a silent area in EC topics. 

      

Figure 4: (a) Distribution of papers by CA sub topics; (b) Distribution of papers by PP sub 

topics 

In Figure 4 (b), distribution of sub topics regarding public policy are presented. It is clear from 

the figure that, while trust is seen as the most prominent sub topic, legal issues is the least 

studied sub topic. Loyalty and taxation sub categories’ rate are 28% and 20% respectively in 

the main topic. 

5. CONCLUSION 

Advantages of EC like around-the-clock availability, the speed of access, a wider selection of 

goods and services, and international reach are make it a candidate to be one of the great 

Other Studies
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economic developments of the 21st Century. Beside this it has some drawbacks like 

necessitated wait time for product shipping and not being able to see or touch a product prior 

to purchase.  

Because subjects of EC are very comprehensive, studies related to EC are scattered into various 

journals and database. In this paper, a classification framework which consist of 4 main and 14 

sub field is presented and EC literature is reviewed and categorized according to this 

framework. It can be concluded from the study that EC studies will increase with rising 

acceleration in term of number in the coming years. We also have to note that training and legal 

issues can be considered as a silent areas of EC. Despite the fact that this literature review is 

not extensive, we hope that it serves as a comprehensive base for researches interested in EC. 
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Özet 

Bu çalışmada, lisans öğrencilerinin, girişimcilik derslerinden memnuniyetleri ve derslerin etkinliği 

konusunda düşüncelerinin öğrencilerin iş kurma niyetleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Celal Bayar 

Üniversitesi; Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans ile Uluslararası Ticaret bölümlerinde öğrenim 

gören 170 öğrenciden anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Öğrencilerin girişimcilik eğitiminden 

memnuniyetleri girişimcilik niyetleri üzerinde etkili olmamışken, eğitimin etkinliği konusundaki 

düşünceleri girişimcilik niyetini %17 oranında arttırmıştır. Üniversitelerde verilen girişimcilik 

derslerinde; bağımsız karar alma, karmaşık problemlerle başa çıkma ve nasıl girişimci olunacağının 

etkili olarak verilmesi ve genel eğitim çevresinin yeni iş kurulmasına kaynak oluşturacak öğrenme ve 

uygulama ortamını sağlaması girişimcilik niyetini arttırarak girişimcilikte başarıyı getirebilir. 

Anahtar kelimeler: girişimcilik eğitimi, memnuniyet, eğitimin etkinliği, girişimcilik niyeti.  

 

THE EFFECTS OF LEARNING SATISFACTION AND LEARNING 

EFFICACY ON ENTREPRENEURIAL INTENTIONS  

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the effects of learning satisfaction and learning efficacy of 

undergraduate students on their entrepreneurial intentions. The data were collected from 170 students 

through surveys in Economics and Finance, Banking and Finance and International Trade departments 

at Celal Bayar University, Manisa, Turkey. The analysis indicated that learning satisfaction did not 

impact on entrepreneurial intentions of students, but learning efficacy explained 17% of the variance on 

entrepreneurial intentions. Learning how to make independent decisions, how to tackle entrepreneurial 

challenges and how to become an entrepreneur in the entrepreneurship classes and providing learning 

and praxis environments at the university level for business creation increase entrepreneurial intentions 

and success. 

Keywords: entrepreneurship education, satisfaction, learning efficacy, entrepreneurial intentions. 
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1.GİRİŞ 

Sermaye, doğal kaynak ve emek faktörünü kullanarak ekonomik büyüme ve kalkınmayı 

sağlayacak olan en önemli üretim faktörü girişimdir. Girişimci kar fırsatlarının farkına vararak, 

daha önce karşılanmamış istekler için iş kuran ve insanların isteklerine cevap veren kişidir 

(Kirzner, 1985). Girişimcilik; yenilikçilik, yeni işletmelerin doğması, yeni iş alanlarının 

yaratılması ve ekonomilerin büyümesi açısından tüm dünyada giderek önem kazanan stratejik 

bir araç haline gelmiştir.  

Bu yüzden, girişimcilik niyeti yada iş kurma davranışını etkileyen unsurların belirlenmesi ve 

girişimcilik eğitimi çok sayıda çalışmaya konu olmuştur. Girişimcilik yeteneği ya da eğiliminin 

kişilik özelliği olarak görülmemesi ve daha çok eğitim ve uygulamalarla geliştirilebileceği 

düşünüldüğünden (Harkema ve Schout, 2008) son yıllarda girişimcilik eğitimlerinin sayısında 

Dünya çapında artışlar olduğu bilinmektedir. Ancak verilen eğitimlerin, doğrudan öğrencilerin 

girişimcilik niyetini arttırdığı yada kendi işini kurmayı sağladığını kanıtlayan çalışmalar 

bulunmasına rağmen (Ertuna ve Gürel, 2011; Premand vd., 2016), girişimcilik eğitimlerinin 

öğrencilerin işletme ve girişimcilik becerilerini arttırırken, onların girişimcilik eğilimlerini yada 

iş kurma niyetlerini azalttığını belirleyen çok sayıda çalışma da bulunmaktadır (Auken, 2013; 

Chen vd., 2015; Gürel vd., 2010).  

Türkiye’de üniversitelerde girişimcilik eğitimi son yıllarda akademik anlamda üzerinde durulan 

konuların başında gelmektedir. Ancak, Karadeniz (2010) Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusa 

sahip olmasından dolayı girişimci olabilecek bir potansiyeli olmasına rağmen, üniversitelerin 

bu potansiyeli değerlendirme konusunda başarılı olamadığını belirtmektedir. Önceleri 

KOSGEB’in düzenlediği girişimcilik eğitimleri son yıllarda üniversitelerde seçmeli yada 

zorunlu ders olarak müfredata eklenmiş, 56 saatlik teorik ve uygulamalı ders gereklerini 

başarıyla tamamlayan üniversite öğrencilerine KOSGEB Girişimcilik Eğitimi sertifikası 

verilmektedir. Sertifikayı alan öğrencilere KOSGEB başta hibe ve düşük faizli krediler olmak 

üzere çeşitli proje destekleri sağlamaktadır. 

Ülkemizde üniversitelerde verilen girişimcilik derslerinin odağının ne olduğu, öğrencilere ne 

gibi faydaları olduğu, öğrencilerin girişimcilik niyeti ve davranışları üzerine ne gibi etkilerinin 

olduğunu inceleyen fazla çalışma bulunmamaktadır (Ertuna ve Gürel, 2011; Gürel vd., 2010; 

Şeşen ve Pruett, 2014). Verilen bu dersler öğrencilerin girişimcilik eğilimi yada iş kurma 

niyetlerini arttırmakta mıdır? Öğrenciler dersten öğrendiklerinden memnun mudur? 

Öğrencilerin derslerin etkinliği konusundaki düşünceleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını 
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arayan bu çalışmanın amacı, girişimcilik dersi alan lisans öğrencilerinin bu derslerden 

memnuniyetleri ve derslerin etkinliği konusunda düşüncelerini belirlemek ve bu iki değişkenin 

öğrencilerin iş kurma niyetleri üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır.  

 

2.LİTERATÜR TARAMASI 

2.1.Girişimcilik Eğitimi 

Girişimcilik risk alma ve geleceği öngörebilme gibi beceriler gerektirse de girişimciliğin birçok 

boyutunun öğretilebileceği bilinmektedir (Garavan ve O’Cinneide, 1994). Girişimcilik eğitimi, 

girişimciliğin bir kariyer olarak görülmesine neden olabilmektedir. Başarma arzusu, 

sorumluluk ve insiyatif alabilme, karar verme, amaç ve hedeflere odaklanma, yaratıcı ve 

yenilikçi olma, zor şartlar altında çalışabilme ve belirsizliğe karşı soğukkanlı kalabilme gibi 

özellikler girişimci adaylarına öğretilebilmektedir (Gürel vd., 2010). Girişimcilik eğitimi 

kapsamında üniversite öğrencilerine kazandırılmaya çalışılan beceriler yedi başlık altında 

incelenebilir: (i) girişimcilik kültürü ve davranışssal yetenekler, (ii) beyin fırtınası ve SWOT 

analizleri gibi teknikler kulanılarak iş fikirlerinin geliştirilmesi, (iii) liderlik ve yönetim 

tekniklerinin öğrenilmesi (iv) rekabet, müşteri ve teknoloji standartlarının öğrenildiği 

pazarlama faaliyetlerinin ve pazarlama araştırmalarının yönetimi, (v) iş fikrinin gerçekleşmesi 

aşamasında karşılaşılabilecek zorluklarla ilgili bilgi toplama, (vi) yatırım, gelir ve işletme 

masrafları gibi proje finansmanını hesaplama ve (vii) iş bağlantıları kurma ve sürdürmedir 

(Premand vd., 2016).  

Girişimcilik eğitimi iş kurmada başarılı olmak için gerekli olan yetenek ve bilgilenmeyi 

sağlayarak girişimcilik niyetinin artmasına ve iş kurma davranışına yol açmaktadır (Ertuna ve 

Gürel, 2011; Premand vd., 2016). Son yıllarda Üniversitelerde girişimcilik derslerinin 

müfredata eklenmesi, teknoloji geliştirme bölgelerinin açılması ve başarılı girişimcilerin 

konuşma yapmaları için derslere davet edilmeleri ile öğrenciler üniversitelerde fikir bulma ve 

iş kurmaya hazırlanma ortamı bulabilmektedirler. Bu derslerde, öğretim elemanlarının verilen 

girişimcilik eğitimlerinde öğrencilerin girişimcilik niyetlerini artırmaları ve girişimcilik 

düşüncelerinin başarılı olabileceği algılarını geliştirmeleri beklenmektedir. Girişimcilik 

derslerinin etkinliği için; öğrenciler tarafından algılanan engellerin (bilgi ve tecrübe eksikliği, 

riskten kaçınma ve finans bulma) ortadan nasıl kaldırılacağı ve öğrencileri motive edici 

unsurlara (kar ve statü kazanma, kendi işinin patron olma) nasıl ulaşılabileceği konusunda yol 

gösterici olunmalıdır. 
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2.2.Girişimcilik Eğitiminin Etkinliği 

Türkiye’de girişimcilik eğitiminin, yeni iş kurma girişimlerini önemli ölçüde arttıracak sayıda 

ve nitelikte olmadığı ile ilgili görüşler bulunmaktadır (Patir ve Karahan, 2010). Üniversitelerde 

daha çok İİBF ve ilgili bölümlerde zorunlu yada seçmeli ders okutulmasının yanında az sayıda 

girişimcilik araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır (Ertuna ve Gürel, 2011). Dersler 

kapsamında girişimcilikle ilgili temel bilgiler ve iş planının nasıl hazırlanacağı konusunda 

bilgiler verilse de bütüncül bir yaklaşımla yenilikçilik, girişimcilik türleri ve üstün başarılı 

girişimcilik örneklerinin irdelendiği ders müfredatlarına fazla rastlanmamaktadır (Gürol vd., 

2008). Ertuna ve Gürel (2011) Türkiye’de üniversitelerde girişimcilik eğitiminin henüz 

emekleme döneminde olduğunu ve gelişmesi gerektiğini belirtmişlerdir.  

Girişimcilik eğitimi kapsamında öğrencilere yaratıcılık, esneklik, yenilikçilik, kendi başına 

karar alıp uygulayabilme ve belirsizlik ve zorlu durumlarda nasıl davranılması gerektiği gibi 

hususların öğretilmesi girişimcilik niyetinin artmasını sağlamaktadır (Gürel vd., 2011). Ancak 

geleneksel olarak bilgi aktarımına dayalı, iş hayatından uygulama ve örnek olaylar içermeyen 

ve yaratıcı düşünmeyi teşvik etmeyen ders ortamları girişimclik eğilimlerini arttırmamaktadır.  

 

2.3. Girişimcilik (İş Kurma) Niyeti 

Girişimcilik, kişinin kazanç ümidiyle zararı da göze alarak ticari faaliyette bulunması ve iş 

kurmasıdır. Girişimcilik niyeti ise, karar vermeyi gerektirip bir iş planının planlamasından 

tamamlama aşamasına dönüşmesini içerir (Gupta ve Bhawe, 2007). Bu da, bireylerin zihinsel 

olarak efor sarfederek karar vermelerini ve çok sayıda unsuru bir araya getirerek davranışta 

bulunmalarını kapsar. Keza, girişimcilik eğitimi ve üniversitelerin sağladığı kaynaklar 

girişimciliğin artmasında önemli bir etken olarak belirlenmiştir (Fayolle, 2008; Katz, 2003). 

Girişimcilik lisans programı mezunları yada girişimcilik dersi alan öğrencilerin daha fazla 

girişimcilik niyetlerinin olduğunu çeşitli ülkelerde çok sayıda çalışmada belirlemiştir (Cheng 

vd., 2009; Kolvereid ve Moen, 1997 Upton vd., 1995).  

Girişimcilik eğitiminin alınması tek başına öğrencilerin girişimcilik niyeti üzerinde belirleyici 

olmamaktadır. Üniversitelerdeki genel eğitim ortamının da yeni iş kurulması üzerinde kaynak 

sağlayıcı ve cesaretlendirici olması önemlidir (Franke ve Lüthje, 2004). Schwarz vd. (2009) 

üniversitelerdeki genel eğitim çevresinin öğrencilerin girişimcilik niyetleri üzerinde etkisi 

olduğunu bulmuştur. Smith vd. (2006) girişimcilik eğitiminin, bölümlerdeki ders 

programlarıyla uyumlaştırılması ve içselleştirilmesiyle, eğitim sistemlerinde katalizör görevi 
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görerek yenilikçi, yaratıcı ve girişimci mezunların yetiştirilmesine katkı sağlaması gerektiğini 

savunmaktadır. Packham vd (2010) girişimcilik eğitiminin iş kurma niyetine etkisini 

araştırdıkları çalışmalarında Fransız ve Polanyalı öğrencilerin aldıkları eğitimden girişimcilik 

niyetlerinin olumlu yönde etkilendiğini bulurlarken Alman öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler 

ortaya çıkmıştır. Gürel vd.(2011) İngiltere ve Türkiye’de 409 turizm işletmeciliği öğrencisi ile 

yaptıkları çalışmada girişimcilik eğitiminin iki ülkede de öğrencilerin girişimcilik niyetlerini 

arttırmadığını bulmuştur. 

Şeşen ve Pruett (2014) Amerika ve Türkiye’deki üniversite öğrencilerini karşılaştırdıkları 

çalışmalarında Türk öğrencilerin girişimcilik niyetlerinin daha yüksek seviyede olduğunu 

belirlemişlerdir. Ayrıca, Türk öğrencilerin %35.8’i kendi işlerini kurmak isterken, kamuda 

çalışmak isteyenlerin oranını da %30.9 olarak bulmuşlardır. Bu oranlar ABD’li öğrenciler için 

%28.2 ve %13.9 olarak gerçekleşmiştir. Çalışmada girişimcilik niyeti üzerinde olumlu etki 

yapan motive edici unsurlar; bağımsız olma isteği, yaratıcılık ve başka işletmelerde çalışmadan 

memnun olmama belirlenmiştir. Girişimcilik niyetini azaltan engeller; olumsuz ekonomik iklim 

ve girişimcilik yeteneklerinin eksikliği, kendine güvenmeme ve risk almayı sevmeme olarak 

ortaya çıkmıştır. Şeşen ve Pruett (2014) girişimcilik niyetlerini arttırmak için öğrencilere eğitim 

programlarında; girişimciliğin bağımsız iş yapma, yenilikçilik, yaratıcılık ve kişisel gelişim gibi 

içsel motivasyonu arttıran getirilerini vurgulamalarını ve öğrencilerin kendine güvenmelerini 

ve karşılaşacakları riskleri nasıl yönetecekleri konusuna eğitimde ağırlık vermelerini 

önermektedir.  

3.YÖNTEM 

3.1. Örneklem ve Veri Toplama 

Güz 2015 döneminde Girişimcilik dersi alan CBÜ, İşletme Fakültesi, Ekonomi ve Finans, 

Bölümü ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans ile Uluslararası Ticaret 

bölümü öğrencilerinden 2016 Bahar Dönemi başında anket ile veri toplanmıştır. Güz 2015 

döneminde bu dersleri alan toplam 354 öğrenci bulunmaktadır. Tüm evrenden veri toplanması 

amaçlansa da, derse devam eden öğrencilerden 170 tanesi anketi veri analizinde kulanılabilir 

şekilde doldurmuştur. Böylece, evrenin %48’i çalışma örneklemine dahil olmuştur. Arkalı önlü 

1 sayfa hazırlanan anket Güz dönemimde Girişimcilik dersini almış olan son sınıf öğrencilerine 

Bahar dönemi başındaki derslerde doldurtulmuştur. Derse başlamadan önce öğretim elemanları 

çalışma ile ilgili bilgi vererek, gönüllülük esasına göre anketin doldurulmasını istemişlerdir. 
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Girişimcilik dersini vermis olan öğretim elemanlarının dersinde anketlerin doldurtulmamasına 

dikkat edilmiştir. Anketin doldurulması yaklaşık 10-15 dk aralığında gerçekleşmiştir. 

3.2.Ölçme Araçları 

Çalışmada ölçülen değişkenler ve ölçme araçları aşağıda incelenmiştir. İlk 3 ölçekteki ifadeler 

İngilizce diline hakim ve iş tecrübesine sahip 2 öğretim üyesi tarafından Türkçeye çevrilmiş ve 

daha sonra aynı nitelikteki başka bir öğretim üyesi tarafından geri çeviri yöntemiyle Türkçeden 

İngilizceye çevrilmiştir. Üç öğretim üyesi daha sonra bir araya gelerek küçük farklılıkları 

gidermiş ve anket uygulanmadan önce 5 yükseklisans öğrencisine inceletilerek ifadelerin 

anlaşılırlığı sorgulanmış ve ölçek ifadelerine böylece son şekli verilmiştir. 

Girişimcilik eğitiminde öğrenmeden memnuniyet: Bu ölçekteki 5 ifade Chen vd (2015) 

çalışmasından alınmıştır.  Chen vd. bu ölçeği Okudan ve Rzasa (2006) çalışmasından 

oluşturmuştur. Bu ölçekteki ifadeler girişimcilik dersinde takip edilen öğretme yönteminden ve 

öğrenilenlerden memnuniyet ile girişimcilik yeteneklerinin arttırılması, iş planı hazırlanması ve 

nasıl girişimci olunacağının öğretilmesi konularını kapsamaktadır. Chen vd. (2015) ölçeğin iç 

tutarlılığını ,733 olarak bulmuşlardır.    

Girişimcilik eğitiminin etkinliği: Bu ölçekteki 6 ifade yine Chen vd (2015) çalışmasından 

alınmıştır. Chen vd. bu ölçeği Okudan ve Rzasa (2006) çalışmasından uyarlamıştır. Buradaki 

maddelerin içeriği incelendiğinde; girişimcilikle ilgili problemlerle başa çıkabilme, risk alma, 

bağımsız karar alma, karşılaşılabilecek temel zorluklar ve nasıl girişimci olunacağı hususları 

ile ilgilidir. Chen vd. (2015) ölçeğin iç tutarlılığı, ,819 olarak belirlemişlerdir. Bu çalışmada 

girişimcilik eğitiminin etkinliğini ölçmek için, Balaban ve Özdemir (2008:142) çalışmasından 

3 ifade daha eklenerek ölçeğin kapsam ve içerik geçerliliğinin arttırılması amaçlanmıştır  

Girişimcilik (İş Kurma) Niyeti: Öğrencilerin girişimcilik niyetlerini belirlemek için Lee vd. 

(2011)’nin geliştirmiş olduğu 3 madde ve ‘Bu dersi aldıktan sonra hala girişimci olmak 

istiyorum’ ifadesi eklenmiştir. Chen vd. (2015) 3 maddelik ölçeğin iç tutarlılığını ,842 olarak 

belirlemişlerdir    

Öğrencilerin bölümlerinden aldığı eğitimden ve üniversitelerinden memnuniyet düzeyi Kunin 

(1955) tarafından geliştirilen yüz çizelgesi ölçeği (somurtan yüz-gülen yüz arası 5 seçenek) 

kullanılarak ölçülmüştür. Bu ölçek daha önce çok sayıda çalışmada kullanılmış olup, ölçülmek 

istenen değişkeni doğru ve geçerli olarak ölçtüğü düşünülmektedir (Kaya, 2007).  
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Anketin son kısmında cinsiyet, yaş, bölüm, eğitim-öğretim zamanı, dersi almadan önce 

girişimcilik faaliyetlerinde bulunulup bulunulmadığı,iş tecrübesi, kulüp üyeliği ve 

mezuniyetten sonra çalışılmak istenen alan sorulmuştur. 

4.ANALİZ VE BULGULAR 

Celal Bayar Üniversitesi, Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans ile Uluslararası Ticaret 

Bölümü lisans öğrencilerinde eğitim gören 170 öğrenciden toplanan verilere frekans analiziyle 

birlikte; faktör analizleri, Cronbach Alfa analizi, bir örneklem t-testi, değişlkenler arasındaki 

ilişkileri belirlemek için korelasyon analizi ve girişimcilik eğitiminden memnuniyet ve 

girişimcilik eğitiminin etkinliğinin öğrencilerin girişimcilik niyetleri üzerindeki etkilerini 

belirlemek için regresyon analizi kullanılmıştır.  

4.1.Örneklemin Demografik ve Girişimcilik Özellikleri 

Ankete 50 erkek ve 120 kız olmak üzere toplam 170 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin %98’i 

bekar, %60’ı örgün öğretim öğrencisidir. Öğrencilerin %19’unun daha önceden bir girişimcilik 

tecrübesi bulunurken, %87’sinin iş tecrübesi bulunmaktadır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

öğrencilerinin mezuniyet için en az 40 işgünü staj yapma zorunluluğu bulunduğundan 

örneklemin bu oranda iş tecrübesinin olması beklenmelidir.  

Tablo. 1. Örneklemin Demografik ve Girişimcilik Özellikleri 

Demografik değişkenler Kategori N % 

Cinsiyet Erkek 

Kız 

50 

120 

29,4 

70,6 

Bölüm Ekonomi ve Finans 

Bankacılık ve Finans 

Uluslararası Ticaret 

43 

97 

30 

25,3 

57,1 

17,6 

Eğitim- 

Öğretim zamanı 

Örgün Öğretim 

İkinci Öğretim 

102 

68 

60,0 

40,0 

Önceden girişimcilik 

deneyimi 

Var 

Yok 

33 

137 

19,4 

80,6 

İş tecrübesi Var 

Yok 

148 

22 

87,1 

12,9 

Kulüp üyeliği Var 

Yok 

27 

143 

15,9 

84,1 

Mezuniyetten sonra 

çalışmak istenen alan 

Kamu 

Özel sektör 

Kendi işini kurma 

Boş/Birden fazla cevap 

71 

59 

35 

5 

41,8 

34,7 

20,6 

2,9 
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Öğrencilerin yaklaşık %19’u öğrenci kuluplerinde aktif olarak görev aldığını bildirmiştir. 

Mezuniyetten sonra çalışmak istenen alan sorusuna öğrencilerin %41.8’i Kamu, %34.7’si Özel 

sektör ve %20.6’sı kendi işini kurma olarak yanıt vermiştir. Bu oranlar Şeşen ve Pruett (2014) 

çalışmasında %30.9, %33.3 ve 35.8 oranında bulunmuştur. Bu çalışmadaki örneklemin daha 

çok kamuda çalışma eğiliminde olması ve kendi işini kurma niyetinin daha düşük oranda 

gerçekleştiği görülmektedir.   

4.2.Faktör Analizleri 

Toplanan verilerle, girişimcilik eğitiminden memnuniyet, girişimcilik eğitiminin etkinliği ve 

girişimcilik niyeti ölçek ifadelerinin bir faktörde toplanıp-toplanmadığını ve ifadelerin 

faktörlerle ilişkisini görebilmek açısından temel bileşenler yöntemi ve varimax dönüştürmesine 

göre faktör analizi yapılmıştır. Sayılan değişkenler için yapılan analizler aşağıda sunulmuştur. 

4.2.1. Girişimcilik eğitiminden memnuniyet 

Girişimcilik eğitiminden memnuniyet ölçeğindeki 5 madde temel bileşenler analizi ve varimax 

dönüştürmesi yöntemiyle analiz edilmiş, maddelerin yüklenme değerleri ,68’in üzerinde, öz değeri 

3,389 ve toplam varyansın %67,790’ını açıklayan 1 faktör yapısı belirlenmiştir (Tablo 2). 

Kaiser-Meyer Olkin örneklem yeterliliği ,867 (p<,000), verinin faktör analizini desteklediğini 

göstermektedir. Maddelerin iç tutarlılık katsayısı ,879 olup tek bir faktör olarak bu değişkenin 

bundan sonra yapılacak analizlerde kullanılabileceğini göstermektedir. 

Tablo 2. Girişimcilik eğitiminden memnuniyet faktör analizi 

Faktör Madde 

yükleri 

Özdeğer Varyans Alfa 

Girişimcilik eğitiminden memnuniyet  3,389 67,790 ,879 

Girişimcilik dersinde öğrendiklerimden memnunum. 

Aldığım girişimcilik dersi bana nasıl girişimci olunacağını öğretti. 

Aldığım girişimcilik dersinde takip edilen öğretme yönteminden 

memnunum. 

Aldığım ders girişimcilik yeteneklerimi arttırdı. 

Bir iş planını kolayca hazırlayabilirim. 

,862 

,858 

 

,849 

,848 

,686 

   

Varimax Temel Bileşenler Faktör Analizi.Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yet.=,867; Bartlett’s Test of Sphericity: 436,95, 

p<,000. 
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4.2.2. Girişimcilik eğitiminin etkinliği 

Girişimcilik eğitiminin etkinliğini ölçen Chen vd (2015) çalışmasındaki 6 maddeye, Balaban ve 

Özdemir (2008:142) çalışmasından 3 madde ilave edilerek temel bileşenler analizi yapılmıştır. Yedi 

maddenin yüklenme değerleri ,70’in üzerinde, öz değeri 4,137 ve toplam varyansın %59,095’ini 

açıklayan 1 faktör yapısı belirlenmiştir (Tablo 3). Kaiser-Meyer Olkin örneklem yeterliliği, 

verinin faktör analizine uygunluğunu göstermektedir. Maddelerin iç tutarlılık katsayısı ,884 

olup tek bir faktör olarak hesaplanabileceğini göstermektedir. 

Tablo 3. Girişimcilik eğitiminin etkinliği faktör analizi 

Faktör Madde 

yükleri 

Özdeğer Varyans Alfa 

Girişimcilik Eğitiminin Etkinliği  4,137 59,095 ,884 

Bu dersi aldıktan sonra, girişimcilikle ilgili problemlerle başa 

çıkabileceğimi düşünüyorum. 

Bu dersi aldıktan sonra risk almaya daha eğilimliyim. 

Girişimcilik dersini aldıktan sonra, kendi başıma bağımsız karar alma 

becerilerim arttı. 

Dersi aldıktan sonra, girişimcilik kariyerinin başında karşılaşılabilecek 

temel zorlukları daha iyi anladım. 

Bu dersi aldıktan sonra, nasıl girişimci olunacağını daha iyi anladım. 

Girişim. eğitimi, önceden fark edemediğim potansiyelimi ortaya çıkardı 

Girişim. eğitimi, girişimciliği bir kariyer olarak düşünmeme sebep oldu 

,817 

 

,849 

 

,785 

 

,749 

,735 

,732 

,704 

   

Varimax Temel Bileşenler Faktör Analizi.Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yet.=,880; Bartlett’s Test of Sphericity:570,899 

p<,000. 

4.2.3. Girişimcilik niyeti 

Girişimcilik niyetini ölçen 4 maddeye, aynı şekilde faktör analizi yapılmış, yüklenme değerleri 

,77’nin üzerinde, öz değeri 2,965 ve toplam varyansın %74,136’sını açıklayan 1 faktör yapısı 

belirlenmiştir (Tablo 4). Kaiser-Meyer Olkin örneklem yeterliliği ,829 (p<,000), verinin faktör 

analizine uygunluğunu göstermektedir. Cronbach alfa analizi faktörün iç tutarlılık katsayısının 

,884 olduğunu ve değişkenin bir faktör olarak hesaplanabileceğini göstermektedir. 
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Tablo 4. Girişimcilik niyeti faktör analizi 

Faktör Madde 

yükleri 

Özdeğer Varyans Alfa 

Girişimcilik Niyeti  2,965 74,136 ,884 

Her zaman kendi işimin sahibi olmak istedim. 

Gelecekte birgün mutlaka kendi firmamı kuracağım. 

İleride fırsatım olursa kendi işimi kuracağım. 

Bu dersi aldıktan sonra, hala girişimci olmayı istiyorum. 

,897 

,895 

,874 

,773 

   

Varimax Temel Bileşenler Faktör Analizi.Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yet.=,829; Bartlett’s Test of Sphericity: 377,536 

p<,000. 

 

4.3.Çalışma Değişkenlerinin Orta Değer 3 (Nötr)’ten Farklılığı  

İncelenen değişkenlerin, 5’li Likert tipi derecelendirme seçeneklerinde orta değer 3’ten farklı 

olup olmadığı bir örneklem t-testleriyle incelenmiştir (Tablo 5). Girişimcilik eğitiminden 

memnuniyet (x=3,387; t=5,371, p=,000), girişimcilik eğitiminin etkinliği (x=3,308; t=4,752, 

p=,000), girişimcilik niyeti (x=3,438; t=5,452, p=,000) ve eğitim görülen bölümden 

memnuniyet  (x=3,387; t=5,371, p=,000) nötr noktasından anlamlı olarak yukarıda olduğu için 

“katılıyorum” düzeyinde olmasına karşın eğitim görülen üniversiteden memnuniyet (x=2,977; 

t=-,282, p=,778) “ne katılmıyorum ne de katılıyorum” düzeyinde olduğu görülmektedir. 

Öğrenciler girişimcilik eğitiminden biraz memnun ve girişimcilik eğitiminin etkin olduğunu 

belirtmektedirler. Öğrenciler “Mezun olduktan sonra çalışmak istediğiniz alan (Bknz Tablo 1) 

sorusuna %20,6 oranında ‘kendi işini kurma’ cevabı verseler de girişimcilik niyetlerinin 

(x=3,438) olduğu görülmektedir. Öğrenciler bölümlerinden belli oranda memnun olup, 

üniversitelerinden memnuniyet konusunda ise nötr seviyelerinde görülmektedirler.     

Tablo 5. Değişkenlerin orta değer 3’ten farklılıklarının bir örneklem t-testi 
Değişkenler Ortalama Standart sapma t-değeri p-değeri 

Girişimcilik eğitiminden memnuniyet 3,387 ,9396 5,371 ,000 

Girişimcilik eğitiminin etkinliği 3,308 ,8439 4,752 ,000 

Girişimcilik niyeti 3,438 1,0479 5,452 ,000 

Bölümden memnuniyet 3,247 1,0252 3,142 ,002 

Üniversiteden memnuniyet 2,977 1,0876 -,282 ,778 

Note: 5’li Likert derecelendirme (1=hiç katılmıyorum, 3=nötr, 5=tamamen katılıyorum). n= 170 
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4.4. Korelasyon Analizi 

Tablo 6’dan görülebileceği üzere girişimcilik eğitiminden memnuniyet ile girişimcilik niyeti 

arasında (r=,244; p<,01), girişimcilik eğitiminin etkinliği ile girişimcilik niyeti arasında (r=,412; 

p<,01) pozitif yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir. Girişimcilik niyeti ile bölümden ya da 

üniversiteden memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki ortaya çıkmamıştır. Girişimcilik 

eğitiminden memnuniyet ve girişimcilik eğitiminin etkinliği ile bölümden ve üniversiteden 

memnuniyet arasında yine pozitif yönlü bir ilişki görülmektedir. 

Tablo 6. Sürekli değişkenler arasındaki korelasyonlar 

Sürekli Değişkenler  1 2 3 4 5 

1. Girişimcilik eğitiminden memnuniyet 1     

2. Girişimcilik eğitiminin etkinliği ,754 1    

3.Girişimcilik niyeti ,244 ,412 1   

4. Bölümden memnuniyet ,471 ,370 -,028 1  

5.Üniversiteden memnuniyet ,316 ,275 -,039 ,525 1 

Değişkenler arasındaki >.23 korelasyonlar 0.01düzeyinde anlamlıdır.  

4.5.Regresyon Analizi 

Girişimcilik eğitiminden memnuniyet ve girişimcilik eğitiminin etkinliğinin girişimcilik niyeti 

üzerindeki etkisini belirlemek için regresyon analizi yapılmıştır. Tablo 7’de verilen Beta de-

ğerleri bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken ile olan ilişkilerinde göreceli önemlerini 

göstermektedir. İki bağımsız değişkenin girişimcilik niyetini açıklamada %17 oranında etkili 

olduğu bulunmuştur (F=18,346, p=.000). Girişimcilik eğitiminin etkinliği (Beta=,529, p=.000) 

bu açıklamada belirleyici olmuştur.  

Tablo 7. Regresyon Analizi 

 Bağımsız 

Değişkenler 

Beta 

değeri 

t 

değeri 

p 

değeri 

Düz. R 

Square 

F testi F 

anlamlılık 

Girişimcilik 

Niyeti 

 

Eğitimden memnuniyet 

Eğitimin etkinliği 

 

-,155 

,529 

  

-1,452 

4,956 

 

,148 

,000 

,170 18,346 ,000 

 

5.SONUÇ 

Bu çalışmada, Celal Bayar Üniversitesi Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans ile 

Uluslararası Ticaret Bölümlerinde girişimcilik dersi almış olan son sınıf lisans öğrencilerinin, 

girişimcilik derslerinden memnuniyetleri ve derslerin etkinliği konusunda düşünceleri 

belirlenerek bu iki unsurun öğrencilerin iş kurma niyetleri üzerindeki etkileri ortaya 
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çıkarılmıştır. Öğrencilerin girişimcilik eğitiminden memnuniyetleri girişimcilik niyetleri 

üzerinde etkili olmamışken, eğitimin etkinliği konusundaki düşünceleri girişimcilik niyetini az 

da olsa (%17) arttırmıştır. Literatürde benzer çalışmalarda olduğu gibi (Balaban ve Özdemir, 

2008; Okudan ve Rzasa, 2006; Premand vd., 2016) bağımsız karar alma, karmaşık problemlerle 

başa çıkma, risk alabilme, potansiyelinin farkına varma ve nasıl girişimci olunacağını anlama 

gibi beceriler öğrencilerin girişimcilik davranışları üzerinde belli oranda etkili olmuştur.  

Tek başına girişimcilik eğitimi, öğrencilerin girişimcilik niyetlerini belirlemede yeterli 

görülmemektedir. Franke ve Lüthje (2004) ve Gürel vd. (2010), üniversitelerde genel eğitim 

çevresinin yeni iş kurulmasına kaynak oluşturacak öğrenme ve uygulama ortamını sağlaması 

gerektiğini belirtmektedir. Bu çalışmada, öğrencilerin girişimcilik eğitiminden memnuniyetleri 

ve bölüm ve üniversiteden memnuniyetleri girişimcilik niyetleri üzerinde herhangi bir olumlu 

etki oluşturmamıştır. Bu alanlarda yapılabilecek muhtemel iyileştirmeler; ders içeriğinin 

zenginleştirilmesi, örnek olay ve proje tabanlı öğretme yöntemleri, üstün başarı kazanmış 

girişimcilerin derslerde konuşmacı olarak dinlenmesi, dersleri yürüten öğretim elemanlarının 

eğitilmesi ve işletme yöneticileriyle birlikte dersleri yürütmesi, yeni bir girişimci ile birlikte iş 

planı hazırlama ve iş kurma ve halihazırdaki bir işletmenin problemlerini çözme ve öneriler 

sunma konusunda yazılabilecek bitirme projesi, girişimcilik davranışlarını arttırdığı gibi 

girişimcilikte başarı şansını da yükseltecektir.  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, iş güvencesi-motivasyon konulu araştırmalar persfektifinde dünyada 

kabul gören belli başlı motivasyon araçları arasında gösterilen iş güvencesi faktörünün önemini 

irdelemek ve motivasyon konulu araştırma sonuçlarını analiz ederek konaklama sektöründe 

çalışan işgörenleri motive eden motivasyon araçları içerisindeki derecesini tespit etmektir. Bu 

bağlamda; farklı araştırma sonuçları ele alınarak, “İş güvencesi, işgöreni işine motive eden 

önemli bir motivasyon aracı mıdır?”, “İşgüvencesinin motivasyon araçları içerisinde öncelik 

yeri neresidir? ” sorularına cevap aranmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden literatür 

tarama modeli temelinde betimsel bir çalışmadır.  Veri toplamada birincil ve ikincil veri 

kaynaklarından faydalanılmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuca göre; ekonomilerdeki 

dalgalanmalara bağlı olarak zaman zaman değişmekle birlikte dünyanın çoğunluk ülkesinde “İş 

güvencesi faktörü” işgörenleri en fazla motive eden motivasyon araçları içerisinde ön sıralarda 

yer almaya devam etmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: İş Güvencesi, Motivasyon Araçları, İşgören. 
 

CURRENT STATE OF THE JOB SECURITY FACTORS IN THE 

MOTIVATION OF THE EMPLOYEES IN THE PERSPECTIVE OF THE 

JOB SECURITY – MOTIVATION RESEARCHES 
Abstract 

The aim of the study is to determine the importance of job security factors listed among the 

main motivation instruments in perspective of the studies on job security motivation recognized 

in the world  and to define the degree in  motivational tools motivating  employees of  the  

hospitality industry while analyzing  the results of the studies. In this context, tried to answer 

to questions such as “Is the job security the important motivational tool motivating 

employees?”, “What is the priority in the motivational tool of the job security?” after  taking 

different research results. This study is a descriptive study based on literature model of 

qualitative research methods. Data have been collected from primary and secondary sources. 

According to the conclusion gained from the study, “factors of the job security” are taking place 

in the first row of the most motivational tools even if it varies from time to time, depending on 

fluctuations in the world economy. 

Keywords: Job Security, Motivational Tools, Employee. 
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1. GİRİŞ 

Dünyadaki ekonomik krizler ve bunun ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkisi günümüzde  

‘iş güvencesi’ kavramını çok daha fazla telaffuz edilir hale getirmiştir. Çünkü ekonomilerin 

daralması işgörenlerin gelecek kaygısını artırmaktadır.  Kriz sürecini en az zararla atlatmak 

isteyen işverenlerin acil çözüm yolu olarak işgören çıkarmayı tercih etmeleri ve bunun neden 

olduğu işsizlik, hükümetlerin öncelikli sorunu haline gelebilmektedir. Dolayısıyla dünyanın her 

yerinde görülebilen bu durum araştırmacılar için de önemli bir çalışma alanı olarak ilgi 

görmektedir. Çünkü bu yönde yapılan araştırmaların sonuçları, yönetimler tarafından gelecekte 

işletmelerinin en önemli sermayeleri olarak gördükleri işgörenlerini elde tutabilmek için gerekli 

olan motivasyon süreçlerinin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda yol gösterici olmaktadır. 

Türkiye’deki 4857 Sayılı İş Kanunu iş güvencesi ile ilgili düzenlemede fesih sebebini açık ve 

kesin bir şekilde belirtmek şartıyla işverenin işgörenin işine son verebileceği hükmünü 

getirmektedir. İşin sona erdiriliş sebebi “geçerli bir nedene dayanması” halinde geçerli 

sayılmaktadır (İş Kanunu, Md.18/1,19/1). Bu yöndeki bir yasal düzenleme işgörenin işten 

çıkarılabilmesine hukuki gerekçe oluşturmaktadır. İşgüvence yasalarından beklenen, işgörenin 

işine son vermeyi keyfilikten çıkarıp bunu hukuki nedenlere bağlamaktır. Bu sebeple işgören 

motivasyonu açısından önemli bir faktör olan iş güvencesinin yasalarla teminat altına alınması 

hükümetler açısından öncelikli bir konu olmalıdır. Dolayısıyla işgören motivasyonu açısından 

iş güvencesi algısı üzerine kurgulanan bu çalışmada motivasyon araçları içerisinde iş güvencesi 

faktörünün yeri ve günümüz koşullarındaki durumunu analiz etmeyi amaçlamaktadır.    

 

1. Kavramsal Temeller 

Bireyleri özel bir tavırla hareket etmelerine, istenilen yönde davranmalarına teşvik eden, 

kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan isteklendirme sürecidir (Bakan ve Büyükbeşe, 

2004:38). Motivasyon, en bilinen şekli ile bireyi davranışa sevk eden içsel bir güçtür (Keser, 

2006:3; Güney, 2015:353). Albert ise motivasyonu, insanın içerisinde bulunan kötü durumdan 

iyi duruma geçmesini sağlayan güç olarak ifade etmektedir (Albert, 2014:1). 

Ruthankoon ve Ogunlana ise motivasyona; “işgöreni harekete geçmeye yöneltmenin hangi 

yöntemle sağlanacağı sorusuna cevap aramaktır” şeklinde bir tanım getirmiştir 

(Ruthankoon&Ogunlana, 2003;333). Yine çalışma hayatında motivasyon kavramına getirilen 

bir başka tanıma göre motivasyon, “bir kişinin ya da iş grubunun çabalarının harekete 

geçirilmesi, yöneltilmesi, kültürel ve bireysel eğilimlerle ilgili olan bağlamsal unsurlarla 

ilişkilendirilerek örgütsel amaçlara ulaşmak için yüksek düzeyde çaba sarf edeceği bir 

istikamete sevk edilmesidir”. (Latham & Pinter, 2005:486)  

Literatürde motivasyon kavramına getirilen farklı yaklaşımların özüne bakıldığında aslında 

motivasyonun, işgörenlerin örgütte devamlılıklarının sağlanması, var olan bütün bilimsel ve 

teknolojik güçlerinin kullanılması ve iş başarımlarının artırılmasını amaçladığını söylemek 

mümkündür. Literatüre göre motivasyonun amaçları aşağıdaki şekliyle özetlenebilir; 

-Etkinlik: Etkinlik kavramı, organizasyonun kuruluş amaçlarını ne derece gerçekleştirebildiğini 

ifade eder. Organizasyonda etkinliğin sağlanmış olduğunun göstergesi ise işte verimliliğin 
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sağlanması, organizasyonda büyüme ve gelişme, çevreye uyum, rekabet gücü ve işgörenlerin 

memnuniyetidir (Efil, 2013:372; Akdemir, 2014:123).  

-Verimlilik:Ülkelerde hayat standartlarının yükselmesinin başlıca şartlarından biri olan 

verimlilik ya da rasyonellik, geniş anlamda akla uygunluk ve doğru ile yanlışı birbirinden 

ayırabilme gücü anlamındadır.İş hayatında ise en az girdi ile en çok çıktıyı elde etmektir 

(Akdemir, 2014:123; Eroğlu, 2015:453). 

-Kalite: Kalite ifadesi, performans, güvenirlik, uygunluk, dayanıklılık, ergonomikilik veya 

estetik gibi çok boyutlu bir kavramdır. Tüm işletme süreçlerinin sürekli geliştirilmesi, müşteri 

memnuniyeti ve bağımlılığının sağlanması için ortaya çıkan toplam kalite yönetimi 

organizasyonlarda modern katılımcı bir yönetim anlayışı getirmektedir. 

-Kârlılık: Kâr, organizasyonlardadaha fazla çıkar bekleyen yöneticilerin ve işgörenlerin temel 

motivasyon araçlarından biridir. Çünkü organizasyonun devamı kârlılıkla mümkündür. 

Kârlılık, bir işe yatırılması gereken sermaye ile o işten elde edilen olumlu farktır (Kaya, 

2002:21; Akdemir, 2014:124). 

Bütün bunların üzerinde bir işletmede zekası ve bilgisi ile kaynakları verimli ve etkin 

kullanabilecek olan en önemli unsur ‘insan’ faktörüdür. Dolayısıyla organizasyonlarda kalıcı 

ve sürekli bir üstünlük ancak iyi motive edilmiş işgörenleri gerektirmektedir. Motive edilmiş 

işgörenle motive olmamış işgörenlerin davranışlarının yönü birbirinden farklıdır. Motive olan 

işgörenlerin hareketlerinde kararlılık, devamlılık, işe odaklanma, sonuca gitmede ısrarlı olma 

ve zamanı iyi kullanma yönünde isteklilik vardır.  

İş ilişkisi ile ilgili gelişmelerin özünde işgörenlerin işlerindeki sürekliliği sağlama düşüncesi 

vardır. Çünkü işgörenin yaptığı iş artık sadece bir meta olarak algılanmamakta, onun toplumsal 

kimliğini belirleyen önemli bir unsurdur (Güzel, 2004:16). Bu nedenle iş güvencesi, işgörenin 

işine süreklilik kazandırılması ve keyfi olarak işine son verilmesini engellemeye yönelik ortaya 

çıkmış bir kavram olarak belirtilmektedir (Koç, 2005:20). 

Yapılan araştırmaların sonucuna göre işgörenleri iş güvencesi konusunda endişeye düşüren ya 

da diğer bir ifade ile iş güvencesi algısını ortaya çıkaran sebepler dört ana başlık altında 

açıklanmaktadır (Çakır, 2007:126-128):  

-Bireysel Nedenler: İşgörenin kişilik özelliklerinde kaynaklanan nedenler onun iş güvencesi 

konusunda iyimser düşünmesine bir engeldir. İşgörenin karamsar, dışsal etkenlere duyarlı, 

özgüven eksikliği gibi kişisel özellikleri iş güvencesinin algılanmasına gösterilen tepkinin de 

farklı olmasına neden olabilmektedir. Bu sebepleişgörenin bu özellikleri çoğu zaman işten 

çıkarılma riskini artıran bir neden olarak görülmektedir. 

-Örgütsel Nedenler: Bazen işgörenin iş güvencesi konusundaki endişelerinin ortaya çıkaran 

sebepler istem dışı gelişmektedir. Organizasyonların küresel rekabet karşısında ayakta 

kalabilmek için başvurdukları yeniden yapılanma, küçülme ya da şirket evlilikleri gibi 

uygulamalar işgüvence olgusunun olumsuz algılanmasının başlıca belirtileridir. 

Organizasyonlar bu gelişmeler karşısında işgücünün ve maliyetlerin azaltılması amacıyla 

işgörenlerinden bir bölümünügeçici veya sürekli olarak işten çıkarma kararı alabilir ve bu 
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durum bir kısım işgörenin işsiz kalmasının yanında geride kalanlar üzerinde de iş güvencesi 

sendromu yaşanmasına neden olabilir (Şentutan, 2005: 85). 

-Ekonomik Nedenler: Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizler, özelleştirme politikaları 

ve işsizlik işgüvencenin olumsuz algılanmasının ekonomik nedenini oluşturmaktadır. Örneğin 

Türkiye’de, 1994-2000-2002-2008 yıllarındaki ekonomik krizler ekonominin daralmasını buna 

bağlı olarak da işini kaybedenlerin oranını artırmıştır. Buna göre Türkiye’de 1994 krizinde 

işsizlik oranı ortalama %8 iken (Koyuncu ve Şenses, 2004:28), 2005 yılında işsizlik oranı 

%11’lere ulaşmıştır. 2008 yılındaki dünya ekonomik krizinin etkisiyle Türkiye’de işsizlik oranı 

2009’un ilk 6 ayında %15,5’e çıkmıştır. Krizin şok etkisi atlatılınca bu rakam 2009 yılı sonunda 

%13’e inmiştir. Türkiye’de takip eden yıllardaki işsizlik oranı ise; 2011 yılında % 9.8, 2012 

yılında 9.2, 2013 yılında %10.5’, 2014 yılında %10.1, 2015 yılında %11.3 ve 2016 yılının ilk 3 

ayında %10.3’dür(DİE:2016). Son 10 yıldır devam eden özelleştirme politikalarının bir sonucu 

olarak özelleştirilen sektörlerdeki işgören sayısında daralmalar işsizlik oranlarının 

yükselmesinde etkili olmuştur. Dolayısıyla araştırmacıların da ifade ettikleri gibi işsizlik oranın 

yüksek olduğu dönemlerde, işsiz kalma endişesinin artması ve yeniden iş bulma umutlarının 

azalması beklenen bir durumdur. Nitekim Türkiye’de Önder ve Wasti’nin (2002) 2000 ve 2001 

yıllarını kapsayan araştırmasında, Kasım 2000 krizi öncesi ve sonrasında algılanan iş güvencesi 

düzeyi arasında farklılık tespit edilmiştir.  

-Hukuki Nedenler: Türkiye’deki “4857 Sayılı İş Kanunu”  iş güvencesi ile ilgili düzenlemede 

fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek şartıyla işverenin işgörenin işine son 

verebileceği hükmünü getirmektedir. Bir başka deyişle yasalardaki iş güvencesi hükümleri hiç 

zaman her şartta işgörene iş güvencesi sağlamamaktadır. İşin sona erdiriliş sebebi“geçerli bir 

nedene dayanması” halinde geçerli sayılmaktadır (İş Kanunu, Md. 18/1, 19/1).  Ayrıca “6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” yasal mevzuat ve İnsan Kaynakları Yönetimi 

ilişkisinden kaynaklanan dönüşümde esneklik ve esnek çalışma şekilleri, eşitlik, özel istihdam 

büroları, işgören sağlığı ve işgüvenliğinin yanı sıra yaptırımlar (tazminatlar) işsizlik sigortası, 

özürlü-eski hükümlü ve terör mağdurlarının istihdamı, kıdem tazminatı ve ücret garanti 

fonlarının oluşturulması ile ilgili düzenlemelerde etkili olmuştur. Kanunda yer alan yeni 

düzenlemeler performans değerleme, insan kaynakları planlaması, insan kaynaklarıtemin ve 

seçimi, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, işgören-işveren ilişkileri, koruma işlevi, ücret 

yönetimi gibi fonksiyonlar temelinde tüm insan kaynakları işleyişini etkilemektedir 

(Bayraktaroğlu, 2015: 360). Diğer taraftan İş güvencesi Yasası ile; keyfi nedenlerle işten 

çıkarılan işgörenlerin koruma altına alınması otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde, 

kıdemi altı ay ve daha fazla olan aynı zamanda belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışan işgörenler 

uygulanmaktadır. Ülkemizde bulunan işyerlerinin büyük bir kısmını küçük ve orta ölçekli 

işletmeler oluşturduğundan, bu durum göz önüne alındığında milyonlarca işgörenin bu kapsam 

dışında kaldığı ve yasanın tüm işgörenleri güvence altına almadığı görülmektedir. İşe iade 

davasının bir aylık hak düşürücü süre içinde açılması gerekliliği de ayrı bir kısıtlama 

oluşturmaktadır (Çeşme, 2016). Geçerli nedenler ise işgörenin yeterliliği veya davranışları ya 

da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerine dayandırılmıştır. Görüleceği üzere işgörenleri iş 

güvence konusunda endişeye sevk edecek bir neden her zaman mevcuttur. 

2. İş Güvencesi ve Motivasyon İlişkisi  
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Literatürde, iş güvencesi kavramı çoğu kez, işin fiziksel şartları, sosyal haklar ya da gelecek 

kaygısı gibi ihtiyaçların bir arada ifadesi için kullanıldığı görülmektedir. Ancak çoğu 

araştırmacılar, bu yaklaşımın eksik olduğu ve motivasyon terimleri içerisinde iş güvencesinin 

çok daha önemli bir kavram olarak ele alınması gerektiğine inanmaktadırlar. Çünkü 1946’dan 

beri motivasyon araçlarının algılanmasına yönelik yapılan araştırmalarda iş güvencesinin 

işgören motivasyonu üzerinde son derece etkili bir motivasyon aracı olduğunu doğrulayan 

sonuçlar elde edilmektedir. Motivasyon ile iş güvencesi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya 

yönelik yapılan araştırmalarda iş güvencesi, motivasyon araçları içerisinde en ön sıralarda yer 

aldığı görülmüştür. Bu yönüyle de bir motivasyon aracı olarak işlev gören iş güvencesinin 

işgören motivasyonu olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmalar 

iş güvencesinin, işletmelerin geleceğine ilişkin belirsizlikleri ve bu konudaki endişeleri 

gidererek işgörenlere huzurlu ve güvenli bir iş ortamı sağlanması şeklinde algılanması 

gerektiğini göstermiştir.  

Türkiye ve dünyanın son yıllarda karşı karşıya kaldığı ekonomik krizler ve belirsizlikler 

paralelinde değişen rekabet koşulları, işgören-işveren ilişkilerinde köklü dönüşümlere yol 

açmıştır. İşten çıkarmaların yaygınlaştığı durumlarda iş güvencesi işgörenler için önemini 

artırırken işverenlerin bu kavrama karşı olan ilgisizliklerinde büyük ölçüde azalmanın olduğu 

gözlemlenmektedir. Öte yandan ise, ekonominin yolunda gittiği ve istihdam sorununun 

olmadığı dönemlerde de işgörenlerin iş güvencesine olan ilgi ve algıları azalabilmektedir.  

Gelişen ekonomilerde işgörenler, kendilerinin işten çıkarılma olasılıklarını daha düşük ihtimalli 

görmektedirler. Bunun aksine ekonomilerin daralma yaşadığı dönemlerde işten çıkarılmalar 

artmaktadır. Örneğin 1970’li yıllardan 1980’li yıllara kadar işsizlik oranlarında artışlar 

sözkonusu olmuştur. Fakat iş güvencesinin sağlanmamış olduğu ve işten ayrılmaların daha sık 

görüldüğü ekonomilerde bu durumun her zaman istihdam azaltıcı etkisinin olacağı ya da 

işsizlerin arttığı anlamına gelmemektedir. Bir başka deyişle işgörenin ister kendi isteği isterse 

işverenin işten çıkarmasıyla olsun işini kaybetmesi iş kaybı ile eş anlamlı görülmemektedir. 

Çünkü işini kaybeden hemen hemen her işgören doğrudan başka işlere girmekte ve ekonomiler 

için alternatif bir bakış açısı sunmaktadırlar.  

İşgörenlerin iş güvencesi konusunda en korumasız kaldıkları durum ekonomik belirsizliklerin 

olduğu ortamlardır. Bu tür ortamlarda çoğu kez işgörenler, ya organizasyonların kendilerini 

korumak istemeleri ya da hükümetlerin yasal düzenlemelerde işverenlerin taleplerine 

direnememesi nedeniyle korumasız kalabilmektedir. Bu durum ise onların iş streslerini ve 

yaşam psikolojilerini derinden etkilemektedir (Önder ve Wasti, 2003:639; Schaufeli, 2016:32 

).  

Global dünyanın ekonomik koşulları organizasyonları insan kaynaklarından optimum düzeyde 

yararlanarak rakipleri karşısında sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü elde etmelerini zorunlu 

kılmaktadır. Bunun bir yolu da işgörenlerin motivasyonudur. Ancak bunu nasıl sağlayacakları 

konusu önemli bir sorundur. Sorunun net bir cevabı olmadığı gibi aynı zamanda her 

organizasyon için de değişebilmektedir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2001; Ölçer, 2005; Güney, 

2015:357; Eroğlu, 2015:451-453). Bu nedenledir ki bugüne kadar geliştirilen motivasyon 

araçlarının her organizasyondaki işgörenler üzerindeki geçerliliği ispatlanamamıştır. Çünkü 
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motivasyon araçlarının etkinliği, işgörenlerin değer yargılarına, sosyal ve eğitsel düzeylerine, 

çevre faktörlerine, yönetimlerin başarısına ya da ekonomik güçlerine bağlı olarak 

değişebilmektedir (Keenan, 1996:15).  

Günümüz organizasyonlarında rekabet üstünlüğü sağlamada organizasyonun elindeki en güçlü 

sermayenin kazanılmış işgücü olduğu savunulmaktadır. Kazanılmış işgücünden kasıt ise 

organizasyon üyelerinin motivasyonlarının yüksek olmasıdır. Motivasyon araçları üzerine 

yapılan çalışmalar işgörenleri motive eden önemli motivasyon araçlarından birisinin de iş 

güvencesi olduğunu göstermektedir (Kovach, 1986-1992-1995; Harpaz, 1990; Lindner, 1998; 

Jurkiewich Leete,2000; Ölçer, 2005; Karatepe, 2005; Karakaya ve Ay, 2007; Toker, 2008; 

Ertan, 2008; Şenol, 2010; Güney, 2015:375). Çünkü iş güvencesiyle getirilen hükümler, 

işgörenleri sebepsiz yere işten çıkarılmalarını sınırlandırarak onların geleceğe güvenle 

bakabilmesini sağlamaktadır. Geleceğe güvenle bakabilen bireylerin yaşam standardı daha 

yüksek olacaktır. Bu yönü ile işgörenlerin motivasyonlarının yüksek olmasında etkisi kabul 

edilen iş güvencesi faktörü, organizasyonların elinde işgörenlerini motive edebilecekleri güçlü 

bir ödüldür. Dolayısıyla işgörenlerin iş ortamına uyumlarının sağlanması, organizasyona 

yabancılaşmalarının önlenmesi ve böylece sosyal kaynaşmanın sağlanması yönündeki her türlü 

çabayı göstermek ya da diğer bir ifade ile her türlü motivasyon aracına başvurmak yönetimlerin 

önemli görevlerindendir. Nitekim organizasyonların amacı işgörenlerin işteki verimliliklerini 

arttırmak, vazifelerini yüksek bir performansla yerine getirebilmelerini sağlayacak koşulları 

oluşturmaktır.  

Güncel anlamda organizasyonel performansı belirleyici en önemli unsurun işgörenler 

olduğunun açıkça ifade edilmeye başlaması, işgörenler üzerindeki çalışmaları 

yoğunlaştırmıştır. Artık, organizasyonların rekabetçi üstünlüğünün temel kaynağı işgörenlerin 

yenilik yapma ve kişisel kabiliyetlerini ortaya koyma potansiyelleri olduğuna inanılmaktadır. 

Ancak bir işin yapılabilmesi o işi yapanın istekli olmasını, işi benimsemesini ve yeterli çabayı 

göstermesini gerektirir. Ondaki bu isteği sağlayan güç ise motivasyon düzeyini yüksek tutacak 

doğru bir motivasyon aracıdır.  

Organizasyonlarda işgörenler için birisine problem olan bir şey bir diğeri için problem 

oluşturmayabilmektedir. Bu durum işgörenlerin önceliklerinin farklılığından ileri gelmektedir. 

İdeal organizasyonlarda ise aynı durum çok büyük bir problem gibi algılanmaz ve herkes için 

motivasyon sağlayacak bir şeyler bulunabileceğine inanılmaktadır (Keenan,1996; Ölçer, 2005).   

Yönetimlerin motivasyon araçlarına ilgi duymalarının nedeni işgörenlerin iş performanslarını 

artırmaktır. Nitekim işine motive edilen işgören, sahip olduğu tüm bilgive yetenekleri iş ile 

ilgili konulara aktarır ve ürettiği ürünün kalitesiyle müşteriyi memnun eder. Bu sebeple de 

organizasyon içerisinde işgörene yüksek motivasyon sağladığı araştırmalarla sabit olan iş 

güvencesinin motivasyonla ilişkisi yadsınamaz. İş ortamı ve işlerinin geleceğine ilişkin 

belirsizliklerive endişeleri gideren iş güvencesinin davranışları da olumlu yönde değiştireceği 

muhakkaktır. Poyraz ve Kama’ya göre; iş güvencesinin, işgörenlerin olumsuz iş davranışlarını 

ve işten ayrılma düşüncesini değiştirmesi, örgütsel bağlılığı artırması, iş memnuniyeti 

sağlayarak verimlilik artışına neden olması sebebiyle önemli bir motivasyon aracı olarak işlev 

görmektedir (Poyraz ve Kama, 2008:2). Dolayısıyla işgörenler üzerindeki olası etkileri dikkate 

alındığında, iş güvencesi konusunun organizasyonlar açısından son derece önem arz ettiği ve iş 
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güvencesi ile motivasyon araçları arasında önemli bir ilişkinin ve etkileşimin olduğunu 

söylemek mümkündür. 

3. İş güvencesi-Motivasyon Konulu Araştırmalar 

İşsizlik bugün tüm dünyada yaşanan önemli ve ortak bir sorundur. Çünkü dünyanın her yerinde 

iş güvencesini azaltan nedenler artmaktadır. Özellikle küresel rekabet, teknoloji, demografik 

değişim ve hükümetlerin özelleştirme politikaları iş güvencesi ile ilgili kaygıları artırmaktadır 

(Smith, 1999:196-198; Huang vd., 2012:343; Schaufeli, 2016:32). Oysa insan ihtiyaçları gereği 

az ya da çok sürekli bir gelir arzusu taşımakta ve bunu kaybetmemek ve geleceğini daha iyi 

planlayabilmek için iş güvencesine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle iş güvencesi sadece 

bireysel olarak işgörenin korunması açısından değil, iş verimliliğinin artırılması ve sosyal 

barışın sağlanması açısından da önemlidir (Taşkent, 1992:38; Güzel, 2001:19; Eroğlu, 

2015:453). Onurlu bir yaşam için vazgeçilmez bir hak olarak kabul edilen iş güvencesinden 

mahrum kalma endişesi, işgöreni yaşamının her kademesinde motivasyonsuz 

bırakabilmektedir. Bu nedenle iş güvencesinin işgörenin keyfi fesihlere karşı korunduğu bir 

yasal düzende, yalnızca bireysel haklar değil, aynı zamanda kolektif hak ve özgürlükler 

degerçek işlevini görebilecektir (Taşkent, 2002:12). Diğer taraftan iş güvencesi iş yerindeki 

işgören performansının, üretimin miktar ve kalitesinin artmasına da doğrudan etki edecek bir 

niteliktedir. Böylelikle iş güvencesinin olduğu yerde işgören, içerisinde bulunduğu 

organizasyonu ile bütünleşecek ve bir çıkar birliği sağlanarak işyerlerinde gerçek bir işbarışının 

temeli atılmış olacaktır (Poyraz ve Kama, 2008). İşte süreklilik sağlayan iş güvencesi, 

işgörenler için gelecekleri adına bir güven kaynağıdır ve geleceğe umutla bakan işgörenin, 

organizasyonuna olan bağlılığı artar. İşverenin işgörenin işine sebep göstermeksizin son 

verebilmesi ihtimalinin bulunması buna karşın bu tehlikeye karşı hakkını arayamaması veya bu 

konuda kendisine sahip çıkacak bir hukuk düzeninin olmaması işdeki performansını 

azaltmaktadır.  

Bu nedenle de günümüzün işgörenleri için iş güvencesi, iş hayatının önemli bir sorunu 

araştırmacılar için ise her zaman güncel bir araştırma konusudur. Dolayısıyla güncelliğini hiç 

kaybetmeyen bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar her zaman ilgi görmektedir. Çalışmanın bu 

bölümünde iş güvencesi ve motivasyon konulu araştırmalar ele alınarak motivasyon araçları 

içerisinde iş güvencesinin yeri ve önemi eskiden yeniye doğru irdelenmeye çalışılmıştır. 

 

“İşgüvencesi, işgöreni işine motive eden önemli bir motivasyon aracı mıdır?” 

İş güvencesinin olumlu ya da olumsuz algılanmasında hangi faktörlerin etkili olduğu 

konusunda yapılmış pek çok araştırma örnekleri mevcuttur. Bu araştırmalarda önceliklerdeki 

sırlamaların farklılık arzetmesi elbetteki işgörenin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin birbirinden 

farklı olmasına nedeniyledir ve aynı zamanda işgörenler mevcut önceliklerini değiştiren 

süreçlerle de karşı karşıyadırlar. Dolayısıyla işgöreni en çok motive faktörleri ortaya çıkaran 

nedenler beklentilerin farklılığı ve ihtiyaçların önceliği olmaktadır. Özellikle iş güvencesi 

algısını belirleyen çok farklı nedenler vardır. Yaş, cinsiyet, işverenin kamu ya da özel sektörde 

çalışıyor olması, sınıfsal konum, ekonomik durum, sosyal statü, sendika üyeliği, kişilik 

özellikleri, meslek grupları, önceki işi, ya da iş kolları bu etkenlerin başında gelmektedir 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 842-865. 

 

 

849 

 

(Kinnunen vd, 1999: 244; Metcalfe vd, 2003; Karatepe ve Uludağ, 2007: 659-661). Örneğin, 

Cacioppe&Mock (1984) ve Blunt&Spring (1991) kamu çalışanları üzerinde yaptıkları 

araştırmalarda, işgörenlerin iş güvencesini, yüksek ücret, prestij ya da bağımsız çalışma gibi 

diğer önemli motivasyon faktörlerinden daha öncelikli olarak algıladıkları sonucuna 

ulaşmışlardır. Bu da göstermektedir ki iş güvence algısı sadece kamu çalışanları arasında değil, 

özel sektör çalışanlarıarasında da önemli bir motivasyon eksikliği olarak algılanmaktadır.  

Yine iş güvencesinin algılanmasında cinsiyet faktörünün etkisini araştıran çalışmaların 

bazılarında, iş güvencesi konusunda erkeklerin daha çok tedirginlik yaşadıkları yönünde 

bulgular elde edilmiştir (Rosenblatt, 1999). Bunun nedeni geleneksel toplum yapısında evi 

geçindirme rolünün erkeklere verilmiş olmasının bir etkisi sözkonusu olabilmektedir. Ancak 

kesin olan bir şey vardır ki o da önceliğikadın ya da erkek farklılığı değil ihtiyacın şiddeti 

belirlemektedir. Yapılan bazı araştırma sonuçlarında işe başlanılan ilk yıllarda iş güvencesi ile 

ilgili tedirginliğin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Van Vuuren ve arkadaşları (1991) ile De 

Witte’nin (2005) çalışmaları bu yöndeki varsayımları desteklemektedir (Özyaman, 2007:41).  

İşgörenleri en iyi motive eden faktörün ücret artışı olduğu yönünde bir kanaat yaygındır ve 

yapılan çoğu araştırmalarda da bu factorün ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Örneğin, Güney 

Kalifornia Eyaleti’ndeki Disneylan’da, Knott’s Berry Farm ve Universal Studios eğlence 

merkezlerinde çalışanların memnuniyetlerini analiz etmek amacıyla her yıl sorulan “Niçin daha 

çok çalışıyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplarda “yüksek ücret” ilk sırada yer almıştır. İkinci 

sırada  “tanınma” ve içinci sırada ise “daha fazla ilgi görme” yer almıştır (Jerome & Kleiner, 

1995:24: ).Yine Hanks’in (1999) yöneticiler üzerinde yaptığı araştırmada da yüksek ücret 

beklentisi ilk sırada yer almıştır (Hanks, 1999;114). Bu yöndeki araştırmalarda ortaya çıkan 

sonuçların ortak noktası ücretin motive edici olmasıdır. Fakat motivasyon aracı olarak 

kullanılan ücret artışları, organizasyonlar için maliyeti yüksek bir ödüldür ve etkisinin de uzun 

süreceği garantisi yoktur. Bu nedenle organizasyonlar motivasyon araçlarından taktir edilme, 

tanınma, iş güvencesi ya da yönetime katılım gibi simgesel anlamdaki maliyeti daha düşük olan 

motivasyon araçlarının algılanması yönünde programlar sunmaktadırlar. Üstelik yapılan 

bilimsel çalışmalar organizasyon yönetimlerinin adil olması, işgörenlerin düşüncelerine saygı, 

işyeri koşullarının iyileştirilmesi, sosyal ve kültürel aktiviteler, açık iletişim, ya da iş güvencesi 

gibi maddi olmayan bu faktörlerin işgörenler üzerinde zaman zaman çok daha önemli etki 

yaptığını göstermiştir.  

İşgüvencesinin olumlu ya da olumsuz algılanmasında kişisel özelliklerin de etkili olduğu 

yönünde bulgular vardır. Sverke vd’ne (2002) göre kolaylıkla başka bir benzer iş ya da farklı 

işkollarında iş bulabileceğine inananlarıniş güvencesi konusundaki kaygıları daha düşük 

olmaktadır (Sverke vd, 2002: 243). 

İşgörenleri en iyi motive eden motivasyon araçlarından bir olan iş güvencesinin motivasyon 

açısından olumlu algılanmasındaki en büyük etkenlerden biri de hükümetlerin bu konuda 

işgören lehine yaptıkları yasal düzenlemelerdir. Bu düzenlemelerin esas amacı, işgören ve 

işveren taraflarının çıkarlarınıkorumak ve sonuçta her iki tarafın da razı olacağı ortak bir nokta 

bulmaktır. Ancak bir tarafta emeğinin karşılığı ile geçinmeye çalışan işgören, diğer yanda 

ekonomik gerçeklere uygun ve rasyonel bir şekilde üretim yapmak ve karşılığında kâr elde 

etmeyi düşünen işverenin kendi çıkarlarında ısrarlı olmak istemeleri hükümetleri dünyanın her 
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yerinde çözümü oldukça zor bir sorunla karşı karşıya bırakmaktadır (Görmüş, 2004:6;Koç, 

2005;24). Dolaysıyla bu dengenin korunmasının zorluğundan dolayı bir ülkede iş güvencesi ile 

ilgili yasalar ne kadar mükemmel hazırlanmış olursa olsun her zaman ve her fırsatta 

kendilerinin haksızlığa uğradığını savunan bir taraftar bulunmaktadır.  

İşgüvencesinin olumsuz algılanmasının ortaya çıkardığı ilk etki, işgörenin bu durum karşısında 

gösterdiği tepkidir. Klandermans & Vuuren (1999)’e göre, bu tepkilerin ortaya çıkardığı 

sonuçlar, bireysel ve örgütsel sonuçlar olmak üzere iki farklı şekilde ele alınmaktadır. 

İşgüvencesi eksikliği bireysel açıdan işgörenin sağlığına zarar verirken iş motivasyonunu da 

düşürmektedir. Örgütsel açıdan ise işgörenlerin içerisinden bulundukları organizasyona karşı 

olumsuz tutum içersine girmesine ve işten ayrılma düşüncesine neden olmaktadır (Çakır, 

2007:3-4). 

İşgüvencesinin olumsuz algılandığı durumlarda işgörenlerin çok farklı sağlık sorunuyla da karşı 

karşıya kaldıklarını Virtanen vd. (2002); Önder ve Wasti, (2002); Ölçer, (2005); Gödelek, 

(2005); Özyaman, (2007); Poyraz ve Kama, (2008); Lena vd.(2015); Witte ve Cuyper (2015); 

Schaufeli (2016).  Yaptıkları araştırma sonucunda ulaşmışlardır. Bu araştırmaların sonuçlardan 

elde edilen veriler birleştirildiğinde iş güvencesi eksikliğinin işgöreleri karşı karşıya getirdiği 

başlıca sağlık sorunlarını Stres, kaygı, depresyon, öz-güven eksikliği, kendisinden ve 

çevresinden memnuniyetsizlik, uykusuzluk, baş dönmesi, kalp çarpıntıları, suçluluk duygusu, 

üzüntü, korku, kızgınlık, alkol ve sigara bağımlılığı olarak sıralamak mümkündür. Örneğin, 

Amerika’lı kadınlar üzerinde yapılan araştırmalarda işinden olma endişesinin koroner kalp 

rahatsızlıklarını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Çünkü tekrarlayan stres, kan basıncının artışına, 

hormonal bozukluğa yeme alışkanlıklarında değişmeye neden olmakta bu durum ise 

insanlardaki koroner kalp rahatsızlığını tetikleyebilmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün 2005 

yılındaki bir sağlık konferansında işgüvencenin olumsuz algılandığı ortamlardaki işgörenlerin 

depresyona girme risklerinin daha yüksek olduğu ifade edilmiştir (WHO, 2005). 

Parramore (www.alternet.org: 2012) ABD’de iş güvencesizliğinin psikolojik boyutlu 

rakatsızlıkları tetiklemesi yönüyle de 21.yüzyılın hastalığı olduğunu belirtirken; İngiltere’de 

Hassard vd. (2016), örgütsel performans ile iş güvencesi değişkenleri arasında doğrusal, pozitif 

yönlü ilişki olduğunu ve aynı zamanda iş güvencesizliğinin de psikolojik rahatsızlıklara neden 

olduğunu belirtmektedirler. 

 Özellikle işsizlik oranının yüksek ve iş bulma olanaklarının sınırlı olduğu zamanlarda iş 

güvencesinin iş motivasyonu üzerindeki etkisinin arttığı gözlemlenmektedir. 

Greenhalgh&Sutto ve Hellgren vd.’nin yaptıkları araştırmalardaiş güvencesinin olmadığı 

durumlarda işgörenin iş motivasyonun, işe bağlılığının, iş görme isteğinin, fiziksel ve zihinsel 

etkinliklerinin azaldığını tespit etmişlerdir (Greenhalgh&Sutton, 1991:155; Hellgren vd, 

1999:187).  

İşgüvencesi algısının işgören üzerindeki etkisi ile ilgili, Türkiye’de yapılan araştırmaların 

sonuçları da yukarıdaki bulguları desteklemektedir. Önder ve Wasti’nin (2002) Türkiye’de 

yaptıkları araştırmada iş güvencesi memnuniyet düzeyi ile stres arasında anlamlı bir ilişkisi 

bulunduğunu saptamışlardır. Araştırmaya göre, iş güvencesinden memnuniyet azaldıkça 

işgörenin stres düzeyi artmaktadır. Aşık’ın (2005) Otel işletmelerindeki işgörenlerin stres 

kaynakları üzerine yaptığı çalışmanın sonuçları arasında işgörenlerin yönetimden kaynaklanan 
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sorunları arasında işten çıkarılma riski (%12,7) ikinci sırada algılanırken ücretlerin düşük 

olması (%16.6) ilk sırada yer almıştır (Aşık, 2005:7). Dolayısıyla iş güvencesinin olusuz 

algılanması ile işgören stresi arasındaki bu sonuç da,Önderve Wasti’nin yukarıdaki bulgularını 

desteklemektedir. 

Özyaman’ın (2007) Türkiye’ki hemşireler üzerinde yaptığı araştırmanın sonucuna göre; iş 

güvencesi konusunda kendisini güvende hissetmeyen hemşirelerin depresyon tekrarlama 

sıklığının % 40,85 daha fazla olduğu görülmüştür (Özyaman, 2007:29).  

Bu araştırma sonuçlarından ortaya çıkan verilere göre; işgörenlerin işlerinde gelecek kaygısı 

taşımaları onlarda bir takım davranışsal tepkiler ortaya çıkardığı araştırmalarla sabittir. 

Dolayısıyla iş güvencesi faktörü işgörenleri memnun eden en önemli motivasyon araçlarından 

biridir ve iş güvencesinin olmadığı durumlarda işgörenin sağlık sorunlarıyla karşı karşıya 

kalması kaçınılmazdır. İşletmeler işgörenlerinin bu sorunlarına duyarsız kalmaları halinde 

işgörenin karşı karşıya kalacağı psikolojik sorunların bir sonucu olarak işgörenlerin hem 

kendisine hem de çevresine zarar veren süreçler yaşanabilecektir.    

Her ne kadar yasal düzenlemelerle sağlanan iş güvencesi, ekonomik ve sosyal açıdan işgörenin 

lehine bir sonuç ortaya çıkarıyorsa iş güvencesine yapılan itirazlar genelde işveren tarafından 

yapılmaktadır. Nitekim işgörenler feshe karşı koruyucuyöndeki yasal düzenlemeleri yaşanan 

ekonomik krizleri bahane ederek eleştirilmekte ve işgöreni korumanın işletmenin rekabet 

gücünü zayıflattığı iddia edilmektedir. Aksine II. Dünya Savaşı sonra feshe karşı güçlü koruma 

düzenlemelerine giden ülkelerin ciddi ekonomik atılımlar gerçekleştirmeleri örnek gösterilerek 

bu yöndeki iddiaların bilimsel dayanağının olmadığı savunulmaktadır. Güçlü iş güvencesi 

düzenlemeleri yapan Batı-Kuzey Avrupa ülkelerinde verimliliğin diğer ülkelere nazaran gözle 

görülür şekilde yükselmesi ve 1951 yılında Feshe Karşı Koruma Yasasını çıkaran Almanya’nın 

bu yasa sonrasında tüm dünyanın beğenisini  kazanan ekonomik bir büyüme tirendi yakalamış 

(Çelik, 1997) olması işverenlerin ileri sürdüğü bahaneleri ortadan kaldırmaktadır. 1998-2000’li 

yıllardaki Asya Ekonomik Krizinin ve genç işsizlerin oranının artmasıyla 2003 yılında  istihdam 

açığı  %10’a yükselmiştir. Japonya’da  işletmeler ömür boyu istihdam, iş güvencesi 1000 

kişinin altında istihdam sağlayan işletmelerde kısmen kalkmştır. Bunun nedenleri de artan genç 

işsiz nüfus sayısı, yarı zamanlı çalışma, esnek çalışma, sözleşmeli çalışma, istihdam kafelerinin 

açılması ve hükümetlerin kararları olarak belirtilmektedir (OECD, 2009:1-2) 

“ İşgüvencesinin motivasyon araçları içerisinde önceliği ve yeri neresidir?” 

Bir motivasyon aracı olarak kabul edilen iş güvencesinin, motivasyon araçlarıiçerisindeki 

önceliğinin neresi olduğu araştırmalarla ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Zira iş güvencesinin 

sıralamadaki yeri zaman, maken ve kontrol değişkenlerine bağlı olarak her zaman 

değişebilmektedir. Çalışmanın bu bölümünde irdelenecek araştırmalarda iş güvencesinin bir 

motivasyon aracı olarak işgörenlerin kaçıncı önceliği olabildiği konusundaki merakı gidermesi 

beklenmektedir. 

Organizasyonlarda işgörenleri motive eden faktörlerin neler olduğu, Kovach, (1987-1995); 

Harpaz, (1990); Blunt ve Spring,(1991); Sapancalı,(1993); Fisher ve Yuan, (1998); Lindner, 

(1998); Jurkiewich vd.(1998); Wiley,(1998); Leete,(2000); Birdir,(2001); Adak ve Hançer, 

(2002); Ölçer,(2005); Karatepe,(2005); Karakaya ve Ay, (2007); Toker,(2008); Ertan,(2008); 

Şenol, (2010), Güney, 2015: 375 yapmışlar ve bunların ihtiyaçları karşılamadaki öncelik 
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sıralamasının nasıl oluştuğunu öğrenmeye yönelik olarak geçmişi 1946 yıllarına dayanan çok 

sayıda da araştırma yapılmıştır. Bu konuda yapılan çalışmaların özünde, işgörenlerin 

ihtiyaçlarını, istek ve beklentilerini karşılayan doğru motivasyon aracının tespiti ve sonuçta da 

herkesin hoşnutolacağı bir iş ortamının oluşturulması vardır. Zira bu ortamlar işgörenlerin iş 

motivasyonunu artırırken diğer yönüyle de içerisinde bulundukları organizasyonun 

verimliliğini yükseltmektedir. Yönetimler için arzulanan böyle bir sonuç ise motivasyon 

süreçlerinin temel amacıdır. Bu sebepledir ki öncelikli faktörlerin belirlenmesi iş motivasyonu 

açısından önemlidir.  

Motivasyon üzerine yapılan araştırmaların özünde işgörenlerin verimli çalışmasını sağlamak 

için öncelikle onlarıneyin motive ettiğini öğrenmek vardır. Ancak araştırmacıların bir kısmı, 

yöneticilerin işgörenler üzerinde etkili olabilecek motivasyon araçlarının tespiti konusunda 

zaaflarının olduğu düşüncesindedirler ve bu düşüncelerine Kovach’in 1946-1995 yılları 

arasında yaptığı araştırmaları dayanak yapmaktadırlar. Nitekim Kovach, söz konusu tarihler 

arasındaki araştırmalarında işgörenleri motive eden motivasyon araçlarının algılanmasında 

belirgin şekilde değişiklikler olduğunu ancak yöneticilerin işgörenleri neyin motive ettiği 

konusundaki düşüncelerinde önemli bir değişikliğin olmadığı sonucuna varmıştır. Kovach’ın 

yöneticilerle ilgili elde ettiği bu sonuç Yearta vd.(1995), Wiley, (1998), Williams vd., (1999) 

ve Forrest (2004)’in araştırmalarıyla da desteklenmektedir. Motivasyon araçlarının 

algılanmasına yönelik yapılan araştırmaların öncülerinden kabul edilen Kovach, 1946-1995 

yıllarında 50 yıl süreli 1000 kişide özel sektör çalışanlarının motivasyon araçlarını algılama 

düzeylerini ölçmeye yönelik yaptığı araştırmasının sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Kovach’in Yönetici ve İşgörenMotivasyonları Üzerine Yaptığı Araştırma Sonucu 

İşgörenlerin Öncelik 

Sıralaması 
MOTİVASYON ARAÇLARI 

Yöneticilerin Öncelik 

Sıralaması 

1  İlgi Çekici Bir İş  5 

2  Yapılan İşin Takdir Edilmesi 8 

3  Kararlara Katılma 10 

4  İş Güvencesi 2 

5  İyi Bir Ücret  1 

6  Terfi ve Yükselme İmkanları 3 

7  İyi Çalışma Koşulları  4 

8  Yönetici-Personel İlişkileri 6 

9  Olumlu Disiplin  7 

10  Kişisel Sorunlara Yaklaşım 9 

         Kaynak: Kovach, K.A. (1995). Employee Motivation: Addressing A Crucial Factor In Your Organization’s 

                         Performance.Employee Relations Today,22 (2), 93-105 

 

Motivasyon araçlarının yöneticiler ve astları tarafından çok farklı düzeylerdealgılandığını 

gösteren bu tablodan çıkan sonuca göre yöneticilerin işgörenlerini yeterince tanıma ve onları 

gerçekte neyin motive ettiği konusunda istekli olmadıkları görülmektedir.  
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Harpaz (1990) tarafından yapılan bir çalışmada, motivasyon araçlarının önceliklere göre oluşan 

sıralamada ise; birinci olarak ilgi çekici bir iş, ikinci olarak tatminkar bir ücret ve üçüncü olarak 

da iş güvencesi şeklindedir (Ölçer, 2005:6).  

İşgörenleri ücretin dışındaki motivasyon araçlarının ödüllendirme yönetimindeki önemini 

vurgulayan Pfeffer, hem organizasyonhem de işgören için iş memnuniyetini artırmanın 

yöntemleri içerisinde iş güvencesini birinci sırada göstermiştir (Pfeffer, 1995:7). Pfeffer’in bu 

araştırmasında da görüleceği üzere ücret artışı dışındaki motivasyon araçları sıralamasında iş 

güvencesi en önemli bir motivasyon aracı olarak ilk sırada yer almaktadır. Pfeffer’in 

“işgörenlerin motivasyonunda ücretin dışında da önemli olan başka motivasyon araçları vardır” 

şeklindeki önermesi, Blunut vd.(1994), Kovach (1995), Wiley (1998) ve Hodgetts (1999)’in 

araştırmalarıyla da desteklenmektedir. Bu araştırmaların sonuçlarına göre yeri geldiğinde 

işgörenler; iş güvencesine, takım çalışmasına ya da topluma yararlı olma gibi faktörlere, yüksek 

ücret, prestij ve bağımsız çalışma gibi faktörlerden daha fazla önem verebilmektedirler. 

Hodgetts’in araştırması, yöneticilerin gelişim ve sunulacak imkanları ücret artışına, işgörenlerin 

ise iş güvencesini ya da topluma faydalı olmayı yüksek ücrete, prestije, ya da iş bağımsızlığına 

tercih ettiklerini ortaya koymuştur (Hodgetts, 1999;493).  

Lindner (1998)’in yaptığı araştırmada, motivasyon araçları içerisinde işgüvence 4. sırada yer 

almıştır. ABD ve Kanada’daki 12 otelin 278 otel çalışanından, işleri ile ilgili beklentilerini ve 

motivasyon araçlarının etkisini öğrenmek amacıyla ilk kez 1946’da ve sonrasında da Kovach 

başta olmak üzere pek çok araştırmacı tarafından kullanılan 10 temel motivasyon aracını 

önceliklerine göre sıralamaları istenmiştir. Araştırmanın sonucunda ilk 3 sıra; iyi ücret, ikinci, 

iş güvencesi, üçüncü olarak da yükselme ve terfi fırsatı şeklinde oluşmuştur. (Simons&Enz, 

1995:24). 

1999-2000 yılları arasında Feld ve arkadaşlarının (2003) yaptıkları araştırmada iş güvencesini 

olumlu algılayan işgörenlerin kendilerine olan güvenlerini artırdığını, iş güvencesinin 

yokluğunun ise işgörenin kendine olan güvenini azalttığı gözlemlenmiştir. 

Podolske (2003)’nin bir araştırmasının sonucuna göre, iş güvencesi konusunda iyimser olan 

işgörenlerin iş ortamındaki motivasyonları diğerlerine göre daha yüksek olmaktadır. Bu 

sebepledir ki iş ortamında işgöreni en iyimotive eden motivasyon aracı iş güvencesi olmuştur. 

Laakso’nun Finlandiya’da küresel ölçekli bir işletmede “ maddi ve maddi olmayan  ödüllerin 

işgören motivasyonuna etkisi” vaka çalışmasında; 21 maddeden ücret %33 ile ilk sırada, ikinci 

sırada % 28 ile işin değeri ve anlamlılığı ve son sırada da % 0 ile iş güvencesi  görülmüştür 

(Laakso, 2012:50). Bu tarihe kadar yabancı ülkelerde yapılan araştırmalarda iş güvencesinin 

son sırada çıkması ender bir durumu yansıtmaktadır. Finlandiya kuzey Avrupa ülkelerinde 2012 

yılı aralık ayı ve araştırmanın yapıldığı yıl itibariyle % 7.3 oran ile 193.000 kişidir (2016, 

www.stat.fi.)   

Sundeim (2016, Forbes.com) ise; işgörenleri nelerin motive ettiği konulu yapılan araştırmalar 

ışığında işgörenlerin,  motive olmaları için minumum düzeyde iş gereklilikleri kapsamında 

ücret, iş koşulları ve iş güvenliğinin sağlanması olduğunu belirtmektedir. Bunlar, ücret, iş 

koşulları ve işgüvenliği olmadan beyin avcısının bile en iyi işgörenlerden istenen performans 

sonuçlarını alamayacağını iddia etmektedir. 

http://www.stat.fi/
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Gelişmiş ülkelerdeki gibi geçmişi çok geriye gitmese de konu ile ilgili Türkiye’de 

demotivasyon araçlarının algılanması ile ilgili benzer çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır.  

Türkiye’deki çoğu araştırmalarda da iyi bir ücretin önemli bir motivasyon aracı olduğu, iş 

güvencesinin ise sıralamalardaki yeri değişmekle birlikte her zaman önemli bir motivasyon 

aracı olarak algılandığını gösteren (Öktem, 1991;Birdir, 2001; Ay, 1995; Abay, 2004; Ölçer; 

2005;Şenol,2010) araştırma sonuçları mevcuttur.  

Bu konuda A&G Araştırma Şirketinin (1999) yaklaşık 3.000 işgören üzerinde yaptığı araştırma 

sonuçlarına göre en etkili motivasyon araçları içerisinde iş güvencesi % 79 ile4.sırada yer 

almıştır (Ölçer, 2005:6). Tortop (1999)’un yaptığı araştırmada da iyi bir ücretin dışındaki en 

etkili motivasyon aracı iş güvencesidir (Tortop, 1999:263). Yine Birdir (2001) ve Şenol’un 

(2010) Türkiye genelindeki otel çalışanları üzerinde yaptığı araştırmanın sonucuna göre, iş 

güvencesien etkili motivasyon araçları içerisinde üçüncü sırada, Ağırbaş vd, (2005)’nin 

araştırmasında Türkiye’deki başhekim yardımcıları iş güvencesini 19 değişken içerisinde on 

altıncı sırada algılamşlardır (Ağırbaş vd, 2005:336). Bu durum aynı zamanda meslek 

gruplarının iş güvencesi algısı üzerinde ne derece etkili bir motivasyon aracı olduğunu 

göstermektedir. 

İşgüvencesi algısının ülkedeki sektörlerin, içinde bulundukları duruma göre değişebildiğini 

gösteren araştırma sonuçları da vardır. Örneğin, Ölçer (2005) tarafından Adana ili sınırları 

içerisindeki hizmet işletmelerindeki işgörenlere yönelik sorulan en etkili motivasyon aracını 

tespiti yönündeki araştırmasında 38 değişkeniçerisinde iş güvencesi 11. sırada yer almıştır 

(Ölçer,2005:6). Şahin’in yönetici kademelerinde bulunanlar üzerindeki araştırmasında ise 

öncelikli motivasyon aracı sıralamasında iş güvencesi üçüncü sıradadır (Şahin, 2004;21). 

Şahin’in Türkiye’de 2004 yılında yöneticiler gözüyle motivasyon aracının önceliğinin 

belirlenmesinde iş güvencesi üçüncü çıkmasıyla; Kovach’ın Amerika’da 1946-1995 

yıllarındaki 50 yıllık araştırmasının yöneticiler gözüyle motivasyon aracının önceliği 

sıralamasında da yine iş güvencesinin ikinci sırada çıkması önemli bir bulgudur. 

2004 ve 2005 yıllarının ülke ekonomisinde istikrarlı dönemler olması sektör çalışanlarının iş 

güvencesini daha olumlu algılamasında etkili olmuştur. Çünkü ekonomik göstergelerin iyiye 

gittiği dönemlerde sektörlerin içerisinde bulundukları şartlar işgörenlerinmotivasyon araçlarını 

algılama öncelikleri değişebilmektedir. Dolayısıyla araştırmanın yapıldığı yıllardaki ekonomik 

gidişat ya da sektörün içerisinde bulunduğu mevcut durum işgörenlerin motivasyon araçlarınını 

algılama düzeylerinde etkili olabilmektedir. Nitekim, Adak ve Hançer’in (2002) beş yıldızlı 

konaklama işletmelerindeki işgörenlerimotive eden faktörleri tespit etmek ve algılamadaki 

önceliği belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmanın sonucunda iş güvencesi ilk sırada yer 

almıştır.  

Özyaman, (2007) iş güvencesinin işgören sağlığı üzerindeki etkisini, Ünlüönen vd. (2007) iş 

güvencesi ile psiko-sosyal motivasyona araçları arasındaki ilişkiyi, Poyraz ve Kama, (2008) iş 

güvencesinin iş tatmini, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisini, Bakan 

ve Büyükbeşe, (2004) işgörenlerin iş güvencesi-genel iş davranışı arasındaki ilişkiyi ölçmeye 

yönelik araştırmalar yapmış ve iş güvencesinin farklı değişkenlerle olan kayda değer önemli 

etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir.  
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Toker (2008) ve Şenol (2010)’un Türkiye’deki 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanları üzerindeki yaptıkları 

araştırmalarda işgörenlerin iş motivasyonunu artıran en güçlü motivasyon aracının yine iş 

güvencesi olduğu sonucu ortaya çıkmıştır (Toker, 2008;86).USA Today’in işgörenleri motive 

eden motivasyon araçlarının tespitine yönelik benzer bir araştırmasında ise iş güvencesi işgörenin 

elde ettiği kazançtan sonra en iyi motivasyon aracı olarak algılanmıştır (Keser, 2006:95).  

Ashford, Lee ve Bobko (1989) tarafından yapılan araştırma da işgörenlerin iş güvencesini 

olumsuz algılamaları durumunda örgütsel bağlılıklarının azaldığı ve işten ayrılma niyetinin 

oluşmasında etkili olduğu görülmüştür. Ashfordvd.’nin iş güvencesi ile işten ayrılma niyeti 

arasındaki pozitif yönlü ilişkiyi ortaya koyan bu verileri, Arnold ve Feldman (1982) ile 

Türkiye’de Poyraz ve Kama’nın (2008)  ve  Özel’in (2014) araştırma bulguları da 

desteklemektedir.  

Poyraz ve Kama (2008)’nın yaptıkları araştırmada iş güvencesi ile diğer motivasyon 

değişkenleri arasındaki ilişkiyi farklı bir analize tabi tutularak açıklamıştır. Poyraz ve Kama’nın 

‘algılanan iş güvencesinin, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti üzerindeki 

etkisinin belirlenmesine yönelik yaptıkları araştırmanın sonucuna göre, öncül değişken olarak 

kullanılan ‘işgörenlerekalıcı istihdam sağlanması’ ve ‘işgörenlere yönetim kararlarına katılım 

hakkının tanınması’yönündeki iki motivasyon değişkeninipozitif yönde algılayan 

işgörenlerinaynı zamandaiş güvencesini de pozitif yöndealgıladıkları sonucunuelde etmişlerdir. 

Araştırmanın sonucuna göre, işgörenlere kalıcı istihdam sağlanması, eğitim olanakları 

sunulması ve organizasyonda karar alma süreçlerine katılım hakkının tanınması onların iş 

güvencesini algılama düzeylerini de olumlu yönde etkilemektedir (Poyraz ve Kama, 2008:156-

157). Görüldüğü üzere bu araştırmada iş güvencesi algısının diğer motivasyon değişkenlerinin 

algılanması üzerindeki etkisini ölçme amaçlı değil, kullanılan değişkenlerin iş güvencesi algısı 

üzerindeki etkisine yönelik bir analiz yapılmıştır. Analizin bu şekilde yapılması iş güvencesinin 

diğer motivasyon araçlarının algılanmasında etkisinin olmayacağı anlamına gelmemektedir. 

Çünkü analizin, iş güvencesi algılama düzeyinin değinilen motivasyon değişkenleri üzerindeki 

etkisine yönelik yapılmış olması halinde de, iş güvencesini olumlu algılayanların aynı zamanda 

iş tatmini veörgütsel bağlılık değişkenlerini deolumlu algılayarak işten ayrılma niyetlerinden 

vazgeçecekleri yönünde bir eğilim göstermeleri muhtemeldir.  

İşgüvencesine sahip olan işgörenler için bu durum, yönetimin kendilerine olan güvenin bir 

göstergesidir. Organizasyonlarda, yönetimlerinin kendilerine güven duyduğuna inanmak 

işgörenlerin örgütsel bağlılığı artıran bir nedendir.İstedikleri sürece organizasyon içerisinde 

kalabileceklerine inanan işgörenler işlerini iyi yapmaya çalışırlar, işlerinin iyi yaptıklarında da 

mutlu olurlar, mutluluk ise yüksekmotivasyonun bir yansımasıdır.  

Türkiye’demotivasyon açısından iş güvencesini farklı boyutları ile ele alan Taşpınar (2006), 

Ünlüönen vd. (2007), Toker (2008), Adak vd.(2002), Ertan (2008), Abay (2004) gibi 

araştırmacılar iş güvencesinin motivasyon etkisi ile ilgili önemli bulgular elde etmişlerdir. 

Örneğin, Toker (2008), ülkemizdeki konaklama işletmelerinde istihdam edilen işgörenlerin 

motivasyonlarında etkili olan motivasyon araçlarını ve bunların etkisini ölçmeye yönelik 

yaptığı araştırmasında işgörenleri işlerine bağlamada en önemli motivasyon aracının iş 

güvencesi olduğu tespitini yapmıştır (Toker, 2008:85). Aynı şekilde Birdir’in (2001) Türkiye 

genelinde, 4-5 yıldızlı oteller ve tatil köylerindeki işgörenlerüzerindeyaptığı araştırmasında iş 
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güvencesinin, işgörenlerinmotivasyonlarında her zaman ön planda olduğu sonucu elde 

edilmiştir.  

Zira gelecek garantisi, işgörenler üzerinde her zaman olumlu etkiye sahiptir.Eğer kaygı varsa 

işgören işinde de mutsuz ve huzursuzdur. Bu sebeple işgörenin psikolojik motivasyonu 

üzerinde etkili olan işgüvencenin sağlanması gerekmektedir (Taşpınar, 2006:92). Aynı 

zamanda iş güvencesinin verdiği huzur, işgörenlerin işlerine daha fazla motive olmasınave 

verimliliklerinin artmasına neden olmaktadır. 

Taşpınar (2006)’ın otel çalışanları üzerinde yaptığı araştırmada; “çalışan fazlalığı olduğu 

durumlarda işine son verilebilecek kişilerden biri olabilirim” önermesine aldığı cevapların 

analizinden, işgörenlerin kendilerinin işine son verilebilecek kişiler olduklarını algıladıklarında 

diğer motivasyonaraçlarını da olumsuz algıladıkları sonucuna varmıştır. Diğer bir ifadeyle iş 

güvencesinin ölçüldüğü bu ifadeye olumsuz cevap verenlerin, motivasyon algıları da olumsuz 

olmuştur. Buna karşın çalıştığı otelde daha uzun yıllarçalışabileceğine inananlar aynı zamanda 

diğer motivasyon araçlarını daha olumlu algılamakta ve motivasyonları da yüksek olmaktadır. 

Aynı çalışmanın bir başka sonucuna göre; otel işgörenlerinin %70’i çalıştıkları otelden emekli 

olabileceklerine inanmaktadırlar (Taşpınar, 2006:86). 

Tüm bu araştırma sonuçları dünyanın her yerinde iş güvencesinin, ülkelerin ekonomik durumu 

ya da sektörlerin özelliklerine bağlı olarak algılamadaki yeri birkaç basamak değişmekle 

birlikte işgörenlerce çok önemli bir motivasyon aracı olarak algılandığını göstermektedir. 

Özellikle turizmin önemli işkolu konaklama sektöründe işgüvensesi algısının çok daha yüksek 

olduğunu söylemek mümkündür.  

4. Sonuç ve Değerlendirme 

 

Motivasyon araçları içerisinde iş güvencesi dünyanın her yerinde işgörenlerce önemli bir 

motivasyon aracı olarak algılanmaktadır. Türkiye’de yapılan araştırmaların sonuçları da diğer 

ülkelerdeki benzer araştırmalarla aynı parelelliktedir. Dolayısıyla iş güvencesi tüm dünyada 

işgörenler için önemli bir iş motivasyon aracıdır ve muhtemelen de işgücü fazlasının olduğu, 

üretimin daraldığı, üretim yöntemlerinin değiştiği ve ülkelerdeki ekonomik krizlerin birbirini 

etkilediği global dünyada bundan sonrasında da önemini korumaya devam edecektir. Bu 

sebeple ülkelerin kalkınmasında önemli olan iş motivasyonunun yükseltilmesinde iş güvencesi 

yasalarının işgörenleri memnun edecek şekilde iyileştirilmesi ülkeler açısında öncelikli bir 

konudur. Özellikle işten çıkarılma korkusunun dünyanın her yerinde hissedildiği günümüzde 

‘iş güvencesi’ en çok telaffuz edilen bir kavram haline gelmiştir. Bu bağlamda iş güvencesinin 

krizle birlikte artan motivasyon gücü, araştırmacılar için önemli bir araştırma konusu olarak ilgi 

görmektedir. Çünkü bu yönde yapılan araştırmaların sonuçları, gelecekte organizasyonların, en 

önemli sermayeleri olarak düşündükleri işgörenlerini elde tutmak için gerekli olan motivasyon 

süreçlerinin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda yöneticilere yol gösterici olmaktadır. 

Türkiye’de konaklama sektöründe çalışanlara yönelik yapılan iş güvencesi algısına yönelik 

yapılan çalışmalardan çıkan ortak sonuca göre, motivasyon algısının pozitif yönlü olduğu 

görülmektedir. Özellikle mevsimlik istihdan bu sektörde iş güvencesi konusndaki olumsuz 

algıyı artırmaktadır. Yine bu sektörde çalışanların iş garantisi yasal güvence ile değil daha çok 
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yöneticinin bireysel insiyatifine bağlıdır. Yarın işe gelip gelmeyeceğini yöneticiniz ile 

aranızdaki iyi ilişkinin devamına bağlı olması nedeniyle sektör çalışanları için geleceğe yönelik 

işten çıkarılma endişeni her yaşanan bir duygu olmaktadır. Diğer yandan bu sektörde 

müşterilerle yüzyüze olmayı gerektiren departmanlarda genç insanların tercih ediliyor olması 

konaklama sektöründe yapılan araştırma sonuçlarından elde edilen sonuçlara gçre bu iş kolunda 

istihdam edilenlerin %70’inin o anki çalıştıkları otelden emekli olabileceklerine 

inanmadıklarını göstermektedir. Türkiye’de personel devir hızının en yüksek olduğu 

konaklama sektöründeki bu durum bu sorunun önemli biy kaynağıdır. Dolayısıyla ürünün 

satılabilmesi için insandan insana ve yüz yüze iletşimi gerektiren konaklama sektöründe hizmet 

kalitesinin yükseltilmesiişgören motivasyonunun yüksekliğine bağlıdır. Bu nedenle sektördeki 

iş güvencesi algısının değiştirilme için işten çıkarmalardaki keyfiliğe son verecek yasal 

düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesine ihtiyaç vardır.  
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Abstract 

Comparing the most popular management tools used by a large number of executives regardless 

of the geography over a 10-year period, mission statement consistently remains in the top10. 

Mission statement is long statements of purpose that distinguish one organization from other 

similar enterprises. Moreover mission statement expresses the sense of purpose and basis of 

existence of an organization. In addition, a good mission statement can play an important role 

in aligning members of an organization behind key principles and business philosophy. It is 

strategic tool of enterprises. In writing some mission statements there are some must-have 

components. Despite indisputable benefits of mission statements some enterprises pay less 

attention to their mission statements or misuse them. This paper aims to study the content of 

mission statements of mobile operators in Kyrgyzstan. The main objective of this study is to 

identify whether the mission statements of mobile operators contain components suggested 

Pierce and David (1987). As literature review shows content components outlined by Pearce 

and David are still found in current mission statements with enough regularity and consistency. 

The corporate web sites of mobile operators were used to take out information about mission 

statements. Another secondary data on general profile of mobile operators are obtained from 

their web-sites and other open to public resources. This content analysis is expected to show 

how mobile operators are successful in mission statement, what mistakes or missing enterprises 

make in their mission statements. In the future this study can throw fresh light on researches on 

other industries and to make relationship between good mission statements and the performance 

of mobile operators. 

Key words: Strategic management, mission statements, mobile operators, corporate image, 

Kyrgyzstan 
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"If you don't know where you're going, it doesn't matter which way you go." 

 Cheshire Cat, Alice in Wonderland 

1. INTRODUCTION 

The concept of mission gained popularity in strategy discussions 30 years ago (Pearce and 

David, 1987), and still has not lost an academic interest (Jung and Pompper, 2014; David et al. 

2014). Since 1993 until 2015, mission statement is highly popular management tool (Top10), 

used by a large number of executives, regardless of the geography and the economic 

development level of the country where enterprises operates (Rigby and Bilodeau, 2015). This 

survey based on data of more than 13,000 respondents from more than 70 countries in North 

America, Europe, Asia, Africa, the Middle East and Latin America. Most of the executives in 

emerging markets demonstrate high satisfaction levels from the effects of mission statements 

on the business performance. It is noteworthy that comparing the most popular management 

tools over a 10-year period, mission statement consistently remains in the top 10 along with 

strategic planning, benchmarking and outsourcing. Hereby, in the business context, the roots of 

mission statements can be traced back to Selznick’s leadership in Administration (1957) and 

Drucker’s The Practice of Management (1954) (Kosmützky, 2012:60). Management guru Peter 

Drucker (1999) assumed mission as one of three parts of business theory, and created mission 

compels the organization to systematically evaluate emerging trends, future changes in its 

environments, and current or emerging social problems that may be turned into opportunities. 

Like Drucker, Hill and Jones (2010) argued that asking the question “What is our business? 

What will it be? What should it be?” is in the synonymous level when asking the question 

“What is our mission?” The responses guide the formulation of the mission, i.e. a business is 

defined by its mission. 

Mission statements have been dominantly accepted as an indispensable part of the strategic 

management process for organizations of all types; be it public sector, not-for-profit, private, 

for profit, a multinational or a small and medium scale enterprise (Darbi, 2012:95). The 

companies with a mission statement expected to be more successful than those without one, 

and successfully completing the mission statement process demonstrates that a firm can think 

reflectively, plan carefully, work collaboratively, and make informed decisions (Williams, 

2008:98). Much of literature studies and empirical researches on mission statement contents, 

often with the aim of linking these elements to company performance (Pearce & David, 1987; 

Bart & Baetz, 1998; O'Gorman & Doran, 1999; Analoui and Karami, 2002), especially its 

financial performance (Williams, 2008; Jung & Pompper, 2014). The industrial or sectorial 
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differentiation of researches on mission statements is pretty various: in case of education 

(Finley et al, 2001; Kibuuka, 2001; James & Huisman, 2009; Stemler, et al, 2011; Wilson,et al, 

2011; Orozco, 2012; Kosmützky, 2012); electronic industry (Analoui and Karami, 2002); 

health and pharmaceutics (Bart &  Tabone, 1999; Bolon, 2005; Azizi and Hosseinabadi, 2014); 

banks (Tuhin, 2014); mining (Garg, 2014); of confectionary industry (Marjanova &Fotov, 

2014). This paper contributes to above literatures by studying the content of mission statements 

of mobile operators in Kyrgyzstan. 

2. MISSION STATEMENT: DEFINITIONS 

Varied definitions of mission statement have been presented by the researchers. Nevertheless 

the mission is predominantly accepted as the raison d’être of a company or organization 

(Виханский, 1998; Akgemci, 2007; Thompson and Strickland, 2006; Hill and Jones, 2010). It 

reflects back the reason or basis for existence of any organization. According to Ritson (2008) 

mission is a formal commitment to the vision that incorporates the company’s strategy (Ritson, 

2008). Mission is an enduring statement of purpose that reveals an organization’s product or 

service, markets, customers and philosophy (Pearce and David, 1987:109). In general, mission 

statement should include the basic function or tasks of an organization, particularly why it 

exists, the nature of the businesses it is in (Ritson, 2008). Moreover, uniqueness of mission 

statement differentiates and distinguishes one organization from other similar institution (David 

and David, 2003:11; Bolon, 2005:2; Morden, 2007:177). Mission is mostly accepted as 

fundamental statement of purpose and direction, which defines the place of the organization 

within its environment (Виханский, 1998; Morden, 2007:177). Tanković, (2013:333) assumed 

mission usually reflects the values and priorities of strategic decisions and outlines the vision 

and future organization’s direction. As well it may reflect the values and culture of founder and 

decision-makers as these have evolved over the life of the organization (Morden, 2007:177). 

Specifically, the mission defines the long-term vision of the organization in terms of what it 

wants to be and whom it wants to serve (Dobson et al. 2004:10). Bart and Tabone (1998:19) 

defined a mission statement as a written and formalized document trying to emphasize an 

organization’s unique and enduring purposes. In addition, mission statements can emerge from 

internal needs and preferences and as adjustments to environmental pressures or challenges 

(Bolon, 2005:23). Besides not all firms use the term ‘mission statement’, but may instead refer 

to their ‘credo’, ‘core values’, ‘corporate philosophy’, or ‘guiding principles (Blair-Loy, et al, 
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2011:429). Forenamed statements often address stakeholders, including shareholders, 

management, employees, customers, and society.  

3. BENEFITS OF MISSION STATEMENTS 

According to Bolon, (2005) the mission statement is quite popular in business circles as a tool 

that every manager and organization must have in its arsenal. Why do organizations use a 

mission statement as one of the most popular management tool? To find an answer to this 

question many researchers approach miscellaneously. Bart and Tabone (1998:19) stated a 

mission statement as a central to every organization's management and hence it serves two main 

purposes: to provide a focused guide for decision making and to motivate and inspire employees 

toward common objectives. The motivational role of mission statements in directing and 

focusing employees, and inspiring them to perform at high levels echo back in other studies 

(Blair-Loy, et al, 2011:429; Rajasekar,2013:132). Specifically, creating and using a mission 

statement can foster a shared value system, a focus on common objectives, teamwork, 

behavioral guidelines, and emotional commitment to the company (Mullane, 20002:449). Top 

management must be committed to the mission crafting process, and organization members 

must be involved to produce a mission that will evoke emotional response (David et al, 

2002:449). In addition the mission statements stand to communicate a public image of the firm 

to important stakeholders (Germain and Cooper, 1990). Morden (2007:177) suggests using a 

mission statement to define the scope of the organization in terms of location and positioning; 

its approach to people; and its strategies towards markets, operations management, quality, and 

service. Well-established mission statement can project a sense of worth, intent, and shared 

expectations, and should state intrinsic value of the organization’s products and services (David 

and David, 2003:11). The mission statement facilitates decision making, planning, creating 

effective strategies, and formulating policies for the short and long term (Rajasekar, 2013:132). 

Desmidt and Heene (2003:7) stressed on not just listing an extensive list of values with the sole 

purpose of adorning the annual report or organizational website. In authors’ opinion, mission 

statements must mirror those values that are embedded in the organizational culture. A mission 

statement allows the firm to articulate a strong vision for the organization and to communicate 

that to its growing number of employees and professional managers (Analoui and Karami, 

2002:14). Nowadays, mission statements still serve as common corporate reporting tools 

(Williams, 2008). Finally mission can be the building block for a corporate strategy and healthy 

basis for strong corporate culture. 
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4. COMPONENTS OF MISSION STATEMENT 

A lot of resources have been created to assist organizations with crafting the effective mission 

statement. It is very important to develop the mission statement very carefully and 

comprehensively. For instance, Hamel and Prahalad (1994:133) used “a sense of mission”, 

“strategic intent” and “sense of destiny” interchangeably, and focused on pathos and passion as 

main components in mission statement. They focused on making a real difference in the lives 

of customers. David and David (2003) stated the mission statement needs to be longer than a 

phrase or sentence, but not a two-page document, it should not be overly specific; it should not 

include dollar amounts, percentages, numbers, goals, or strategies. Too much detail can alienate 

managers and stifle creativity.  

In the narrow sense of the mission statement, it just contains texts embodying organizational 

tasks, organizational goals and purposes and distinct organizational images (Kosmützky 

(2012:69). To the wide extent, a mission statement is something comprehensive and in-depth. 

One of the most-cited authors Pearce and David (1987) argued that high-performance 

companies have exhaustive mission statements containing eight key components, as follows: 

specification of target customers and markets, identification of principal products and/or 

services, identification of geographic domain, identification of core technology, expression of 

commitment to growth, survival, and profitability, specification of key elements of the company 

philosophy, identification of the company’s self-concept, and identification of the firm’s 

desired public image. Afterwards Bart and Baetz (1998) identified nine key components of 

mission statements, a list that is modified somewhat: purpose/raison d’etre, 

values/beliefs/philosophy, business strategy/distinctive competence/competitive position, 

behavior standards and policies, corporate level aims/goals, self-concept/ identity, public 

image, location, technology, concern for survival. In 1999, Bart and Tabone enlarged this list 

to 23 components appending financial an nonfinancial objectives, specific customers served, 

product/services offered, concern for satisfying customers, concern for employees, concern for 

suppliers, concern for society, concern for shareholders, statement of vision. At the same time 

O’Gorman and Doran (1999) specified eleven main characteristics for a successful mission: 

concern for survival, product/service, concern for customer, geographic domain, company 

philosophy, concern for quality, self-concept, public image, customer/market, concern for 

suppliers, core technology. According to Analoui and Karami (2002) a typical mission 

statement contains long term profit, survival and growth; customer satisfaction; core 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 866-879. 

 

 

871 

 

technology; market; company philosophy and values; product image; geographic domain; self-

concept; and concern for suppliers. 

In addition to readability and availability of mission statement Desmidt and Heene (2003:9) 

suggested following prerequisites must be fulfilled in order to have effective mission statement: 

a) well-conceived, it has to reflect the actual values of the organization; b) well-communicated, 

all members of the organization have to be aware of the existence of the mission statement; c) 

well-comprehended, all organization members have to understand the mission statement; d) 

well-supported, it has to be embedded in the systems, procedures and policies of the 

organization. Dobson et al. (2004:10) discussed on a good mission statement components and 

recommended following: the purpose of the organization – a statement of the principal activities 

of a business or organization; its principal business aims – its mission as regards the position it 

aims to achieve in its chosen business; the key beliefs and values of the company; definitions 

of who are the major stakeholders in the business; the guiding principles that define the code of 

conduct that tells employees how to behave. Indisputably a good mission statement can provide 

the source for outlining and drafting business objectives that the organization endeavors to 

reach. 

5. RESEARCH METHODOLOGY 

This paper aims to study the content of mission statements of mobile operators in Kyrgyzstan. 

The main objective of this study is to identify whether the mission statements of mobile 

operators contain components suggested Pierce and David (1987). Data was based on content 

analysis of the mission statements and other related statements found on mobile operators’ web 

sites. As it is known content analysis is a research technique for making replicable and valid 

inferences from texts (or other meaningful matter) to the contexts of their use (Krippendorff, 

2004:18). Content analysis can be used to identify the intentions and other characteristics of the 

communicator; reveal the focus of individual, group, institutional, or societal attention; and 

reflect cultural patterns of groups, institutions, or societies (Weber, 1990:10). Azizi and 

Hosseinabadi (2014) argued the content analysis method can be used for surveying the quality 

of the mission statement, which is a well-known and trustworthy process for studying the 

appropriateness of the mission statement. 
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5.1. Brief profile of mobile operators in Kyrgyzstan 

Nowadays Kyrgyzstan mobile operator market is very dynamic, competitive and profitable. 

The contribution of the mobile operators in GDP is about 9-10%. The first call from a mobile 

phone rang in Kyrgyzstan July 12, 1994. The first operator that provided mobile services in the 

territory of Kyrgyzstan was a Kyrgyz-American company Katel. In 1998, second operator Bitel 

GSM (Sky-Mobile) entered to the market. Nowadays the operator has a single international 

brand «Beeline». In April 28, 2006 Alfa Telecom (Megacom brand) started its operations in the 

market. In March 2009 another participant Nur Telecom (O!brand) entered to the market. 

Besides there were less popular Aktel (Fonex brand) and Sotel (Nexi brand). Nowadays the 

total number of subscribers for mobile services is about 7.5 million. The number of mobile 

subscribers exceeded the population as a whole (in 2014, population is less than 6 million). This 

number was 60.000 in 2002; more than 5 million in 2010; and more than 7 million in 2014 

(www.stat.kg).  

 

Figure 1. Number of subscribers for mobile services of mobile operators in Kyrgyzstan, 2015 

Source: data was collected from corporate web-sites and web-site of the National Statistical Committee of the 

Kyrgyz Republic 

5.2. Research Sample 

Nowadays, mobile operators market in Kyrgyzstan is composed of three leading actors like Nur 

Telecom (1.500.000 subscribers), Sky Mobile (2.752.000 subscribers) and Alfa Telecom 

(3.000.000 subscribers). As above - mentioned corporate websites were the core instrument 

employed for data collection in this study. Websites for each of these companies was screened 

to find the mission, vision, mission, values or related statements. The reason for using all of 
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them was that many organizations use the terms mission, vision, principles, approach, values 

and goals interchangeably (Garg, 2014:307). As literature review shows content components 

outlined by Pearce and David in 1987 are still found in current mission statements with enough 

regularity and consistency. 

5.3. Research Findings 

The results of this study are presented in Table 1. It is manifest that all (8) numbers of 

components are not incorporated in the mission statements of mobile operators. The statement 

on the concern for survival, growth, and profit was not specified by any company. It is curiously 

that namely this statement was one of popular component in the mission statement in USA 

(Pierce &David, 1987). Seven of all components was included in the statements of two leading 

company (Alfa Telecom & Sky Mobile). Nur Telecom included 5 components from the list. 

Table 1. A Comparison of Mobile Operators Mission Statements Components  

√ indicates that the mobile operators have mentioned this component in their mission statements. 

  

Mission Statement Components Alfa 

Telecom 

Sky 

Mobile 

Nur 

Telecom 

Customer:  

Who are the target customers? 
√ √ √ 

Products or Services:  

What are the principal products or services? 
√ √ √ 

Geographic location / markets:  

Geographically, where does the company compete? 
√  √ 

Core technology:  

What technology does company use in current? 
√ √ √ 

Concern for survival, growth, and profit:  

Is the company committed in terms of financial success and future 

existence? 

- - - 

Philosophy/Values 

What are the primary views, beliefs, desires, and ethical priorities 

of the company? 

√ √ - 

Self-concept:  

What are the key competitive advantages of the company? 
√ √ √ 

Concern for public image: 

Is the company sensitive to the well-being of society, community 

and environment? 

√ √ - 
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Further it is presented detailed cases from corporate mission statements and exemplary textual 

statements as well. 

1. Customer: Who are the target customers? Mission statements of all three respondents do 

not address to certain customer segment. 

2. Products or Services: What are the principal products or services? As mobile operators 

are service companies, in their statements they focused on their cellular services. All 

respondents are more definitely in specifying their services. Exemplary statement 

including this component was by Nur Telecom: “… a full range of mobile 

telecommunications services, from the simple use of voice, messaging and mobile 

Internet, to high-tech solutions for calls and corporate accounts”. 

3. Geographic location / markets: Geographically, where does the company compete?Alfa 

Telecom shares that it provides mobile services to 98% of the country and Sky Mobile 

notices it provides mobile services to 90% of the population. Focusing on fact that since 

2010, Sky Mobile is part of giant VimpelCom group, geography of opportunities of Sky 

Mobile is more effective than others. Nur Telecom shows it provides mobile services of 

GSM standard just in the territory of the Kyrgyz Republic without any concrete 

information. 

4. Core technology: What technology does company use in current? Mobile operators are 

more technology-based organizations. Core technology component was specified more 

in details by both Alfa Telecom and Sky Mobile. Nur Telecom made enough superficial 

reference to their technology. 

5. Concern for survival, growth, and profit: Is the company committed in terms of financial 

success and future existence? No one of the respondents mentioned in their statements 

their concern on profitability and financial success. 

6. Philosophy/Values: What are the primary views, beliefs, desires, and ethical priorities of 

the company? Two respondents (Alfa Telecom and Sky Mobile) included in their 

statements clear expressions of their philosophy, values, and ethical priorities. Some 

excerpts from respondents’ web-sites. Alfa Telecom sets out their values in following: 

“Time (awareness of precious time and events that bring people together); Freedom of choice 

(if you have the right to choose to be the only and best choice for all); A responsibility 

(Focus only on the excellent results of the tasks and decisions taken); Expertise (Job 

loyalty, mastering and respect for the traditions of mentoring); The progress and 
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excellence drive (Improving the present, opening up new possibilities and create the basis 

for a better future)”. Sky Mobile stated more on business principle stressing on social 

responsibility, transparency, openness, consistency, ethics, high quality service, mobile 

literacy etc. 

7. Self-concept: What are the key competitive advantages of the company? Two respondents 

(Alfa Telecom and Sky Mobile) included in their statements more detailed information 

about their strengths and distinctive competences. For instance, Alfa Telecom stated 

following: “The company tops the list of the largest taxpayers in the telecommunications 

sector and is one of the largest employers of the Kyrgyz Republic. It is the first and only 

mobile operator in the Kyrgyz Republic passed the international quality management 

system certification version of ISO 9001: 2008; the holder of a diploma of the 

International Prize of the CIS countries for achievements in quality field (2014-2016); it 

has more than 7,000 retail outlets”. Sky Mobile stated following: “The company first in 

the market launched 3G network in Kyrgyzstan in 2012, expanding it almost in all 

territory of the country. The company serves 70 thousand customers in 6 languages”. Nur 

Telecom stated following: “We offer our customers to take advantage of the free in charge 

services that are unrivaled in the mobile communication market of Kyrgyzstan and 

services that make mobile communications easy, clear and simple. 

8. Concern for public image: Is the company sensitive to the well-being of society, 

community and environment? Two respondents (Alfa Telecom and Sky Mobile) included 

in their statements more comprehensive information about their concern on well-being of 

society, community and environment. Alfa Telecom stated following: “…we are actively 

promoting the sport in Kyrgyzstan, as a general partner of various sports tournaments, as 

well as the national team of Kyrgyzstan at the Olympics-2016. Our charitable and social 

activities are regular”. Sky Mobile is more in-depth in its component. It shared their 

activities and concern on supporting education and for socially vulnerable segments of 

society; respect for the natural resources and participate in the environment-friendly 

activities, study on cellular effects on human health, respect and promotion of national 

values”. Mission statement of Nur Telecom did not include any expressions on their 

concern on well-being of society, community issues and environment. 

The components suggested by Pierce and David (1987) were partly included in mission 

statements of mobile operators in Kyrgyzstan. Two leaders in this market (Sky Mobile and Alfa 
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Telecom) are more consistent in their mission statement. Perhaps their relative long-term 

business experience tracks on mission practices. Third company (Nur Telecom) is less 

unequivocal and more superficial in their mission statement. 

6. CONCLUSION AND DISCUSSION 

Both yesterday and today the mission statement is pretty popular management tool. As literature 

review shows mission statement is something unique that differentiates one organization from 

another. It is statement of purpose and direction, which defines the place of the organization 

within its environment. Mission statement is raison d’être of any organization and it must be 

addressed toward both internal and external stakeholders. Perhaps there is no ready formula for 

crafting mission statement and finding best expresses the collective purpose and values of 

organization. In addition, a mission statement can be misused and thus appear outdated, 

inefficient, or even foolish (Mullane, 2002:454). Nevertheless there are some theoretical helpful 

instruments successfully implemented in other cultures and industries. One of them (Pierce and 

David components) was used as scaling in this research. Of course, every organization will craft 

and design their mission statements regarding to their background, corporate culture, 

experience, collective mentality etc. A properly designed mission statement including all 

components discussed in this study pretends to become one of the most important strategic 

tools. All respondents mirror their mission statements in their corporate sites. Only one 

component “concern for survival, growth, and profit” was not included in mission statements 

of respondents. Two of respondents are more successful in specifying other seven components. 

They are more consistent in their mission statements. Third respondent is less unequivocal and 

more superficial in their mission statement. 

In the future this study can throw fresh light on researches on other dynamically emerging 

industries in Kyrgyzstan and to make relationship between good mission statements and the 

performance of mobile operators. 
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Abstract 

E-commerce is a trading method which was emerged with the use of the Internet provides great 

benefits to humanity. The research on the multichannel reveals that the consumers are able to 

have the same great shopping experience with the use of multichannel. It has numerous 

advantages such as ease of shopping, saving time for the customers as well as reliable and 

secure transactions. In this study, we discuss the advantages and the future of E-commerce as 

well as the countries in which the E-commerce is widely used.   

Keywords: E-commerce, Evolution, Omni Channel, The future of E-commerce 

1. GİRİŞ 

E-ticaret mal ve hizmetlerin internet üzerinden ticari olarak yapılmasıdır. Eticaret, bilgisayar, 

tablet, cep telefonu gibi mobil cihazlar kullanılarak online olarak gerçekleştirilmektedir.  

E-ticaret konusunda en yaygın genel kabul görmüş tanım OECD (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma 

Teşkilatı) tarafından 1997'de yapılan tanımdır; Sayısallaştırılmış yazılı metin, ses ve 

görüntünün işlenmesi ve iletilmesine dayanan kişileri ve kurumları ilgilendiren tüm ticari 

işlemlerdir. OECD, e-ticaret sürecini ise şu şekilde tanımlamıştır; 

• Ticaret öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve araştırma yürütmesi 

• Firmaların elektronik ortamda buluşması 

• Ödeme sürecinin yerine getirilmesi 

• Taahhüdün yerine getirilmesi, mal ve hizmetin müşteriye teslimi, satış sonrası 

• bakım, destek vb. hizmetlerin temin edilmesi  

2. ETİCARETİN ÇEŞİTLERİ 

Gelişen teknoloji ile beraber e-ticarette kendi içinde iş modelleri oluşturmuştur. Bu modellerin 

içerisinde tüketiciler, şirketler, kamu kurumları bulunmaktadır.  

Business to Business (B2B) Şirketler arası e-ticaret modelidir. Alibaba.com, bu modelin en iyi 

örneğidir. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Çin’in dünya piyasalarına 

açılması için kurulmuş bir sitedir. 
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Business to Consumer (B2C) Şirket-Tüketici arası e-ticaret modelidir. Amazon.com bu 

modelin en iyi örneğidir. Tüketiciler Sanal Mağaza ortamında,  internet aracılığı ile 

şirketlerden; bilgisayar, ayakkabı, kitap, ev eşyası, giyim eşyası, yiyecek, telefon vs. çeşitli 

ürünleri satın alabilirler.  

Consumer to Consumer (C2C) Tüketici-Tüketici arası e-ticaret modelidir. Ebay.com bu 

modelin en iyi örneğidir. Tüketiciler güvenilir internet sitelerinde bir araya gelerek çeşitli 

ödeme kanalları aracılığıyla  yaptıkları ürün satışlarıdır.  

Business to Goverment (B2G) Şirket-Kamu arası e-ticaret modelidir. Vergi ödemeleri bu 

modelin en iyi örneğidir. Şirketler ile kamu idaresi arasındaki lokal ağlar üzerinden yapılan 

ticaret, haberleşme vs bütün etkinlikleri kapsar. 

Customer to Goverment (C2G) Tüketici-Kamu idaresi arası e-ticaret modelidir. Kamu 

ihalelerinin İnternette yayınlanması ve firmaların elektronik ortamda teklif vermeleri bu 

modelin ilk örneklerini oluşturmaktadır. Vergi, sağlık ve hukuksal işlemler, ehliyet, pasaport 

başvuruları, sosyal güvenlik primleri ile vergi ödemeleri gibi uygulamalar yer almaktadır. 

Business to Enterprise (B2E) Kurum içi iş kavramını tanımlayan e-ticaret modelidir. İnsan 

Kaynakları bu modelin en iyi örneğidir. Kurum içerisinde günlük olarak yapılması gereken tüm 

olayların e-iş ortamına aktarılması, müşteriler ile ilgili bilgilerin kurum içinde paylaşılmasıdır. 

Machine to Machine (M2M) Gelecekte kullanılmaya başlayacak e-ticaret modelidir. Örnek 

olarak makinalar arası ticaret verilebilir. Son günlerde birçok cihaz birbirleri arasında bağlantı 

kurarak işlem yapabiliyorlar. 

Omni channel "Omni-channel". Tüketiciler katalog veya sosyal medya vasıtasıyla bir şirket 

ile kendi mağazasında, online web sitesinde veya mobil uygulamasında bir araya gelebiliyor. 

Firmayı telefonla arayarak, akıllı telefonlarına indirdikleri bir uygulamayı kullanarak veya 

tablet, laptop ya da PC üzerinden o firmanın ürün ve hizmetlerine ulaşabilirler. Tüketicinin 

yaşayacağı her deneyim birbiriyle tutarlı ve birbirini tamamlayıcı olmalıdır. 
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Şekil 1: E- Ticaret için Kullanılan kanal çeşitleri [1] 

Muti-Channel da her bir kanaldaki işlemler tüketici tarafından izin verildiği oranda tamamlanır. 

Oysa omni-channel, edinilen deneyimin kusursuz, entegre ve tutarlı olması için müşterinin 

gözünden gözlemlemek, müşteri deneyimini tüm kanallarda yönetmektir. Omni-channel 

tüketicilerin önce bir kanaldan başladığını, sonra karar vermek için diğer kanallara baktığını 

varsayar. Kanallar arasında bu karmaşık "işlemler "yapılırken, tüketici bunu son derece akıcı 

bir şekilde gerçekleştirmelidir. Özetle, omni-channel, çoklu kanalın doğru şekilde 

uygulanmasıdır. 

Tek bir alışveriş işlemi sırasında insanlar gittikçe daha fazla cihaz kullanmaya başladılar. 

Örneğin, e-ticaret perakendecisi, kullanılan cihazlar arasında sepetteki ürünleri korumaya 

çalışmalıdır; mobil alışveriş sepetinize bir ürün eklediyseniz, masaüstü bilgisayarınızda oturum 

açtığınızda da alışveriş sepetinizde aynı ürün bulunuyor olmalıdır. 

 

Şekil 2: Tüketicilerin satın almada kullandıkları çoklu kanal kullanım örneği [1] 
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Bir ürünü beğendiğimizde daha mağazadan çıkmadan cep telefonu ile fiyat araştırması 

yapabiliriz. Uygun fiyatlı ürün bulduğumuzda, eve gittiğimizde web sitesinden siparişini 

verebiliriz. Sipariş gecikirse şikayetimizi sosyal medyada paylaşabiliriz. Yanlış ürün gelirse 

telefonla müşteri hizmetlerini arıyabiliriz. Kısacası eskiden bir mağaza içerisinde başlayıp satın 

alma eylemi ile sonuçlanan alışveriş deneyimini, farklı kanallarla gerçekleştiriliyor [2].  

3. ETİCARETİN GEÇMİŞİ 

Dünya da eticaret ilk olarak 1979 ortaya çıkmış olmasına rağmen, bugün bildiğimiz e-ticaret 

1990’ların ortalarında, internetin kullanıma başlamasıyla ortaya çıktı. Amazon.com ve eBay 

1995 yılında kuruldu. Modern eticaretin temellerinin yaklaşık 21 yıl kadar önce atıldığını 

söyleyebiliriz. E-Ticaret modelleri arasında en yaygın kullanılan B2C (Buesiness to Consumer) 

satış hacmi gün geçtikçe küresel olarak büyümektedir. 

3.1. Business to Consumer ( B2C) Satışları 

Dünya genelindeki B2C harcamalarının 2016 yılında 2 trilyon doları geçeceği tahmin 

edilmektedir. 

Bölgelere göre bakıldığında B2C harcamalarının 2013 yılına kadar en yüksek olduğu yerin 

Kuzey Amerika olduğu görülüyor; ancak 2014’te bu durum değişerek ve Asya Pasifik bölgesi 

birinciliği eline almış görünüyor. 2014 yılında Asya Pasifik bölgesindeki B2C harcamalarının 

525 milyar doların üzerine çıkmış, Kuzey Amerika’da bu harcamaların 482 milyar dolar 

seviyelerinde kalmış görünüyor. 

2017 yılına gelindiğinde Asya Pasifik’teki B2C harcamalarının 1 trilyon doların üzerine 

çıkacağı ön görülürken, Kuzey Amerika’daki harcamaların bu bölgenin gerisinde kalarak 660 

milyar dolar seviyelerinde olması bekleniyor. 
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Şekil 3: B2C E-Ticaret satışlarının Dünya’da 2012-2017 yılları arasındaki yüzdesi ve Kıtalara 

göre dağılımı [3] 

3.2. Dünya’daki Bölgelere göre İnternet kullanımının Dağılımı 

Kuzey Amerika ve Avrupa nüfusunun büyük bir kısmı İnternet kullanmaktadır. Gelişmişte olan 

bölgelerde İnternet kullanımı % 50 nin altındadır. Gelecek yılarda İnternet kullanımındaki artış 

gelişmekte olan Ülkelerde beklenmektedir [4] 

 

Şekil 4: Dünyada İnternet kullanan Ülkelerin yüzdesi [4] 
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Şekil 5: Dünya’da İnternet ve Mobil kullanıcıların yüzdesi [5] 

Wearesocial.net in 2016 raporuna göre, dünyada İnternet kullanımı %50 yaklaşmaktadır. 

Toplam nüfus: 7,395 milyar (Kentleşme %54) 

İnternet kullanıcıları: 3,419 milyar (Penetrasyon %46) 

Aktif sosyal medya hesapları : 2,307 milyar (Penetrasyon %31) 

Yalnız Mobil Kullanıcı hesapları : 3,790 milyar (Penetrasyon %51) 

Mobilde aktif sosyal medya hesapları: 1,968 milyar  (Penetrasyon %27)   

Wearesocial.net in 2016 raporuna göre, Şekil 6. da 30 Ülkenin ekonomileri arasında yapılan 

çalışmada, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık (% 96), UK (%92) ve Kanada (% 91),  

Hindistan ve Endonezya sırasıyla% 28 ve% 34 internet penetrasyonu ile ölçeğin alt ucunda 

bulunmaktadır.  
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Şekil 6: Ülkelere göre İnternet kullanıcıları [5] 

3.3. Dünyada ETicaret 

 

Şekil 7: E-Ticareti satışlarının Ülkelere göre dağılımı [5] 

Wearesocial.net in 2016 raporuna göre, Şekil 7. GlobalWebIndex 12 ay öncesi verileriyle 

karşılaştırıldığında Hindistan hariç seçilen 30 Ülkenin ekonomileriyle yapılan çalışmada E-
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ticaret kullanımı ulusal nüfusun en az % 25 i  online alış-verişte artış göstermiştir. UK online 

alışverişte birinci sırayı alırken ülke nüfusunun dörtte üçten fazlası son bir ay içinde en az bir 

kez online alış-veriş yapmış bulunuyor [5]. 

Şekil 8 Goldman Sacbs Investment Research göre, Dünya’ da her geçen gün internet 

kullanımının artmasıyla geleneksel ticaretin  kullanım oranını azalmaktadır. Aşağıdaki şekil 8. 

de E-Ticaret hacmı (milyar USD)yıllara göre artış göstermektedir.  2018 yılında E-Ticaret 

hacmının,  2011 yılına göre 3 kat artış göstereceği beklenmektedir.  E-Ticaretin büyümesinde  

Çin ve Rusya’nın önemli konumda olacağı tahmin edilmektedir. 

 

Şekil 8: Yıllara göre E-Ticaretin büyüme oranı 

 

Şekil 9: Ülkelere göre E-Ticaretin 2012-2016arasındaki büyüme oranının karşılaştırılması 
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Şekil 9. Batı Avrupa’da  E-Ticaret hacmı İngiltere, Almanya ve Fransa ’da büyük potansiyele 

sahipken, Hollan’da, İtalya ve İspanya ’da önemli Pazar haline gelmemiştir. 

Şekil 10’de E-Ticarette en büyük Pazar ABD iken 2016 da yerini Çin’e bırakacağı 

görülmektedir. 

 

Şekil 10: Ülkelere göre E-Ticaretin 2012-2016 arasındaki büyüme oranının karşılaştırılması 

 

3.4. 2016’yı Etkileyecek En Güçlü 7 E-Ticaret Trend 

1. Mobil alışveriş yükselişe geçiyor. Dünyada geniş bant internetin hızla yaygınlaşıyor 

olması nedeniyle Mobil satışlar artmaktadır. 

2.  Çok kanallı pazarlama, E-ticarette mobil alışveriş ve özellikle tabletler üzerinden 

yapılmaktadır. İnsanlar internete girmek için birden çok cihaz kullandığı sürece çok 

kanallı pazarlama satışları devam edecektir. 

3. Pazarlama otomasyonu, CRM’i iş zekası ve çok kanallı pazarlamayla birleştirmek için 

gerekli. Böylece farklı departmanları tek departman olarak bütünleştirilir. Pazarlama 

otomasyonu müşteriye kişiselleştirilmiş ve anlık indirim kampanyaları sunmaya imkan 

sağlamaktadır. CRM ile müşteri davranışını izleyerek, iş zekasıyla yorumlayarak ve 

dijital pazarlama ile kampanyalar düzenleyerek yapılabilir. Amazon’un yaptığı gibi 

müşteriye özel açılış sayfaları, e-posta ile pazarlamada kolay erişim sağlayan alışveriş 

sepetleri, özelleştirilmiş ürün önerilerinin sadece o müşterinin ekranına (ister mobil ister 
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PC) yansıtılması da dahil edilmiştir. Müşterinin alışveriş geçmişinin izlenmesi  

pazarlamaya en hızlı uyum sağlayan e-posta ile pazarlama mantığına tam oturuyor. En 

basitinden, müşteriye alışveriş sepetinde satın almadığınız ürünler var mesajını işlem 

bildirimleriyle (dün bizden şu ürünü satın aldınız tarzı e-posta iletileri) göndermek 

mümkün olabiliyor [6]. 

4. İçerik pazarlama, önceden belirlenmiş bir hedef kitleye, ilgilendikleri konular 

çerçevesinde, bilgi değeri taşıyan, tutarlı ve sürekli içerik yaratarak bu hedef kitleden 

gelir yaratıcı müşteri hareketleri elde etme yöntemidir. Tüketiciler artık geleneksel 

pazarlama yöntemlerine ilgi göstermiyorlar. Sadece, kendilerine fayda sağlayan, değer 

yaratan, onları bilgilendiren, ilgilerini çeken, onları dinleyen ve katılmaya davet eden 

markaları takip ediyorlar. Markalar, tüketiciye içerik pazarlaması yöntemiyle daha 

yakın olabileceklerinin farkına vardılar. Coca-Cola 2020 reklam yaklaşımında, görece 

yaşlı tüketicilere “Storytelling” (hikaye anlatımı) yöntemiyle, gençlere ise deneysel 

mikrositelerle erişmeyi planlıyor [7]. 

Online B2B satışlarda içerik pazarlama yapmak kritik önem taşıyor. Çünkü kurumsal 

müşteriler e-ticarette bulup bulabileceğiniz en zor ve en bilinçli müşteriler. Bu 

müşteriler sadece ürün istemiyor. Aynı zamanda teknik özellikleri, yararlı videoları, 

zengin görselleri ve kapsamlı ürün rehberlerini görmek istiyor. Bütün bunlar B2B için 

B2C perakendeden daha fazla önem taşıyor. İçerik pazarlama, içeriği müşterilerinizi 

sizden satın almaya yönlendirecek şekilde eğitmek açısından ve onları yeni ürünlerle 

indirimler hakkında bilgilendirmek için de önemli. Bu da perakendeciler ve markanız 

arasında ilişkiyi güçlendirmek anlamına geliyor, çünkü markanızı kendi sayfalarında 

satacak olan perakendecilerdir (pazar yerleri vb.) [6]. 

5. Algoritmalı müşteri veri analizi, kendi müşterilerinizin verilerini ve diğer marka 

müşterilerinin meta verilerini analiz etmek suretiyle az miktarda, fakat müşterilerinizle 

çok daha alakalı veriyi analiz edebilirsiniz [6].  

6. Günlük fırsatlar, Gün içinde geçerli olan anlık indirim kampanyaları müşterilere 

sunulabilir. Böylece özel müşteriyi kendinize çekmiş olursunuz. Tek günlük indirimler 

müşteriye hemen alma duygusu yaşatır hem yeni ürünleri tanıtmak hem de stokları 

eritmek açısından son derece faydalıdır [6]. 

7. Yeni teslimat seçenekleri, Dünyada online olarak artan satışlar bereberinde, aynı gün 

içinde teslim  unsuruda öne çıkarmaktadır.  Müşteriye teslimat ve ürün iadesi bilgilerini 
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tam sunan, müşterinin satın aldığı ürünü müşteriye tam istediği zamanda teslim etmeyi 

sağlayan e-ticaret siteleri satışlarını artıracaklardır. 

 

4. DÜNYANIN EN BÜYÜK ETİCARET SİTELERİNDEN BAZILARI 

Asya dünya nüfusunun yüzde 60’ını kapsamaktadır.  Dünyanın en büyük şirketlerinden  bazıları 

Asyada bulunmaktadır. Asya kıtasında, özellikle Hindistan ile Uzak Doğu’da  güçlü şirketler 

ortaya çıktı. Bunların içinde Taobao ve Alibaba da yer almaktadır Ayrıca Amerikan şirketi  

Amazon.com, Inc. merkezi Seattle (Washington, ABD)’de bulunan Amerikan elektronik ticaret 

ve bulut bilişim firmasıdır. ABD’nin internet tabanlı en büyük perakendecisidir. eBay Inc., 

internet üzerinden C2C, B2C satışları gerçekleştiren e-ticaret odaklı çok uluslu bir Amerikan 

şirketidirler. 

4.1. Taobao (Çin) 

 

Şekil 11: Taobao (China) [8] 

Aylık 600 milyon tekil ziyaretçi ile dünyanın en sık ziyaret edilen e-ticaret sitesi. Ancak 

ziyaretçi sayısı kadar satışta  önemlidir. İş modeli olarak Amazon ve eBay’e benzeyen 

Taobao’nun kendine C2C pazar yeri demesinin nedeni satıcıların tekil perakendeciler ve küçük 

ölçekli işletmeler olması. Ayrıca müşterilerin satıcılarla pazarlık yapmasına ve satın almadan 

önce ürünü görmesine izin veriyor. Aynı zamanda Çin tüketicisinin müşteri davranışına özel 

seçenekler sunuyor [8]. 
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4.2. Alibaba.com (Çin) 

Alibaba Group Holding Limited şirketi C2C, B2C ve B2B hizmetleri veren Çin merkezli bir e-

ticaret şirketidir. Bunların yanı sıra, elektronik ödeme servisleri, alışveriş arama motoru ve veri-

merkezli bulut bilişim servisleri bulunmaktadır. 

 

Şekil 12: Alibaba (Çin) [8] 

İş Modeli B2B dir. iPhone ve Foxconn örneğinden yola çıkarak Çinli üreticileri deniz aşırı 

şirketler ve tedarikçilere bağladı. Dünyanın genel teknoloji üretiminin büyük kısmı Çin’de 

gerçekleştiğinden verilen karar başarılıydı. Çin’deki düşük üretim maliyetleri ve Batı 

dünyasındaki yüksek fiyatlar sayesinde Alibaba.com hızla büyüdü.  2012’de Alibaba 1 trilyon 

yuan, 155,8 milyar dolar satışla rekor kırdı ama buna Taobao iştiraki de dahildi. Bugün ise 

yaklaşık 250 ülke ve bölgede satış yapıyor [8]. 

 

5. 2016’DA ÖNE ÇIKMASI BEKLENEN E-TİCARET KATEGORİLERİ 

 

Spor giyim ürünleri: Dünyada dış mekan sporlarına olan ilgi giderek artmakta. Ayrıca spor 

salonlarına olan ilgi de aynı oranda artış göstermekte. Tüketicilerin ilgisinin bu alanlara 

kayması da doğal olarak, spor giyime olan ihtiyacı da artıyor görünüyor. Tüketiciler bu 

aktiviteleri yaparlarken ihtiyaç duydukları giyim ve aksesuar ürünlerini satın almak için e-

ticaret sitelerini ziyaret etmeye başlıyacağı görülüyor. Bu alanlara yönelen tüketicilerin 

demografik yapısına ve satın alma alışkanlıklarına baktığımızda ise akıllı telefon ve internet 
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kullanımına özen gösteren ve internetten alışveriş yapan kitleler olduklarını görüyoruz. Bu 

nedenle de 2016’da bu kategorinin e-ticarette ilgi görmesi bekleniyor. 

Bebek ürünleri: Bebek ürünleri de internet üzerinden satılan ürünler arasında yer alıyor. Genç 

kuşağının internetten en çok alışveriş yapan grup olması nedeniyle de bebek ürünlerine olan 

ilginin de  artması bekleniyor. Genç kuşak, 2016’da bebeklerinin bu tür ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için internet üzerinden alışveriş yapmayı daha çok tercih edeceği tahmin 

ediliyor. 

Ev dekorasyon ürünleri: İş yoğunluğu nedeniyle fiziki mağazaları gezmeye vakit bulamayan 

ve evlilik aşamasına gelmiş tüketiciler için internetten mobilya ya da ev dekorasyon ürünleri 

oldukça cazip bir hal almaya başlıyor. Bunun yanı sıra birçok üniversite öğrencesi evlerine eşya 

almak için de internetten yararlanmayı tercih edebiliyor. Geniş fiyat seçenekleri olması ve her 

bütçeye göre ürünlerin satışının yapılıyor olması da sanal ortamda tüketicilere  daha cazip 

gelmeye başlıyor. 

El yapımı ürünleri: El yapımı ürünlere olan ilgi de yavaş yavaş artmaya başlıyor. Orijinal ve 

kaliteli ürünler tüketicilere farklı görünmeye başlıyor ve el yapımı ürünler de tüketicilerin bu 

ihtiyacını karşılayabiliyor. 2016 yılında el yapımı ürünler yeri geldiğinde kişiye özel olarak 

üretilebildiği için hem güzel bir hediye hem de manevi değer taşıyor. Bu sebeple de birçok 

sanatçı bu tür ürünleri internet üzerinden sergilemeye başlıyor. Niş Pazar uygulamasına 

girmesine rağmen oldukça karlı bir Pazar. 

Güzellik ve bakım ürünleri: Güzellik ve bakım ürünleri en büyük sektörlerden biri. Özellikle 

kadın tüketicilerin ilgi gösterdiği bu sektör, 2016 yılında e-ticaret alanında da rağbet görmesi 

bekleniyor. Kadınların iş ortamında kendi bakımlarına daha fazla dikkat etmesi ve iş temposu 

yogunluguyla alışverişe ayıracakları zamanı azalıyor. Böylece internet üzerinden güzellik ve 

bakım ürünlerine talep artacak görünüyor. Bu Talebi karşılayan e-ticaret firmaları da 2016’da 

başarıya ulaşabilirler. 

Seyahat: Tatil ve seyahat sektörü rekabeti en yüksek olan alanlardan biridir. Kurumsal ya da 

özel sektörlerdeki çalışanların bir yıl boyunca aralıksız çalışmalarının sebeplerinden biri de 

tatile çıkabilmektir. Kendi hayatlarını kazanma ve ailelerine bakmalarının ardında, kendilerini 

psikolojik olarak rahatlatmak için yılda birkaç kez seyahat etmeyi tercih ederler. Devamlı 

olarak iş hayatı içinde olan kişilerin, zaman azlığından tatil rezervasyonlarını internet üzerinden 

yapmaları hem kazançlı hemde daha ekonomik hal almıştır. Tatil ve seyahat sektörünün 2016 

yılında da önemli bir pazar olacağını bekleniyor [9]. 
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6. SONUÇ 

Bilgi teknolojilerinin ekonomiye yansıması elektronik ticaretin gelişimde önemli bir etken 

olmuştur. Geleneksel satışların değişmesine yol açan E-Ticaret, tüm Dünya’da hızlı bir şekilde 

gelişmekte ve yeni iş modelleriyle yenilenmektedir. Eskiden yalnızca mağazalar varken, şimdi 

fiziksel mağazaların yanına sanal magazalar geldi. Teknolojinin her gün yenilenmesiyle mobil 

servisler etrafımızı kuşatılmış durumda. Omni Channel kullanılmaya başlamasıyla E-Ticaret 

daha cazip bir konuma oturmuştur. Günümüzde en başarılı şirketlerin başarısının altında, 

müşterilerine bu kanalların tümünde büyük bir uyum içinde hizmet vermesi yatıyor. Çok kanallı 

sistemin devreye girmesiyle birden fazla kanaldan alışveriş yapan tüketicilerin bağlılığı, sadece  

bir kanaldan alış veriş yapanlara göre daha fazladır. Mobil internet ve sosyal ağların 

kullanımının artmasıyla, tüm parekendeciler bu kanalları kullanarak tüketicilere ulaşma 

kolaylığı içindedirler. Böylece e-ticaret şirketlerin elinde müşterin hakkında bilgiler artmıştır. 

Bu bilgiler satışların artmasına ve ürün oluşturmada avantajlar sağlamaktadır. 
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Abstract 

One of the biggest advantages of the emerging information age is the ability to shop online at 

your comfort. Some countries are ahead when it comes to online shopping. We observe that 

online shopping market is growing every year and the number of online shoppers increase daily. 

Companies in various sectors compete with each other to provid competitive offerings of the 

goods to their customers. Furthermore, some companies are also working on strengthening their 

technology in order to provide more secure shopping environment. Some of these companies 

offer their customers free delivery and free returns of the purchased goods. In this study, we 

evaluate the questionnaires taken by 170 students regarding their online shopping experiences.   

 

Keywords: e-commerce online evaluation, user experience, user study 

 

1. GİRİŞ 

Küreselleşme ile  ekonomik, kültürel ve sosyal sınırlar ortadan kalkmış, bilgi ve ticareti 

birbiriyle buluşturmuştur . Teknoloji hızla gelişirken ticareti yeni bir boyutlara taşımış ve 

İnsanoğluna fırsatlar yaratmıştır.  Bu çalışma e-ticaret kullanımının öğrenci bazında nasıl 

yorumlandığını, E-Ticaretin kullanımının Üniversite öğrencileri arasında yaygınlaştığını her 

geçen gün artığını göstermektedir. Üniversite öğrencilerinin elektronik ortamda alış veriş 

yaparken nelere dikkat ettikleri araştırılarak anket sorularının cevabı değerlendirilmiştir.  

E-ticaret her türlü bilgisayar ağları üzerinden yapılan ürün tanıtımları, tasarımları, ticari 

muameleler gibi sistemleri göstermektedir. Yazılı metin, ses, video biçimindeki işlemlerin 

yapılması mal ve servislerinde elektronik ortamda yapılması tüketiciye pazarlama ve satış 

sonrası hizmetlerin sunulması etkinliklerin yapılması gibi hizmetler sunulmuştur. Sayısal içerik 

ve kaynaklarında sunulmasıyla birlikte bir dizi aktiviteyi de kapsamaktadır [1]. Kısaca E-

ticaret, İnternet üzerinden tüketici ve şirket arasında mal ve hizmet alışverişidir. 

1960-1982 arasında kullanılan EDI (Electonic Data Interchange - Elektronik veri Transferi) e-

ticaretin ilk kullanım şeklini oluşturmuştur.  Belgelerin geleneksel posta ve faks yerine dijital 

ortanda iletilmesini  amaçlıyordu. EDI Ticaret, Ulaştırma ve Kamu sektöründe halen 

kullanılmaktadır [2].  
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E-Ticarette Güvenlik: SSL (Secure Socket Layer - Güvenli Yuvalar Katmanı) bir e-ticaret 

sitesi için, veya ödeme alınacak  herhangi bir sistem için  gereklidir. Kullanıcının ödeme 

sırasında gireceği Kredi Kartı Bilgileri, sunucuda SSL desteği yoksa, şifrelenmeden karşı tarafa 

iletilir. Araya giren bir hacker ağ üzerinde giden kredi kartı bilgilerini dinleyip, kullanabilir. 

Sunucuda SSL desteği varsa,  yani SSL sertifikası alınmışsa kullanıcının web tasayıcısı ile 

sunucu arasındaki  işlemler AES, DES, RSA gibi şifreleme algoritmalarıyla şifreli olarak 

gerçekleşir, hacker bilgileri dinlerse degişik karakterler görür, gerçek bilgilere ulaşamaz. 

Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera gibi web tarayıcıların hepsinde de  şifreleme 

algoritmaları vardır, sunucuda SSL sertfikası varsa, İstemci-Sunucu arası şifreli iletişim el-

sıkışma ve tanışma merasiminden sonra başlayacaktır. Eğer ödeme yaptığınız ekranda, web 

tarayıcınızın adres çubuğunda https:// yazıyorsa sunucuda SSL vardır, güvenle bilgiler 

girilebilir. Eğer standart olarak http:// yazıyorsa kredi kartı bilgilerinizi kesinlikle girilmemeli, 

aksi halde bilgiler çalınabilir. [3] 

E-ticaretin Avantajları Nelerdir? 

 Şirketlerin İnternet üzerinden müşterilerine ulaşabileceği 7/24 açık sanal magaza 

 Her yerden elektronik  ortamda  gerçekleştirilen ticaret 

 Müşterilere İnternet ortamında  çok çeşitli ürünü  mukayese etme imkanı sunar 

 Küresel ortamda bütün mağazalara ulaşma imkanı sağlar 

 Yeni çıkan ürünleri en kısa zamanda tüketiciye ulaştırmak için iyi fırsattır. 

 Fiziki mağazalar olmadığından  ürüm maliyetlerinde tasarruf sağlarak satış maliyetleri 

düşürülebilir. 

 

2. E-TİCARET’E ÖGRENCİLERİN BAKIŞ AÇISININ ARAŞTIRMASI 

Ögrenci bazında  e-ticaretin değerlendirilmesi yapılmak üzere 170 anket üniversite öğrencileri 

uygulanmıştır. Anket çalışmasında ağ ortamında alış veriş yapan öğrencilerin nelere önem 

verdikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Tablo 1’e göre; ankete, % 54’ü kadın, % 46’sı erkek 

olmak üzere toplamda 170 kişi katılmıştır. 

Tablo 1: Katılımcıların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı  

Cinsiyet Kişi Sayısı Yüzde(%) 

 Kadın 92 54 

Erkek 78 46 

Toplam 170 100 
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Tablo 2: Katılımcıların Okudukları Bölüme Göre Dağılımları 

Bölümler Kişi Sayısı Yüzde(%) 

 İşletme 33 25,3 

Sosyoloji 37 21,8 

İktisat 37 21,8 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi 
24 14,1 

Mekatronik 17 10,0 

Kontrol ve  Otomasyon 12 7,1 

Toplam 170 100 

 

Tablo 2’ye göre; ankete katılanlar arasında İşletme bölümünü okuyanların oranı % 25.3 ile ilk 

sırada, % 21.8 ile Sosyoloji ve İktisat bölümünü okuyanlar ikinci sırada, Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi bölümünü okuyanlar % 14.1 ile üçüncü sırada, Mekatronik bölümünü 

okuyanlar % 10 ile dördüncü sırada, Kontrol ve Otomasyon okuyanlar ise % 7.1 ile son 

sıradadır. 

 

Tablo 3: Katılımcıların; “Hangi Durumlarda İnternetten Alışveriş Yapmayı Tercih 

Edersiniz?” Sorusuna Verdikleri Cevaplara Göre Dağılımları 

Internetten Alışveriş Durumlari 

Kişi 

Sayısı 

Yüzde(%

) 

 Mağazadan almaya zamanım 

olmadığında 
17 10,0 

Ürünü indirimli ve düşük fiyatlı 

bulduğumda 
130 76,5 

Ürünü internet sitesinde bulduğumda 2 1,2 

Diğer 21 12,3 

Toplam 170 100 

 

Katılımcıların hangi durumlarda internetten alışveriş yaptıklarının belirlenmeye çalışıldığı 

Tablo 3’e göre; “ürünü indirimli ve düşük fiyatlı bulduğumda” alışveriş yaparım diyenler % 

76.5 ile birinci, “ürünü internet sitesinde bulamadığımda” cevabını verenler ise % 1.2 ile son 

sıradadır. 

Katılımcıların alışveriş yapacakları E-Ticaret sitesinde kendileri için nelerin önemli olduğunun 

gösterildiği Tablo 4’e göre; alışveriş yapılan internet sitesinin güven vermesi cevabını verenler 
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% 56.5 ile ilk sırada, ödeme seçenekleri ve taksit imkânı cevabını verenler ise % 5.3 ile son 

sırada yer almaktadır. 

 

Tablo 4: Katılımcıların; “Alışveriş Yapacağınız E-Ticaret Sitesinde Sizin İçin Neler 

Önemlidir?” Sorusuna Verdikleri Cevaplara Göre Dağılımları 

Önemli Sebepler Kişi Sayısı Yüzde(%) 

 Ürünün fiyatı 49 28,8 

Ürünün teslim süresi 5 2,9 

E-Ticaret sitesinin güven vermesi 96 56,5 

E-Ticaret sitesinin bıraktığı ilk 

görsel izlenim 
11 6,5 

Ödeme seçenekleri ve taksit imkanı 9 5,3 

Toplam 170 100 

 

Tablo 5: Katılımcıların; “İnternetten Alışveriş Yapmak Kendime Güvenimi Artırıyor” 

İfadesine Katılma Durumlarına Göre Dağılımları 

Güven Arttırıcı Sebepler Kişi Sayısı Yüzde(%) 

 Kesinlikle katılmıyorum 34 20,0 

Katılmıyorum 64 37,6 

Katılıyorum 30 17,6 

Kesinlikle katılıyorum 6 3,5 

Kararsızım 36 21,2 

Toplam 170 100 

 

Tablo 5’e göre; “internetten alışveriş yapmak kendime güvenimi artırıyor” ifadesine olumsuz 

cevap verenlerin oranı % 57.6, olumlu cevap verenlerin oranı % 21.1 ve kararsız olduklarını 

belirtenlerin oranı ise % 21.2’dir.   

 

Tablo 6: Katılımcıların “İnternetten Alışveriş Yapmak Normal Alışverişe Göre Daha 

Kolaydır” İfadesine Katılma Durumlarına Göre Dağılımları 

Kolaylık Sebepleri Kişi Sayısı Yüzde(%) 

 Kesinlikle 

katılmıyorum 
15 8,8 

Katılmıyorum 27 15,9 

Katılıyorum 87 51,2 

Kesinlikle katılıyorum 18 10,6 

Kararsızım 23 13,5 

Toplam 170 100 
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Tablo 6’ya göre; internette alışveriş yapmanın normal alışverişe göre daha kolay olduğu 

görüşüne olumsuz cevap verenlerin oranı % 24.7 iken, olumlu cevap verenlerin oranı % 

61.8’dir. Kararsız olanların oranı ise % 13.5’dir. 

 

Tablo 7: Katılımcıların Alışveriş Yapacakları E-Ticaret Sitesine Ulaşma Şekline Göre 

Dağılımları 

Ulaşım Şekilleri Kişi Sayısı Yüzde(%) 

 Arama sonuçlarından ulaşırım 34 20,0 

İnternet reklamları aracığıyla 

ulaşırım 
20 11,8 

TV ve Radyo reklamları aracılığıyla 

ulaşırım 
2 1,2 

Arkadaş tavsiyesi ile ulaşırım 24 14,1 

Bildiğim internet sitelerinden 

yaparım 
90 52,9 

Toplam 170 100 

 

Tablo 7’ye göre, ankete katılanlar arasında bildikleri internet sitelerinden alışveriş yaptıklarını 

belirtenler % 52.9 ile ilk sırada, tv ve radyo reklamları aracılığı ile ulaştıklarını belirtenler ise 

% 1.2 ile son sıradadır. 

Tablo 8’e göre, ankete katılanların % 44.1’i “internetten verilmiş bir siparişi iptal ve iade etmek 

daha kolaydır” ifadesine olumsuz; % 40’ı olumlu cevap vermiş ve % 15.9’u ise kararsız 

olduklarını belirtmiştir. 

 

Tablo 8: Katılımcıların “İnternetten Verilmiş Bir Siparişi İptal Ve İade Etmek Daha 

Kolaydır” İfadesine Katılım Durumlarına Göre Dağılımı 

Sonuçlar Kişi Sayısı Yüzde(%) 

 Kesinlikle katılmıyorum 19 11,2 

Katılmıyorum 56 32,9 

Katılıyorum 58 34,1 

Kesinlikle katılıyorum 10 5,9 

Kararsızım 27 15,9 

Toplam 170 100 
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Tablo 9’a göre, ankete katılanların % 10.6’sı “internetten birçok marka ve ürüne ulaşabilirim” 

ifadesine olumsuz yanıt verirken, % 85.9’u olumlu yanıt vermiştir. Katılımcıların % 3.5’i ise 

kararsız olduklarını belirtmiştir. 

 

Tablo 9: Katılımcıların, “İnternetten Birçok Marka Ve Ürüne Ulaşabilirim” İfadesine Katılım 

Durumlarına Göre Dağılımları 

Sonuçlar Kişi Sayısı Yüzde(%) 

 Kesinlikle katılmıyorum 7 4,1 

Katılmıyorum 11 6,5 

Katılıyorum 101 59,4 

Kesinlikle katılıyorum 45 26,5 

Kararsızım 6 3,5 

Toplam 170 100 

 

Tablo 10: Katılımcıların, “İnternette Satıcılar Daha Uygun Fiyat Önerirler” İfadesine Katılım 

Durumlarına Göre Dağılımı 

Sonuçlar Kişi Sayısı Yüzde(%) 

 Kesinlikle 

katılmıyorum 
3 1,8 

Katılmıyorum 30 17,6 

Katılıyorum 87 51,2 

Kesinlikle katılıyorum 15 8,8 

Kararsızım 35 20,6 

Toplam 170 100 

 

Tablo 10’a göre, ankete katılanların % 19.4’ü “internette satıcılar daha uygun fiyat önerirler” 

ifadesine olumsuz yanıt verirken, % 60’ı olumlu yanıt vermiştir. Katılımcıların % 20.6’sı ise 

kararsız olduklarını belirtmiştir. 

 

Tablo 11: Katılımcıların “Beğendiğim Ürünü Almayı Planlamamış Bile Olsam Hemen 

Sipariş Verebilirim” İfadesine Katılım Durumlarına Göre Dağılımları 

Sonuçlar Kişi Sayısı Yüzde(%) 

 Kesinlikle 

katılmıyorum 
20 11,8 

Katılmıyorum 64 37,6 

Katılıyorum 53 31,2 

Kesinlikle katılıyorum 11 6,5 

Kararsızım 22 12,9 

Toplam 170 100 
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Tablo 11’e göre, ankete katılanların % 49.4’ü “beğendiğim ürünü almayı planlamamış bile 

olsam hemen sipariş verebilirim” ifadesine olumsuz yanıt verirken, % 37.9’u olumlu yanıt 

vermiştir. % 12.9’u ise kararsız olduklarını belirtmiştir. 

 

Tablo 12: Katılımcıların “E-Ticaret Sitesinin Tasarımı Alışveriş Yapmam İçin Bana Güven 

Vermeli” İfadesine Katılım Durumlarına Göre Dağılımları 

Sonuçlar Kişi Sayısı Yüzde(%) 

 Kesinlikle katılmıyorum 11 6,5 

Katılmıyorum 9 5,3 

Katılıyorum 83 48,8 

Kesinlikle katılıyorum 60 35,3 

Kararsızım 7 4,1 

Toplam 170 100 

 

Tablo 12’ye göre, ankete katılanların % 11.8’i “e-ticaret sitesinin tasarımı alışveriş yapmam 

için bana güven vermeli”  ifadesine olumsuz yanıt verirken, % 84.1’i olumlu yanıt vermiştir. % 

4.1’i ise kararsız olduklarını belirtmiştir. 

 

Tablo 13: Katılımcıların, “Ürün Bilgilerinin Tam Olması ve Fotoğraflarla Desteklenmesi 

Alışveriş Tercihimde Etkili Olur” İfadesine Katılım Durumlarına Göre Dağılımları 

Sonuçlar Kişi Sayısı Yüzde(%) 

 Kesinlikle katılmıyorum 8 4,7 

Katılmıyorum 4 2,4 

Katılıyorum 80 47,1 

Kesinlikle katılıyorum 75 44,1 

Kararsızım 3 1,8 

Toplam 170 100 

 

Ankete katılanların, “ürün bilgilerinin tam olması ve fotoğraflarla desteklenmesi alışveriş 

tercihimde etkili olur” ifadesine katılım durumlarının verildiği Tablo 13’e göre, katılımcıların 

% 7.3’ü ifadeye olumsuz yanıt verirken, % 91.2’si olumlu yanıt vermiştir. % 1.8’i ise kararsız 

olduklarını belirtmiştir. 

Ankete katılanların, “alışveriş yaptığım bir internet sitesini arkadaşlarıma tavsiye ederim” 

ifadesine katılım durumlarının verildiği Tablo 14’e göre, katılımcıların % 11.8’i ifadeye 

olumsuz yanıt verirken, % 82.9’u olumlu yanıt vermiştir. % 5.3’ü ise kararsız olduklarını 

belirtmiştir. 
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Tablo 14: Katılımcıların, “Alışveriş Yaptığım Bir İnternet Sitesini Arkadaşlarıma Tavsiye 

Ederim” İfadesine Katılım Durumlarına Göre Dağılımları 

Sonuçlar Kişi Sayısı Yüzde(%) 

 Kesinlikle katılmıyorum 4 2,4 

Katılmıyorum 16 9,4 

Katılıyorum 107 62,9 

Kesinlikle katılıyorum 34 20,0 

Kararsızım 9 5,3 

Toplam 170 100 

 

Ankete katılanların, “internetten alışveriş yapmadan önce e-ticaret sitesi ile ilgili yorumları 

incelerim” ifadesine katılım durumlarının verildiği Tablo 15’e göre, katılımcıların % 17.7’si 

ifadeye olumsuz yanıt verirken, % 75.9’u olumlu yanıt vermiştir. % 6.5’i ise kararsız 

olduklarını belirtmiştir. 

 

Tablo 15: Katılımcıların “İnternetten alışveriş yapmadan önce E-Ticaret sitesi ile ilgili 

yorumları incelerim” ifadesine katılım durumlarına göre dağılımı 

Sonuçlar Kişi Sayısı Yüzde(%) 

 Kesinlikle 

katılmıyorum 
9 5,3 

Katılmıyorum 21 12,4 

Katılıyorum 89 52,4 

Kesinlikle 

katılıyorum 
40 23,5 

Kararsızım 11 6,5 

Toplam 170 100 

 

Ankete katılanların internette en son aldıkları ürünlerin gösterildiği Tablo 16’ya göre, en son 

giyim eşyası almış olanların oranı % 41.2 ile ilk sırada, bilgisayar alanların oranı ise % 1.2 ile 

son sıradadır. 

Tablo 17’ye göre, ankete katılanlardan % 38.2 ile en yüksek orana sahip olanlar, kitap 

alışverişlerini “Kitapyurdu” isimli internet sitesinden yaparken, % 1.2 ile en düşük orana sahip 

olanlar ise “Nadir Kitap” isimli internet sitesinden yapmaktadırlar. 
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Tablo 16: Katılımcıların, İnternet Sitesinden En Son Aldıkları Ürünlere Göre Dağılımları 

Sonuçlar Kişi Sayısı Yüzde(%) 

 Kitap 43 25,3 

Bilgisayar 2 1,2 

Giyim eşyası 70 41,2 

Uçak bileti 21 12,4 

Mobilya 2 1,2 

Çiçek sepeti 1 ,6 

Tur bileti 5 2,9 

Parfüm-Kozmetik 1 ,6 

Saat 20 11,8 

Diğer 5 2,9 

Toplam 170 100 

 

Tablo 17: Katılımcıların Kitap alışverişlerini hangi sitelerden yaptıklarına göre dağılımı 

Sonuçlar Kişi Sayısı Yüzde(%) 

 Kitapyurdu 65 38,2 

İdefix 37 21,8 

Hepsiburada 13 7,6 

Gittigidiyor 13 7,6 

Nadir Kitap 2 1,2 

Diğer 40 23,5 

Toplam 170 100 

 

Tablo 18: Katılımcıların İnternetten Alışveriş Yapma Sıklıklarına Göre Dağılımları 

Sonuçlar Kişi Sayısı Yüzde(%) 

 Yılda birkaç kez 73 42,9 

2-3 Ayda bir kez 51 30,0 

Ayda bir kez 21 12,4 

Ayda 2-3 kez 12 7,1 

Ayda 3 kezden 

fazla 
13 7,6 

Toplam 170 100 

 

Tablo 18’e göre ankete katılanlar arasında internetten yılda birkaç kez alışveriş yapanların 

oranı % 42.9 ile ilk sırada, ayda ikiden fazla kez alışveriş yapanların oranı ise % 7.1 ile son 

sıradadır. 
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3. Kİ-KARE TESTLERİ 

Tablo 19: Bölümünüz * İnternetten ne sıklıkla alışveriş yaparsınız Crosstabulation Count 

 

Tablo 20: Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 29,215a 20 ,084 

Likelihood Ratio 34,163 20 ,025 

Linear-by-Linear 

Association 
1,022 1 ,312 

N of Valid Cases 170   

 

HO: Katılımcıların bölümleri ile alışveriş yapma sıklıkları arasında ilişki yoktur. 

H1: Katılımcıların bölümleri ile alışveriş yapma sıklıkları arasında ilişki vardır. 

Katılımcıların bölümleri ile internetten alışveriş sıklıkları arasında ilişki olup olmadığının test 

edildiği Ki-Kare testine göre, cinsiyet ve alışveriş yapma sıklığı arasında bir ilişki olduğu 

anlaşılmaktadır (,05<,084) Dolayısıyla da HO hipotezi reddedilmiştir. 

  

 

İnternetten ne sıklıkla alışveriş yaparsınız 

Total 

Yılda 

birkaç 

kez 

2-3 Ayda 

birkez Ayda birkez 

Ayda 2 den 

fazla Other 

B

ö

l

ü

m

ü

n

ü

z 

İşletme 10 19 8 4 2 43 

Sosyoloji 20 6 4 1 6 37 

İktisat 19 9 5 2 2 37 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 
11 10 0 3 0 24 

Mekatronik 7 4 2 1 3 17 

Kontrol_otomasy

on 6 3 2 1 0 12 

Total 73 51 21 12 13 170 
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Tablo 21: Cinsiyet * İnternetten alışveriş yapmak kendime güvenimi artırıyor Crosstabulation 

Count 

 

İnternetten alışveriş yapmak kendime güvenimi artırıyor 

Total 

Kesinlikle 

katılmıyorum 

Katılmıyoru

m 

Katılıyoru

m 

Kesinlikle 

katılıyorum 

Kararsızı

m 

Cinsiyet Kadın 8 46 16 5 17 92 

Erkek 26 18 14 2 18 78 

Total 34 64 30 7 35 170 

 

Tablo 22: Chi-Square Tests 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 22,225
a 

4 ,0081 

Likelihood Ratio 23,044 4 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
,557 1 ,456 

N of Valid Cases 170   

 

HO: Katılımcıların cinsiyeti ile internetten alışveriş yaparken kendilerine olan güvenlerinin 

artıp artmaması arasında ilişki yoktur. 

H1: Katılımcıların cinsiyeti ile internetten alışveriş yaparken kendilerine olan güvenlerinin artıp 

artmaması arasında ilişki vardır. 

Katılımcıların cinsiyetleri ile internetten alışveriş internetten alışveriş yaptıklarında kendilerine 

olan güvenlerinin artıp artmadığı arasında bir ilişki olup olmadığının test edildiği Ki-Kare 

testine göre, cinsiyet ve alışverişin güveni artırması arasında bir ilişki olmadığı anlaşılmaktadır 

(,0081<,05) Dolayısıyla HO hipotezi kabul edilmiştir. 

 

Tablo 23: Cinsiyet * İnternetten ne sıklıkla alışveriş yaparsınız Crosstabulation Count 

 

 

İnternetten ne sıklıkla alışveriş yaparsınız 

Total 

Yılda birkaç 

kez 

2-3 Ayda bir 

kez 

Ayda bir 

kez 

Ayda 2 den 

fazla diğer 

Cinsiyet Kadın 38 28 13 8 5 92 

Erkek 35 23 8 4 8 78 

Total 73 51 21 12 13 170 
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Tablo 24: Chi-Square Tests 

 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,695a 4 ,610 

Likelihood Ratio 2,720 4 ,606 

Linear-by-Linear 

Association 
,000 1 ,995 

N of Valid Cases 170   

 

HO: Katılımcıların cinsiyeti ile alışveriş yapma sıklıkları arasında ilişki yoktur. 

H1: Katılımcıların cinsiyeti ile alışveriş yapma sıklıkları arasında ilişki vardır. 

Katılımcıların cinsiyetleri ile internetten alışveriş sıklıkları arasında ilişki olup olmadığının test 

edildiği Ki-Kare testine göre, cinsiyet ve alışveriş yapma sıklığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

anlaşılmaktadır (,05<610) Dolayısıyla,  H0 hipotezi reddedilmiştir. 

 

Tablo 25: Cinsiyet * internette satıcılar daha uygun fiyat önerirler Crosstabulation Count 

 

 

internette satıcılar daha uygun fiyat önerirler 

Total 

Kesinlikle 

katılmıyorum 

Katılmıyoru

m 

Katılıyoru

m 

Kesinlikle 

katılıyorum 

Kararsızı

m 

Cinsiyet Kadın 1 18 48 5 20 92 

Erkek 2 12 39 10 15 78 

Total 3 30 87 15 35 170 

 

Tablo 26: Chi-Square Tests 

 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,718a 4 ,446 

Likelihood Ratio 3,742 4 ,442 

Linear-by-Linear 

Association 
,050 1 ,822 

N of Valid Cases 170   

 

HO: Katılımcıların cinsiyeti ile internette satıcıların uygun fiyat önerdikleri hakkındaki 

düşünceleri arasında ilişki yoktur. 
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H1: Katılımcıların cinsiyeti ile internette satıcıların uygun fiyat önerdikleri hakkındaki 

düşünceleri arasında ilişki vardır. 

Katılımcıların cinsiyeti ile internette satıcıların uygun fiyat önerdikleri hakkındaki düşünceleri 

arasında ilişki olup olmadığının test edildiği Ki-Kare testine göre, bir ilişki olduğu 

anlaşılmaktadır ( ,05<,446) Dolayısıyla,  H0 hipotezi reddedilmiştir. 

 

4. SONUÇ 

Günümüz dünyası, gelişen teknoloji ve küreselleşmenin de etkisiyle, neredeyse her şeyin 

giderek hızla sanal bir boyut kazandığı küçük bir yere dönüşmeye başlamıştır. Artık insanlar 

çok fazla çaba ve zaman harcamadan, dünyanın diğer ucunda bulunan herhangi bir şeye 

ulaşabilmektedirler. Bunun mümkün kılan en büyük etmenlerden biri internet teknolojisinin 

ortaya çıkması ve gelişmesidir. Söz konusu şey alışveriş olduğunda bu durum kendini daha net 

bir şekilde göstermektedir. Nitekim e-alışveriş olarak adlandırılabilecek durumun günümüzde 

ulaştığı boyutların büyüklüğü çoğu kişi tarafından bilinmektedir. 

Belirli riskleri ve dezavantajları olmakla birlikte; özellikle de görece daha uygun fiyat, uygun 

ödeme seçenekleri ve daha fazla çeşit sunmalarından dolayı, son zamanlarda giderek artan bir 

biçimde tercih edilmeye başlanan e-mağazaların ilerleyen zamanlarda da giderek daha fazla 

tercih edileceği söylenebilir. Söz konusu alışveriş mağazalarının hedef kitlelerinde tüm yaş 

grupları bulunmakla birlikte, gençlerin bu gruplar arasında en önde olduğu kesindir. Özellikle 

de üniversite gençliği arasında giderek yaygınlık kazanan e-alışveriş, öğrenciler temelinde 

çalışılması gereken bir konudur. Bu çalışma da üniversite öğrencilerinin, internet üzerinden 

yaptıkları alışverişlerle ilgili alışkanlık, tercih nedeni vb. durumlarıyla ilgili düşüncelerini 

Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Yerleşkesi örneği üzerinden ele almaktadır.  

Çalışma, toplamda 170 öğrenciye uygulanan anket verilerine dayanmaktadır. Anket formu; 

öğrencilerin cinsiyet ve bölümleriyle birlikte; internet alışverişini tercih nedenleri, alışveriş 

sıklıkları vb. kısaca internet üzerinden alışveriş durumlarını ortaya koyacak sorulardan 

oluşmaktadır. Çalışma sonucunda kısaca aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Katılımcıların internet üzerinden alışveriş yapmayı tercih etmelerindeki en büyük nedenin, 

alınmak istenen ürünün indirimli ve düşük fiyata alınabilmesi olduğu görülmektedir. Bu 

durumun internet alışverişini tercih edenler arasında genel bir kanı olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Bununla birlikte, çeşitlilik bağlamında değerlendirilebilecek seçeneği 

işaretleyenlerin oranının düşük olduğu görülmektedir. İlgili tablo (3) incelendiğinde bu oranın 
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% 1.2 ile çok düşük olduğu görülmektedir. Burada ekonomik faktörlerin, internette alışverişin 

artmasına neden olan en önemli etken olduğu yorumu yapılabilir. Bu konu ile bağlantılı olan 

bir soruya da Tablo 9’da yer verilmiştir. Buna göre ekonomiyle ilgili seçeneklerin olmadığı 

durumlarda çeşitliliğin ön plana çıktığı görülmektedir. Buna göre tüm katılımcıların % 90’ına 

yakını internet üzerinden birçok marka ve ürüne ulaşabildiklerini belirtmişlerdir. Yine konuyla 

bağlantılı olan Tablo 9’da internet üzerindeki satıcıların daha uygun fiyat önerdiklerini 

düşünenlerin oranı tüm katılımcıların % 60’nı oluşturmaktadır. Katılımcıların cinsiyeti ile 

internette satıcıların uygun fiyat önerdikleri hakkındaki düşünceleri arasında ilişki olup 

olmadığının test edildiği Ki-Kare testine göre de, bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Alışveriş yapılan e-mağazayla ilgili katılımcılar açısından en önemli olan durumun mağazanın 

güvenilir bir internet sitesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu seçeneği işaretleyenlerin tüm 

katılımcıların yarısından fazla olması, internet üzerinden alışveriş yapanların güvenlik ile ilgili 

kaygıları olduğu yorumunun yapılmasını mümkün kılmaktadır. Daha önce değinilen ekonomik 

kaygıların oransal yüksekliği, güvenlik ile karşılaştırıldığında, oranın yarısı kadar olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte iki durumun da birbirinden bağımsız olmadığının altını 

çizmekte fayda olacaktır. Zira güvenlik mevzusu da ekonomik kaygıları barındırmaktadır. 

Tablo 6’da yine bu sonuçlarla bağlantılı bir veri ortaya çıkmaktadır. Tabloya göre “bildiğim 

internet sitelerinden alışveriş yaparım” seçeneğini işaretleyenler, tüm katılımcıların yarısından 

fazla bir orana denk düşmektedir. İnternet sitesinin tasarımının da katılımcılar açısından güven 

hissi uyandırması gerektiği % 80’nin üzerinde bir oranla önemli bir yer tutmaktadır. 

İnternet üzerinden alışveriş yapmanın psikolojik boyutuna odaklanılan bir soruya da yer 

verilmiştir (Tablo 5). Buna göre, katılımcıların % 60’ına yakın bir kısmı, internet üzerinden 

alışveriş yapmanın kendilerine olan güvenlerinin artmasına etki etmediğini belirtmişlerdir. 

İfadeyi onaylayanların oranı % 20 civarındadır. Katılımcıların cinsiyetleri ile internetten 

alışveriş internetten alışveriş yaptıklarında kendilerine olan güvenlerinin artıp artmadığı 

arasında bir ilişki olup olmadığının test edildiği Ki-Kare testine göre de, cinsiyet ile alışverişin 

güveni artırması arasında bir ilişki olmadığı anlaşılmaktadır.  

İnternet üzerinden alışveriş yapmanın, normal yollardan alışveriş yapmaktan daha kolay olduğu 

yönündeki düşünce, tüm katılımcıların % 60’ından fazlasında mevcut görünmektedir (Tablo 9). 

Bu verileri, zaman ve ulaşım faktörlerini göz önünde bulundurarak değerlendirmek 

gerekmektedir. Zira internet alışverişi, hem zaman hem de ürünlere ulaşım açısından avantajlar 

sağlamaktadır. 
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Katılımcıların alışveriş tercihlerini etkileyen durumların başında, ürünle ilgili yeterli bilginin 

ve görsellerin geldiği görülmektedir. İnternet sitesine daha önce yapılan yorumlar da tercih 

nedenleri arasında yer almaktadır. Ayrıca, katılımcıların, kriterlerini karşılayan internet 

sitelerini arkadaşlarına tavsiye ettikleri görülmektedir. Böyle bir durumun söz konusu siteler 

açısından “kartopu” etkisi yarattığı/yaratacağı söylenebilir. 

En son, dolayısıyla da en sık giyim eşyaları ile ilgili alışveriş yaptığı anlaşılmaktadır. Ayrıca 

kitap alışverişi oranının giyimden sonra ikinci sıradadır. Kitap alışverişlerinde ise, en çok 

“Kitapyurdu” adlı internet sitesinin tercih edildiği anlaşılmaktadır. 

İnternet üzerinde alışveriş sıklığına bakıldığında, yılda birkaç ile ayda 2-3 kez alışveriş 

yapanların oranının % 70’in üzerinde olduğu görülmektedir. Katılımcıların cinsiyetleri ile 

internetten alışveriş sıklıkları arasında ilişki olup olmadığının test edildiği Ki-Kare testine göre 

ise, cinsiyet ve alışveriş yapma sıklığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. 

Okunan bölüm ve alışveriş arasındaki ilişkiye de değinilmiştir. Katılımcıların bölümleri ile 

internetten alışveriş sıklıkları arasında ilişki olup olmadığının test edildiği Ki-Kare testine göre, 

cinsiyet ve alışveriş yapma sıklığı arasında bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak, bazı 

küçük farklılıklar olmakla birlikte, konunun bağlamında internet alışverişi açısından şu ana 

kadar dile getirilen veya yazılan birçok durumun bu araştırma grubunda da olduğu söylenebilir. 
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Özet 

İnovasyon ve yaratıcılık, mikro düzeyde işletmelerin rekabet gücünün artmasında, makro 

düzeyde ise ülkelerin rekabet gücü ile birlikte gelişmesi ve kalkınmasında önemli bir rol 

oynamaktadır. İnovasyon süreci temel olarak iki faaliyetten oluşmaktadır: İnovasyon ve 

yaratıcılık. Yaratıcılık, yeni ve kullanışlı fikirlerin üretilmesini, inovasyon ise bu fikirlerin yeni 

ürün ve süreçler içerisine uygulanmasını gerektirmektedir. Bu süreci başarılı bir şekilde 

uygulayabilen ülkeler diğer ülkelerin bir adım önüne geçmektedir.  

Bu çalışma; küresel yaratıcılık indeksi ve küresel inovasyon indeksi çerçevesinde ülkeler arası 

bir karşılaştırma yapmayı, yaratıcılık ve inovasyon açısından önemli olan faktörleri ortaya 

koymayı amaçlanmaktadır. Karşılaştırma için her iki indeksteki ilk beş ülke ile Türkiye, 

Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan karşılaştırmaya dahil edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Yaratıcılık, Küresel Yaratıcılık İndeksi, Küresel İnovasyon 

İndeksi, Ülkelerarası Karşılaştırma. 

 

COMPARISION OF COUNTRIES IN TERMS OF INNOVATION AND 

CREATIVITY  

Abstract 

Innovation and creativity plays a significant role in increasing the competitiveness of 

enterprises at the micro level and the progress and development together with the 

competitiveness of the country at macro level. An innovation process consists of two main 

activities: creativity and innovation. Creativity involves the generation of novel and useful ideas 

while innovation entails the implementation of these ideas into new products and processes. 

Countries that have implemented this process successfully passes one step ahead of other 

countries. 

This study aims to make a comparison between countries in the context of global creativity 

index and global innovation index, and to demonstrate the important factor in terms of creativity 

and innovation. The top five countries in every indexes, Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan, 

Uzbekistan and Kyrgyzstan were included in the comparison. 

 

Keywords: Innovation, Creativity, Global Creativity Index, Global Innovation Index, 

Comparision of Countries. 
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1. GİRİŞ 

Son yıllarda tüm dünyada büyük ölçüde desteklenen konuların başında girişimcilik 

gelmektedir. Tüm ülkeler girişimci sayısının artırılması, yeni girişimlerin ortaya çıkarılması ve 

girişim fırsatlarının değerlendirilmesi noktasında ciddi destekler sağlamaktadır. Kamu ve özel 

sektör kuruluşları tarafından girişimcilik temelli desteklerin artması, konunun sürekli iş 

dünyasının, ülkelerin ve dünyanın gündeminde olması, akademik çerçevede ele alınan 

konuların başında gelmesi bunun bir göstergesidir.   

Girişimciliğin istenen düzeyde gelişmesi, yeni girişim imkanlarının ortaya çıkarılması ve 

sürdürülebilirliği büyük ölçüde inovasyon ve yaratıcılık konusuyla ilgilenmeyi 

gerektirmektedir. İnovasyon ve yaratıcı fikirlerle desteklenen uygulamaları içermeyen 

girişimler kısa ömürlü olmakta, beklentilerin gerçekleşmesini sağlayamamaktadır. Bu yönüyle 

inovasyon, kalıcı avantajlar yaratmakta ve rekabetçi pozisyonunda belirgin değişiklikler 

oluşturmaktadır (Dobni, 2008:43).  

İnovasyon ve yaratıcılığın ülkeler temelinde ölçümünü yapan endekslerden ikisi,  Küresel 

Yaratıcılık Endeksi ve Küresel Inovasyon Endeksi’dir. Küresel inovasyon endeksi, ülkelerin 

inovasyon faaliyetlerini çok boyutlu olarak incelemektedir. Ülkelerin uzun dönemli üretim 

büyümesi, verimliliğin geliştirilmesi ve istihdam artışının teşvik edilmesine yönelik politikalar 

ve araçlar sağlanmasını amaçlayan 2015 raporunda dünya nüfusunun %95.1, GSYİH’nın 

%98.6’lık kısmını kapsayan 141 ülke incelenmektedir. 

Küresel Yaratıcılık İndeksi ise, dünya ekonomilerindeki büyüme ve sürdürülebilirliklerle ilgili 

geniş tabanlı bir ölçüm çalışmasıdır. Çalışmayı yürüten Martin Prosperity Institute, ekonomik 

gelişmenin üç önemli bileşeni olan yetenek, teknoloji ve tolerans ölçütlerini kullanarak 139 

ülkenin yaratıcılıklarına göre sıralamasını yapmaktadır. 

Bu çalışmamızın takip eden kısımlarında; inovasyon ve yaratıcılık kavramları açıklandıktan 

sonra, bu iki kavram arasındaki ilişki ele alınmıştır. Daha sonra da iki endekse göre, endekslerde 

yer alan ana ölçütlere göre bazı ülkelerin karşılaştırılması yapılmıştır. Karşılaştırılan ülkeler; 

endekslerin her birinin en üstte yer alan beş ülke ile Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, 

Özbekistan ve Kırgızistan olarak sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırmanın amacı, ileri durumda 

olan ülkelerin durumunu görmek ve bazı Türk devletleri açısından da kendi durumlarını analiz 

edilerek geliştirilecek stratejilerin ve politikaların altyapılarını oluşturmalarına yardımcı 

olmaktır.   

 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 909-922. 

 

 

911 

 

2. MALZEME VE METOT 

Küresel İnovasyon İndeksi ve Küresel Yaratıcılık İndeksine göre ülkelerin karşılaştırılması 

amacıyla yapılan bu çalışmada teorik olarak bilgi verilen bölümlerde yoğunluklu olarak 

Pamukkale Üniversitesi veri tabanı üzerinden ulaşılan, dili Türkçe ve İngilizce olan makale ve 

raporlardan; karşılaştırma bölümünde ise ilgili endekslerin 2015 raporlarından faydalanılmıştır.  

Karşılaştırma yapılırken, her iki endekse göre ilk beş ülke, Türkiye ve Orta Asya Türk 

cumhuriyetlerinden Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’ın indekslerde yer alan 

verileri karşılaştırmaya dahil edilmiştir. Türkmenistan da dahil edilmek istenmesine karşın, bu 

ülke ile ilgili endekslerde veri olmadığı için kapsam dışı bırakılmıştır.  

2.1. İnovasyon Kavramı ve Tanımı 

İnovasyon üzerine çalışmalar 1960’ların başlarından beri gelişerek devam etmektedir. İlk 

yıllarda kavram ve teori inşası üzerine odaklanan bu çalışmalar, işin doğasını açıklama ve çeşitli 

içeriğe dayalı faktörler ile organizasyonun karakteristiği arasındaki birleşmenin analizinden çok 

daha fazlasını ifade etmektedir. Daha sonraları, 80'ler ve 90'larda, araştırmalar inovasyon 

teorisinin geliştirilmesine yönelmiş ve bu nedenle inovatif firmaların tasarımına yönelik 

reçeteler sunulmuştur (Iqbal, 2011: 376). Bu süreci etkileyen bir unsur da dünyada ülkelerin 

istikrarlı bir ekonomik büyümeye kavuşabilme ve refah düzeyini artırmaya önem vermeleri ile 

daha az kaynak kullanarak daha fazla katma değer yaratma çabasına girmeleridir. Böylesi 

gelişmeler sonucunda ülkelerin araştırma-geliştirme ve inovasyon faaliyetlerine yönelimi 

hızlanmaktadır (Erkiletlioğlu, 2013: 2).  

Herşeyin büyük bir hızla değiştiği günümüzde bilgi ile üretilebilecek çok sayıda ürün ya da 

hizmet bulunmaktadır. Bu bilgiyi üretmek ve bir değere dönüştürmek yalnızca inovasyon ile 

mümkün olacaktır. Bu denli önemli olan inovasyonla ilgili çeşitli tanımlar bulunmakla birlikte 

Drucker (2002) inovasyonun bir şeyler yapmaktan ziyade anlamayı denemek olarak ifade 

etmiştir (Can ve Sagbansua, 2015: 211). Ayrıca inovasyon, OECD tarafından varlık veya sosyal 

refah yaratan yeni ürünler, işletme süreçleri ve doğal değişiklikler olarak tanımlanmaktadır 

(Innovation is more than just a Good Idea, 2008: 25). Oslo Kılavuzu’nda ise “işletme içi 

uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede 

iyileştirilmiş bir ürün (mal ya da hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir 

organizasyonel yönetimin gerçekleştirilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır (OECD ve Eurostat, 

2006: 50).  
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Yapılan bütün inovasyonların yarısının üst yönetim kadrosu tarafından yapılmadığı araştırmalar 

tarafından saptanmıştır. Bundan dolayı, bir işletme için düşündüğümüzde, çalışma yöntemleri, 

hizmetler ve geliştirilmesi muhtemel alanlar hakkında kullanıcıların ya da genç personelin 

söylediklerinin dinlenmesi ve araştırılması için güçlü bir sürece sahip olunması önem teşkil 

etmektedir. Aynı anlayışla inovasyon bir şeyleri farklı görebilme yeteneğine bağlıdır. Yani 

altyapısı veya düşünce yapısı bakımından çeşitlilik gösteren personele sahip organizasyonların 

inovatif olması daha muhtemel olarak görülmektedir (Mulgan ve Albury; 2003: 13).  Bu 

kapsamda çalışmamızın ana temasını oluşturan ülke kavramını ele alırsak, ülkelerin inovasyon 

faaliyetlerinin yoğuluklu olarak yürütüldüğü özel teşebbüsler, kamu kuruluşları, kâr amacı 

gütmeyen kuruluşları ve üniversiteleri (Öztemiz, 2015: 200) içerisinde yer alan ücretli personel 

ve gönüllüleri aracılığıyla teşvik etmelidir. 

İnovasyon literatürde farklı araştırmacılar tarafından farklı alt basamaklara ayrılmaktadır. 

Örneğin; Mulgan ve Albury’e (2003: 3) göre inovasyon artımlı inovasyon, radikal inovasyon 

ve sistemik veya dönüşümsel inovasyon olmak üzere üç çeşittir. Jon-Arild (2013: 1197)’e göre 

ise inovasyon kurumsal ve ekonomik inovasyon olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kurumsal 

inovasyon kendi içinde politik, kültürel ve sosyal inovasyon olmak üzere üç birimden; 

ekonomik inovasyon ise organizasyonel, maddi, hizmet ve pazarlama inovasyonu olmak üzere 

dört birimden meydana gelmektedir. Diğer bir sınıflandırmada ise inovasyon; ürün inovasyonu, 

süreç inovasyonu, pazarlama inovasyonu ve örgütsel inovasyon olarak dörde ayrılmaktadır 

(Savaş, 2013: 1137). Son olarak Can ve Sagbansua (2015: 210-211) inovasyonu ürün ve süreç 

inovasyonu olmak üzere ikiye ayırmıştır. Ürün inovasyonu kendi içinde mal ve hizmet 

inovasyonu olmak üzere ikiye; süre inovasyonu ise benzer şekilde teknolojik ve organizasyonel 

inovasyon olarak ikiye ayrılmaktadır.  

Bir ülke için temel inovasyon göstergeleri; ekonomide belirli dönemlerde yapılan inovasyon 

sayıları, patent, patent başvuruları ve patent kullanım hakları sayımları, Ar-Ge harcamaları ve 

çalışmaları, araştırmacı sayıları şeklinde sıralanmaktadır (Kavak, 2009: 619). Bu inovasyon 

göstergelerinin tamamının iyi seviyede olması durumunda bile bütün inovasyonların başarılı 

olması veya sonuçlarının işletmeler için büyük kazançlar sağlaması beklenemez. Ancak yeni 

inovasyonların meydana getirilmesini sağlayan sistemlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 

sonucunda inovasyonlar başarılı olacak ve bunun sonucunda büyük miktarlarda kazanç 

sunacaklardır (Jon-Arild, 2013: 1211). 
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2.2. Yaratıcılık Kavramı ve Tanımı 

Küresel güçlerin artan bir şekilde kaçınılmaz hale gelmesinden dolayı çoğu işletme uzmanları 

işgücü yaratıcılık ve inovasyonun rekabet avantajı sağlamada ve sürdürmede en önemli faktör 

olacağını tahmin etmektedirler.  Bununla birlikte organizasyonlar karşılaştıkları sosyal ve 

teknolojik değişiklikler karşısında yaratıcı kararlara ihtiyaç duymaktadırlar. Şu halde yaratıcılık 

kavramının ifade edilebilmesi için yeni olma, değişiklik ve orijinalliğe ihtiyaç duyulmaktadır  

(Iqbal, 2011: 377). Yaratıcılık kavramı kelime anlamı olarak “zekâ, düşünce ve hayal gücünden 

faydalanılarak o zamana kadar görülmeyen bir şeyi ortaya koyma, yapma durumu” olarak 

tanımlanmaktadır (http://www.tdk.gov.tr). Benzer şekilde Oxford sözlükte bir şeyler yaratmak 

için hayal ve orijinal fikirlerin kullanılması olarak tanımlanmaktadır 

(http://www.oxforddictionaries.com). 

Yaratıcılık faaliyetlerinin olumlu yönde sürekliliğinin sağlanabilmesi için genel anlamda 

ülkelere özel anlamda da organizasyonlara önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda inovatif 

ürünler, hizmetler ve yöntemlerin geliştirilebilmesi için organizasyonlar çalışanlarını daha 

yaratıcı olmaları konusunda teşvik etmelidirler. Çok sayıda yaratıcı problem çözme teknikleri 

bulunmaktadır. VanGundy (1992) tarafından bu teknikler bireyler tarafından kullanılanlar ve 

gruplar tarafından istifade edilenler olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca teknikleri uyarıcılarla 

ilişkili olan ve ilişkili olmayan şeklinde de ikiye ayırmıştır. Bu yöntemlerden belki de en yaygın 

kullanılanı ise beyin fırtınası tekniğidir. Burada grup üyeleri söylenilenleri bir tahtaya ya da 

kâğıda yazmakla görevli yardımcıya fikirlerini ifade etmektedirler (McFadzean, 2000: 62). 

Yeni şeyler ortaya koyma sürecinde kimi zaman engellerle karşılaşılabilmektedir. Yaratıcılığın 

önündeki engeller alışkanlıklar ve bloklar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Alışkanlıklar 

hem kişisel olarak hem de profesyonel anlamda günlük faaliyetlerimizin çoğunu 

gerçekleştirmede bize yardımcı olmaktadır. Ancak alışkanlıklarımız dünya görüşümüzü 

sınırlandırmakta, düşüncelerimiz sabit hale gelmektedir. Diğer bir engel olan bloklar yaratıcılık 

konusunda kitaplar yazmış olan James L. Adams tarafından algısal bloklar, duygusal bloklar, 

kültürel ve çevresel bloklar ile düşünsel (entellektüel) ve tanımsal bloklar olmak üzere dört 

sınıfa ayrılmıştır. Burada algısal bloklar ya ilgili duruma ya da durumun düzeltilmesi adına 

gerekli bilgilere açık bir şekilde ulaşılamaması durumunu; duygusal bloklar risk alma ya da 

hata yapma korkusunu; kültürel ve çevresel bloklar kültürel modelleri, sosyal ve psikolojik 

çevreyi; son olarak da düşünsel ve tanımsal bloklar tesirsiz zihinsel manevraların veya kısıtlı 

düşünsel mühimmatın seçilmesini ifade etmektedir (Evans, 1993:102-103). 

http://www.tdk.gov.tr/
http://www.oxforddictionaries.com/
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Yaratıcığın önündeki engellerin kaldırılması ve bu kültürün yaygınlaştırılabilmesi için; fikir 

geliştirmede bireylere gerekli ortam sunulmalı, kişiler fikirlerini açıkça beyan edebilmeleri için 

teşvik edilmeli, bireysel çalışmalar için zaman verilmeli, risk ve inisiyatif alma teşvik edilmeli, 

kişilere yaptıkları işleri farklı şekillerde yapabilmeleri adına imkân verilmeli, düşük seviyede 

denetim kullanılarak cezalandırıcı olmayan bir çevre sağlanmalı, kişilere farklı gruplarla 

etkileşime geçebilme ve bu gruplara katılabilme konularında cesaret verilmeli, gerçekçi iş 

hedefleri verilmeli, sorumlulukların yetkilendirilmesi teşvik edilmeli,  bireylerin karar verme 

sürecinin parçası olmalarına müsaade edilmeli, yönetici konumundakiler, ani ve zaman zaman 

takım üyelerinden geri besleme almaları cesaretlendirilmelidir (McFadzean, 1999: 381). 

2.3. İnovasyon ve Yaratıcılık Arasındaki İlişki 

Yaratıcılık ve inovasyon kavramları literatürde sık sık alternatifli olarak kullanılmaktadır. 

Ancak bazı yazarlar tarafından bu kavramların farklı yönlere sahip olduğu ifade edilmektedir. 

Genellikle yaratıcılık yeni bir fikir üretmenin dâhili ve ulusal süreci olarak, inovasyon ise 

böylesi fikirlerin uygulaması olarak ifade edilmektedir (Iqbal, 2011: 376). Diğer bir anlatımla 

yaratıcılık inovasyonun çekirdeğidir (Sarooghi vd., 2015: 715). Yani inovatif olmada ilk adım 

yaratıcı düşünmeye fırsat vermektir. Yaratıcı fikirler sadece bir başlangıç noktasıdır 

(Innovation is more than just a Good Idea, 2008: 26).  Çünkü yeni ürünler, yeni hizmetler veya 

yeni işletme alanlarının yaratılması kişi veya takımın iyi bir fikir bulması ve bu başlangıç 

aşamasının ardından bu fikri geliştirmesi ile başlamaktadır. Yaratıcılık yeni ve faydalı bir fikrin 

oluşturulması olarak tanımlanmaktadır. Buna karşılık inovasyon fikrin yalnızca 

oluşturulmasından ziyade uygulaması yönüyle yaratıcılıktan ayrılmaktadır. Burada fikrin 

uygulanmasından kastedilen fikrin satışı, sponsorlukları harekete geçirme, gerekli kaynakları 

toplama, inovasyonu yaratma ve piyasaya bu inovasyonun tanıtımıdır (Sarooghi vd., 2015: 

715). 

İnovasyon gelişmede anahtar rol üstleniyorsa yaratıcılığa artan ilginin beraberinde geldiğinin 

görülmesi sürpriz olmayacaktır. Yaratıcılık ve inovasyon farklı kurgular olmalarına rağmen 

yaratıcılığın anlamlı yeni fikir ve bağlantıların üretilmesi ve ilişkiye girilmesi ile ilgili olduğu 

ve ayrıca inovasyonun bunların kullanımı ve uygulaması ile çokça ilgili olduğu konularında 

ortaya çıkan bir fikir birliği bulunmaktadır. Yeni fikirlerin tasarlama, icat etme, geliştirme 

ve/veya uygulamaları yaratıcı süreç içerisinde dayanakları bulunmakta ve bazıları yaratıcılığın 

inovasyondan önce geldiğini ileri sürmektedir (Isaksen ve Akkermans, 2011:162). 
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Yaratıcılık ve inovasyon kavramları arasındaki ilişkiyi araştıran Sarooghi, Libaers ve 

Burkemper (2015) yaptıkları 10538 gözlemi içeren çalışmaları sonucunda şu sonuçlara 

ulaşmışlardır: Yaratıcılık ile inovasyon arasındaki korelasyon, en güçlü olarak önce bireysel 

seviyede, sonra takım seviyesinde en son olarak da firma seviyesinde; büyük firmalarda küçük 

firmalara kıyasla daha güçlü; süreç invasyonunda ürün inovasyonuna kıyasla daha güçlü; düşük 

teknolojili firmalarda yüksek teknolojili olanlara göre daha güçlü; orta seviye toplumsallık 

duygusunun olduğu durumlarda maksimum değerde, orta seviye belirsizlikten kaçınma 

duygusunun olduğu durumlarda maksimum değerde gerçekleşmektedir.  

2.4. Küresel Inovasyon Endeksi 

Küresel inovasyon endeksi 2008 yılından beri inovasyon ile ilgili farklı ana temalar 

çerçevesinde hazırlanmaktadır. 2008-2009 ve 2009-2010 dönemlerinde alt konu başlığı 

içermeyen indeks, 2011 yılı ile birlikte hem her yıl hem de bir temayı ele almaktadır. Endeksin 

2011 yılı ana teması büyüme ve kalkınmayı hızlandırma iken 2015 yılında kalkınma için etkili 

inovasyon politikaları olmuştur.  

Küresel İnovasyon Endeksi, iki alt endekse dayanmaktadır: İnovasyon Girdi Alt Endeksi ve 

İnovasyon Çıktı Alt Endeksi. İnovasyon Girdi Alt Endeksi, beş temel bileşen ve her bileşen üç 

göstergeden oluşmaktadır. İnovasyon Çıktı Alt Endeksi ise, iki bileşen ve yine her bileşen üç 

göstergeden oluşmaktadır. Bu göstergelerin toplamda 79 alt göstergesi bulunmaktadır. 

Göstergelerin ağırlıklandırılmış skorları alınarak 2015 yılı Küresel İnovasyon Endeksi 

oluşturulmuştur. Endeksin ana çerçevesi Şekil 1’de verilmiştir (Global Innovation Index, 2015: 

9). 
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Şekil 1: 2015 Küresel İnovasyon İndeksinin Yapısı 

Küresel inovasyon endeksi, inovasyon girdisi alt endeksi ile inovasyon çıktısı alt endeksinin 

basit ortalamasına göre hesaplanmaktadır. 

2.5. Küresel Yaratıcılık Endeksi 

Küresel yaratıcılık endeksi iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, ekonomik gelişmenin üç 

önemli bileşeni olan yetenek, teknoloji ve tolerans ölçütlerine göre ülkelerin sıralamasını 

vermektedir. Daha sonra bu bireysel ölçütler birleştirilerek Küresel Yaratıcılık Endeksi’ndeki 

toplam sıralamayla birleştirilmektedir. İkinci bölüm ise, küresel yaratıcılık endeksi ile daha 

geniş ölçütler olarak ekonomik gelişme, rekabet ve refah arasındaki bağlantıları incelemektedir. 

Endeksin yapısı Şekil 2’de verilmiştir .  

  

KÜRESEL YENİLİK ENDEKSİ 
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Şekil 2: 2015 Küresel İnovasyon Endeksinin Yapısı 

 

Şekil 2’de verilen endeksin bileşenleri rapordaki ifadelerden hareketle aşağıda kısaca 

açıklanmıştır (Global Creativity Index, 36-37).  

Küresel Yaratıcılık Endeksi’nin yapısında yer alan küresel teknoloji; Ar-Ge yatırımları, 

inovasyon ve teknoloji olmak üzere üç alt bileşenden oluşmaktadır.  Ar-Ge Yatırımları, GYİH 

veya ekonomik çıktıların bir paylaşımı olarak Ar-Ge harcamalarının ölçülmesidir. Bu 

harcamalar temel araştırmalar, uygulamalı araştırmalar ve deneysel gelişmeler için kullanılan 

Ar-Ge giderlerini içermektedir. Küresel yaratıcılık indeksi içerisinde bu değere dair veriler 

2010-2012 yılları arasını kapsayan periyod için World Bank’ın “World Development 

Indicators” adlı yayınından alınmıştır.  

İnovasyon ise, milyon kişi başına düşen patent başvuru sayısı olarak açıklanan inovasyon 

değişkeni hakkında veriler Ar-Ge yatırımları değişkeni ile birlikte aynı kaynak üzerinden elde 

edilmiştir.  

Teknoloji değişkeni için ise iki değişken kullanılmaktadır: Ar-Ge yatırımları ve inovasyon. 

Diğer bir anlatımla teknoloji değişkeni bu iki değişkenin birleşiminden meydana gelen bir 

ölçüdür. 

Küresel yaratıcılık endeksinin ikinci ana bileşeni yaratıcı sınıf ve küresel yetenektir. Yetenek 

bileşeni, yaratıcı sınıfa dâhil olma ve eğitim düzeyi gibi iki gösterge ile ölçülmektedir. Yaratıcı 

sınıf, ülkelerin bilişim, matematik, mimari, mühendislik, yaşama dair, fiziksel ve sosyal 

bilimler, sanat ve tasarım, çevre, spor bilimleri, medya, yönetim, işletme ve finans, hukuk, satış 

yönetimi ve sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda yayılmış yaratıcı işlerle meşgul olan iş 

gücünün paylaştığı kısmı hesaplamaktadır. Bu değişkene dair veriler 2010-2012 yılları 
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arasındaki sürece ait olup “International Labour Organizations” adlı yayından alınmıştır. Eğitim 

düzeyi değişkeni, lise sonrası eğitime katılım değerlerine dayandırılmaktadır. Bu amaçla 

standart ölçek olarak üniversiteleri, yüksekokulları, halk eğitim merkezlerini, teknik eğitim 

enstitülerini ve diğer lise sonrası eğitim enstitülerini kapsayan “yükseköğretim” değeri 

kullanılmıştır. Çalışma içerisinde özellikle 2010-2012 yılları aralığına dair verileri de içeren 

“World Development Indicators”  adlı yayından elde edilen “brüt yükseköğrenime kayıt oranı” 

değeri kullanılmıştır.  

Küresel yaratıcılık endeksinin üçüncü bileşeni ise küresel toleranstır. Bunun altında yer alan 

etnik tolerans değişkeni, “Yaşadığınız şehir ya da alan ahlaki ve ırksal olarak azınlıkta olan 

kişiler için iyi veya kötü bir yer midir?” araştırma sorusuna dayandırılmaktadır. Bu çalışmada 

150 ülkede, ülke başına 1000 katılımcının dâhil olduğu ve bu sorunun da inşa edildiği World 

Poll araştırmasında evet cevabı veren katılımcılara dair 2014 sonrası veriler esas alınmıştır. 

Eşcinsel toleransı ise, “Yaşadığınız şehir ya da alan eşcinsel insanların yer alması bakımından 

iyi veya kötü bir yer midir?” araştırma sorusuna World Poll kapsamında evet cevabı veren 

katılımcılara dair 2012 sonrası verileri dikkate almıştır. Son alt bileşen tolerans da, ahlaki ve 

etnik azınlıklar ile eşcinsel insanlara insanlara karşı gösterilen tutumları temel alan iki değeri 

kullanmaktadır. 

3. ENDEKSLERE GÖRE ÜLKELER ARASI BİR KARŞILAŞTIRMA 

Küresel inovasyon endeksine göre, çalışma kapsamı için belirlenen ülkelerin karşılaştırması 

Şekil 3’de verilmiştir. Bu endekse göre İsviçre, İngiltere, İsveç, Hollanda ve ABD sıralamada 

ilk beşte yer alan ülkelerdir. Türkiye, endekse göre, 141 ülke (ekonomi) arasında 37,81 puanı 

ile 58. sırada yer almaktadır. Kazakistan 82, Azerbaycan 93, Kırgızistan 100 ve Özbekistan 

122. sırada bulunmaktadır. 

 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 909-922. 

 

 

919 

 

 

Şekil 3: 2015 Küresel İnovasyon Endeksine Göre Bazı Ülkelerin Puanları ve Sıralaması 

 

Küresel yaratıcılık endeksine göre ise,  en iyi beş ülke Avustralya, ABD, Yeni Zelanda, Kanada 

ve Danimarka’dır. Türkiye bu sıralamada 88. ülke olarak yer almıştır. Kazakistan 72, 

Özbekistan 74, Azerbaycan 98 ve Kırgızistan 111. sırada yer bulabilmiştir. Ülkelerin bu 

sıralamaları çalışmada daha öncede belirtildiği üzere Küresel Yaratıcılık Endeksi’nin üç ana 

ölçütü olan küresel teknoloji, küresel yetenek ve küresel tolerans sıralamalarına göre 

belirlenmektedir. Bu sıralamalara dair karşılaştırma Şekil 4’te verilmiştir. 
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Şekil 4: 2015 Küresel Yaratıcılık Endeksi Ana Ölçütlerine Göre Bazı Ülkelerin Sıralaması 

 

4. SONUÇ 

Küresel Yaratcılık Endeksi ile Küresel İnovasyon Endeksi’ne göre her bir endeks için ayrı ayrı 

sıralamadaki ilk beş ülke ile bazı Türk devletlerini karşılaştırmayı amaçlayan bu çalışmaya 

göre, her bir endeks için ilk beş ülke sıralamasında ortak olarak yalnızca ABD yer almaktadır. 

Karşılaştırmadaki Türk devletlerini kendi arasında düşündüğümüzde Küresel Yaratıcılık 

Endeksine göre en iyi konumda Kazakistan yer almakta daha sonra ise sırasıyla Özbekistan, 

Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan şeklinde devam etmektedir. Aynı sıralama Küresel 

inovasyon Endeksi’ne Göre Tükiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan 

şeklindedir. 

Endes puanları yanında, küresel inovasyon endeksine göre, inovasyon girdisi ve inovasyon 

çıktısı alt endeksi ölçütleri ayrı ayrı herbir ülke açısından değerlendirilerek, puanı düşük 

sıralaması gerilerde yer alan ülkelerin ilgili ölçütler temelinde iyileştirme ve geliştirme 

çalışmaları yapmaları gerekmektedir. Buna benzer şekilde, her iki endekse göre daha alt ölçütler 
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dikkate alınarak çalışma genişletilebilir. Bu, ülkelerin hangi ölçütlerde iyi hangilerinde zayıf 

kaldığını göstermesi ve gerekli strateji ve politikaların geliştirilmesi açısından oldukça yararlı 

olacaktır.  

Son olarak, küresel yaratıcılık endeksinin tolerans ile ilgili kısmı oldukça dikkat çekicidir. 

Tolerans bileşeni; ülkelerin etnik, eşcinsellik ve küresel tolerans açısından durumunu ele 

almaktadır. İslam ülkelerini de kapsayan çalışmada, İslam dininin eşcinselliği haram kılması 

sebebiyle bu bileşenin bazı ülkelerin sıralamasını aşağı düşüreceği açıktır. Tolerans bileşenine 

bu açıdan bakılması, endeksin en zayıf yönlerinden biri olarak görülebilir. Buradan hareketle, 

endeksin toleransı ölçebilecek farklı ölçütlerle geliştirilmesi de mümkün olabilir.  
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Аннотация 

В современном мире одним из главных условий успешного функционировании 

экономики любой страны является внутреннее производство и предпринимательство, 

которые обеспечивают поступление налогов в бюджет. При нехватке местного 

финансирования предпринимателям приходится обращаться к инностранным 

инвестициям. Таким образом предприниматели крайне заинтересованы в привлечении 

инностранных инвесторов на постоянной основе и на длительный срок. Однако 

привлечение инвесторов в страну требует больших усилий, и в первую очередь это 

касается гарантирования их защиты, что является важнейшим фактором, 

способствующим росту инвестиций. Целью этой работы является исследование 

международного опыта по защите и мотивированию иностраных инвесторов и 

инвестиций, а также изучение возможности его применения в Кыргызстане. В процессе 

работы был использован ежегодный международный рейтинг, составляемый 

Всемирным Банком, «Doing Business» и отчеты Конференций ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД). Сравнивая рейтинг различных стран, сделанный независимыми 

экспертами, а также предпринятые государствами шаги в достижении этих результатов, 

мы надеемся найти свой путь для эффективной защиты инностранных инвестиций, что 

поможет Кыргызстану увеличить поток поступаемых инностранных инвестиций. 

Ключевые слова:  инностранные инвестиции, защита инвестиций. 
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Abstract 

In modern world one of the main conditions for the successful functioning of any economy are 

domestic production and entrepreneurship, which provide tax revenues to the budget. In case 

of shortage of local financing, entrepreneurs have to apply for to foreign investments. Thus 

entrepreneurs are very interested in attracting foreign investors on a regular basis and for a long 

term. However, attracting investors to the country requires many efforts, and first of all it 

concerns to guarantee protection of foreign investments, which is the most important factor for 

the growth of foreign investments. The purpose of this work is to study international experience 

in protection and motivation of foreign investors and investments as well as to study the 

possibility of using this experience in Kyrgyzstan. In the process of work, the annual 

international rating compiled by the World Bank, «Doing Business» and reports of United 

Nations Conferences on Trade and Development were used. By comparing the ranking of 

different countries, made by independent experts, as well as the steps taken by those countries’ 

governments in achieving such results, we hope to find our own way to effectively protect the 

investments that will help Kyrgyzstan to increase incoming flow of foreign investment. 

Keywords: foreign investments, investment protection. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В нынешних условиях Кыргызской Республики одним из определяющих факторов ее 

развития становится привлечение инвестиций как составной части либерализации 

внешнеэкономических отношений Кыргызстана. Приток иностранного капитала 

рассматривается как одно из важных условий динамичного развития экономики и 

включения в систему современных мирохозяйственных связей и является приоритетным 

направлением государственной политики Кыргызской Республики. 
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Актуальность данного исследования заключается в возрастающей необходимости 

эффективной инвестиционной политики, которая бы стимулировала устойчивый рост 

прямых иностранных инвестиций. Однако, приток прямых иностранных инвестиций в 

страну остается на относительно низком уровне. В основном это связано с политической 

нестабильностью в республике, которая заставляет инвесторов сомневаться в защите 

своих инвестиций и вкладывать свои средства в экономику других стран, где создаются 

более привлекательные условия для инвестиционной деятельности и где гарантируется 

безопасность вложенных инвестиций. Из этого вытекает необходимость улучшения 

условий для инвесторов и в первую очередь, повышения уровня защиты иностранных 

вложений. Вот почему совершенствование процесса защиты инвесторов и инвестиций 

путем использования успешного опыта государств так важно не только для Кыргызской 

Республики, но и для многих других государств, в которых защита инвестиций не может 

обеспечиваться должным образом. 

В связи с этим были выпущены различные статьи и научные работы как в Кыргызстане, 

так и зарубежом. Филатов и Иконников (2000) указывают на то, что защита инвесторов 

должна строиться с учетом нескольких уровней комплексного понимания данной 

проблемы. В самом широком смысле защита инвесторов должна включать в себя 

следующие моменты: обеспечение прозрачности и информационной открытости работы 

фондового рынка; существование механизмов, препятствующих возникновению 

махинаций на фондовом рынке и незаконного ущемления прав инвесторов; наличие 

действенных процедур правовой и судебной защиты интересов инвесторов в случае их 

нарушения и, наконец, существование конкретных механизмов и схем возмещения 

ущерба от недобросовестной деятельности операторов фондового рынка и заемщиков. 

Жорупбекова (2010) описывает основные права и гарантии защиты инвестиций в 

Кыргызской Республике, а так же некоторые правовые инструменты, предусмотренные 

законодательством Кыргызской Республики, которые могут быть применены 

иностранными инвесторами для усиления защиты инвестиций. Шройер (2011) исследует 

международные стандарты защиты инвестиций, а Шилл (2013) рассматривает вопрос 

права защиты инвестиций как элемент международного права развития инвестиций. 

Сабиров, Мамаев и др (2016) в обзоре иска «Петробарт против Кыргызской Республики» 

отмечают, что государство, преследуя даже самые благие цели, обязано соблюдать 

законы и свои международные обязательства по защите инвестиций, поскольку 

подобные инвестиционные споры негативно влияют на инвестиционный имидж страны. 
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Инвестиции: основные понятия и законодательные основы 

Говоря «инвестиции», подразумевают вложение капитала с целью его дальнейшего 

увеличения в будущем. Под инвестициями также понимается динамический процесс 

формирования капитала, последовательного преобразования первоначальных ресурсов 

и ценностей в инвестиционные затраты и превращение вложенных средств в прирост 

капитальной стоимости в форме дохода или социального эффекта. (Киселева, 

Боровикова и др, 2006) 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций в бизнес и осуществление 

практических действий для получения прибыли или иного полезного эффекта. Она 

может быть направлена на внутреннее и внешнее развитие предприятия. (Бочаров, 2008) 

Под защитой инвестиций понимают процесс применения различных юридических и 

экономических норм, призванных обеспечивать сохранность вложенных средств 

инвесторов и вкладчиков капитала. Необходимость защиты инвестиций обусловлена 

различными рисками, которые связаны с событиями или ситуациями, наступление 

которых может привести к потере вложений.( Райзберг, Лозовский и др, 1999) 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности происходит путем 

использования различных нормативно-правовых актов. Эти документы, как правило, 

призваны следить за деятельностью инвесторов, в них описаны основные понятия, 

сферы деятельности, основные права и обязанности инвесторов, основные формы и 

механизмы защиты. В основном, законодательные основы, касающиеся деятельности 

инвесторов и потоков инвестиций изложены в законах стран об инвестиционной 

деятельности, в двусторонних и многосторонних соглашениях, а также конвенциях 

имеющих высшую юридическую силу. Законодательная база любой страны направлена 

на улучшение инвестиционного климата, сохранение позиций на мировом рынке и 

повышения уровня инвестиционных потоков в страну. Поэтому для эффективного 

ведения инвестиционной деятельности, страны с каждым годом вводят изменения в 

законодательстве своего государства и принимают новые нормативные акты.(Шилл, 

2013) 
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2.2 Международные организации 

Помимо законодательства каждой страны основными организациями имеющими 

отношение к регулированию инвестиционной деятельности на мировом уровне 

являются: Группа Всемирного Банка, Всемирная Торговая Организация, Конференция 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию и ряд других организаций, в 

компетенцию которых в той или иной мере входит регулирование деятельности 

инвесторов и инвестиций. 

Группа Всемирного Банка является одним из важнейших источников финансовой и 

технической помощи развивающимся странам по всему миру. Данная организация 

состоит из инвестиций и смягчение связанных с их осуществлением формальностей. В 

то же время каждое государство сохраняет за собой право регламентации доступа 

иностранных инвестиций на национальную территорию. Рекомендуется также при 

доступе иностранных инвесторов не устанавливать для них особых обязательств, 

отягчающих условия ведения дела и нарушающих конкуренцию между иностранными и 

национальными предприятиями. Следовательно, государства должны отказаться от 

установления этих ограничений - в долгосрочном плане они приносят больше вреда, чем 

пользы, так как удерживают иностранных инвесторов от вложения инвестиций. 

Многостороннее Агентство по Гарантиям Инвестиций (МИГА) является одной из самых 

важных организаций, целью которой является содействие направлению прямых 

иностранных инвестиций в развивающиеся страны путем страхования политических 

рисков, передачи опыта и предоставления гарантий частным инвесторам, а также 

оказание консультационных и информационных услуг. В настоящее время членами МИГ 

являются 167 государств. Кыргызстан является членом ВТО и МИГА. 

Всемирная Торговая Организация - это и организация, и одновременно комплекс 

правовых документов, своего рода многосторонний торговый договор, определяющий 

права и обязанности правительств в сфере международной торговли товарами и 

услугами Большое значение в Соглашении ВТО придается гласности и «прозрачности» 

всех связанных с торговлей инвестиционных мер. Этой цели служит обязательная 

публикация информации о мероприятиях в области инвестиционной политики на 

национальном, региональном и местном уровнях и соответствующее уведомление 

Совета по торговле товарами.  



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 923-938. 

 

 

928 

 

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) 

обеспечивает урегулирование инвестиционных споров между правительствами и 

иностранными частными инвесторами, либо улаживая разногласия, либо через 

арбитражное разбирательство. МЦУИС является самостоятельной организацией, тесно 

связанной с Всемирным банком. Членами МЦУИС являются 151 государств. 

Кыргызстан подписал, но еще не ратифицировал договор о вступлении в эту 

организацию. 

Конференция Организации Объединенных Наций по Торговле и Развитию (United 

Nations Conference on Trade and Development – ЮНКТАД) – это орган ООН, который был 

учрежден с целью обеспечения содействия международной торговле и экономическому 

развитию. ЮНКТАД служит центром согласования политики правительств и 

региональных экономических группировок в торговле, а также в связанных  с ней  

аспектах экономического развития. В деятельности ЮНКТАД участвует 194 страны, в 

том числе и Кыргызстан.  

3.ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ИНВЕСТИЦИЙ 

Для изучения зарубежной практики защиты инвестиций были выбраны Республика 

Сингапур и Королевство Дания. Выбор этих стран обусловлен существующей в данной 

стране эффективной системы защиты и привлечения инвестиций. Согласно 

исследованиями международных организаций эти страны занимает верхние строки в 

различных мировых рейтингах. Для оценки эффективности инвестиционной политики в 

аспекте защиты инвестиций, было взято за основу исследование «Ведение 

бизнеса»(Doing Business report); а также были использованы отчеты ЮНКТАД, рейтинг 

глобальной независимой международной организации Transparency International по 

изучению и борьбе с коррупцией и статистические отчеты Всемирного Банка об 

экономиках этих стран.  

3.1 «Ведение Бизнеса» 

Доклад «Ведение бизнеса: оценка качества и эффективности регулирования», является 

ежегодным от ведущего издания Группы Всемирного банка, который производит оценку 

норм, способствующих расширению предпринимательской деятельности, а так же норм 

ограничивающих ее. Это исследование использует количественные показатели, которые 

оценивают уровень благоприятности правовых норм для предпринимательской 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 923-938. 

 

 

929 

 

деятельности и защиты прав собственности, а также позволяют сопоставить данные для 

189 стран, от Афганистана до Зимбабве, по мере их изменения с течением времени.  

Согласно исследованию «Ведение бизнеса 2016»Сингапур занимает первое место в 

общем рейтинге по благоприятным условиям для ведения бизнеса среди 189 стран. 

Дания занимает третье место. В то же время, Сингапур находится на первом месте, по 

индексу защиты инвесторов. Дания находится на более низком уровне, 20 место, по 

индексу защиты инвесторов, но оно все значительно выше уровня Кыргызстана. 

Кыргызстан занимает 67 место место в общем рейтинге по благоприятным условиям для 

ведения бизнеса и находится на 37 строчке по индексу защиты инвесторов.  

3.2 Индекс восприятия коррупции 

Это ежегодный составной индекс(Corruption Perception Index), измеряющий уровень 

восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Индекс 

составляется Transparency International на основе данных опросов, проведенных среди 

экспертов и в деловых кругах. Опросы проводят независимые экспертные организации, 

которые занимаются анализом госуправления или бизнес-климата. Эксперты 

Transparency International оценивают методологию каждого источника информации, 

чтобы убедиться, что она соответствует стандартам качества. Он ранжирует страны и 

территории по шкале от 0 (самый высокий уровень коррупции) до 100 (самый низкий 

уровень коррупции) на основе восприятия уровня коррумпированности 

государственного сектора. Лидером рейтинга уже второй год подряд является Дания с 

91 баллами, а Сингапур занимает 8 место с 85 баллами. В ИВК 2015 года Кыргызстан 

набрал 28 баллов и занял 123 место по сравнению с 27 баллами и 136 местом в 2014 году 

и 24 баллами и 150 местом в 2013 году. Несмотря на наметившийся позитивный 

прогресс, Кыргызстан все еще находится на очень низком уровне по прозрачности и 

коррумпированности.  

3.3 Сингапур 

Согласно отчетам «Ведение бизнеса» за период с 2010 по 2016 годы, в Сингапуре 

прослеживается одинаковая, очень положительная динамика развития индексов по 

защите инвесторов, а так же остальных индексов, таких как индексы раскрытия 

информации, . Это говорит о том, что Сингапур довольно долгое время сохраняет за 

собой лидерские результаты по подсчетам экспертов Всемирного Банка. 
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В Сингапуре созданы очень благоприятные условия для предпринимателей, такие как 

политическая стабильность, упрощенная система регистрации бизнеса, режим 

наибольшего благоприятствования для инвесторов, низкие налоговые ставки, высокая 

степень защиты инвесторов и интеллектуальной собственности, открытая экономика, 

высококвалифицированный рабочий труд и так далее. (Лау, 2010) 

В этой стране не существует специального инвестиционного законодательства, интересы 

инвесторов и государства расписаны в двусторонних и многосторонних соглашениях. 

Эти соглашения защищают граждан и компании с обеих стран от рисков войны или 

некоммерческих рисков экспроприации и национализации на первоначальный период в 

15 лет с последующим продолжением, если обратное не имеет место. Страна подписала 

подобного рода соглашения с огромным списком государств, и этот список продолжает 

расти.  

Кроме того, инвестиционная деятельность регулируется Сингапурским Арбитражным 

Центром и Сингапурским Центром Посредничества. Данные центры занимаются 

защитой прав инвесторов, решением сложившихся споров и восстановлением 

нарушенных прав. Сингапур является членом МИГА, а так же членом ВТО. В этой 

стране гарантируется свобода учреждения бизнеса. Возможно приобретение холдингов, 

а также законно обладание контрольным пакетом акций местной компании. 

Сингапур, в наши дни, высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низким 

налогообложением, в которой важную роль играют транснациональные корпорации и 

инностранные инвестиции. Однако не всегда было так. Как и Кыргызстан в 1990 годы, 

Сингапур в 1960 годах после получения независимости, считался одной из стран 

третьего мира, в стране была крайне тяжелая экономическая ситуация, существовала 

острая нехватка элементарных товаров, даже питьевую воду приходилось завозить из 

соседней Малайзии (Энциклопедия ЦРУ, 2012). С 1965 по 1980 годы, Сингапур смог 

решить многие внутренние проблемы и совершил скачок от страны третьего мира до 

высокоразвитой страны с высоким уровнем жизни благодаря благодаря справедливой 

налоговой системе и эффективной экономической политике, включающей в себя 

успешное привлечение инностранных инвестиций, которые смог воплотить лидер 

Сингапура того времени – Ли Куан Ю. Именно его называют «спасителем» Сингапура и 

создателем «сингапурского чуда». (Николаенко и Лунева, 2013) Его правление 

подчеркивает важность сугубо субъективного фактора – политической воли высшего 
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руководства страны, при котором проблемы борьбы с коррупцией легли в основу 

национальной стратегии (Гладченко 2014). 

Сингапур строго следит за коррупционной деятельностью, в стране созданы строгие 

меры наказуемости любого проявления коррупции, начиная от больших штрафов и 

заканчивая длинными сроками тюремного заключения. Правовой базой является Закон 

о предотвращении коррупции (Pre-vention of Corruption Act) №15. Хотя он вступил в силу 

ещё в 1960 г. и считается одним из старейших среди действующих актов такого рода в 

мировой юридической практике, отдельные статьи и положения Закона периодически 

пересматриваются и уточняются с точки зрения их соответствия меняющимся условиям. 

Так, сформулированное в нём определение взятки, регулярно дополняется новыми 

поправками и уточнениями, призванными исключить двусмысленность толкования и 

возможность уйти от наказания. В отличие от мировой юридической практики этот Закон 

устанавливает «презумпцию виновности» госслужащего в коррупционной деятельности, 

пока не будет доказано обратное. 

3.4 Дания 

Дания является членом Евросоюза с 1973 года, но при этом не входит в Еврозону, 

используя собственную валюту датская крона. Дания, как и многие основные члены 

Евросоюза, является индустриально-аграрной страна с высоким уровнем развития. 

Очень большое место в датской экономике занимает производство высоко-

технологичных товаров. Доля промышленности в национальном доходе превышает 40%. 

Страна стоит на первом месте в мире по объёму внешнеторгового оборота на душу 

населения. Ведущие отрасли экономики: металлообработка, машиностроение (особенно 

электротехническое и радиоэлектронное), пищевая, химическая, целлюлозобумажная, 

текстильная. В сельском хозяйстве главенствующую позицию занимает мясо-молочноое 

животноводство. При этом в Дании очень низкие уровни инфляции – примерно 2,5% и 

безработицы – 5%. (Энциклопедия ЦРУ, 2013) Для постоянного усиления экономики 

своей страны Дания проводит политку привлечения иностранных инвестиций, особенно 

в определенных отраслях таких как экотехнологии, биоэнергетика, биотехнологии, 

фармацевтика, электромобили и транспортные средства на альтернативных источниках 

энергии, информационно-коммуникационные технологии, транспортная 

инфраструктура (порты и терминалы), а также сельское хозяйство. С этой целью на 

территории Дании ежегодно проводятся тематические выставки и ярмарки, на которых 
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компании знакомят иностранных участников с новейшими технологиями и 

достижениями в той или иной области.  

Правительство активно поощряет иностранные инвестиции в экономику страны, но 

специального законодательства по этой проблематике нет. Тем самым, Дания 

распространяет национальный режим на иностранных инвесторов. Иностранные 

инвесторы могут заниматься любого рода предпринимательской деятельностью при 

условии соблюдения ими правил получения вида на жительство и разрешения на работу. 

В целом, в стране в настоящее время нет каких-либо ограничений для прямых 

иностранных инвестиций в Данию и прямых датских инвестиций за рубежом, 

портфельных инвестиций, получения займов в банках страны и зарубежных банках 

компаниями, принадлежащими иностранному капиталу, репатриации капиталов, займов, 

процентов по депозитам, дивидендов, прибыли филиалов компаний, авторских 

гонораров, лицензионных платежей и других платежей за услуги. 

Дания также привлекает иностранный капитал действующим в стране льготным 

налоговым режимом в отношении иностранных холдинговых компаний. Многими 

экспертами юрисдикция Дании рассматривается как наиболее удобная в налоговом 

плане для создания и работы международных холдинговых структур. При этом движение 

финансовых потоков всегда находится под строгим контролем финансовых служб. 

Правительством страны сохраняется жесткая финансовая дисциплина, при этом 

проводятся последовательные меры по стимулированию предпринимательства и 

инвестиций. Строгое законодательство в отношении финансовых преступлений, 

высокотехнологичная оснащенность всех уровней государственных служб и высокий 

уровень экономики  способствуют тому, что Дания на протяжении последнего ряда лет 

имеет высокую деловую репутацию и относится к числу стран, наименее подверженных 

коррупции и одной из самых высоких степеней прозрачности всех государственных 

учреждений и большинства частных компаний Дании. Регулярное обновление интернет-

сайтов, предоставляющих большие объемы информации о деятельности, гарантируют 

доступность сведений для общества. Датское агентство международного развития 

(Danida) активно развивает политику абсолютной нетерпимости, то есть 

неприемлемости любых проявлений взяточничества внутри организации и в процессе 

сотрудничества с внешними партнерами. В рамках политики абсолютной нетерпимости 

антикоррупционные положения вносятся в контракты и соглашения всеми компаниями, 

а неисполнение указанных требований может привести к расторжению договора и отказе 
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от сотрудничества. Сопутствующим условием для многих сделок является 

необходимость подписания Декларации о неприменении взяточничества. Своей 

подписью лицо заявляет об отказе участвовать в коррупционных процессах, а в случае 

причастности к таковым, гарантирует компенсацию за возможные потери. В Дании 

также существует горячая линия при Агентстве международного развития, на которую 

можно оставить сообщение про любое лицо, предполагаемое во взяточничестве. Такие 

сообщения являются основанием проведения расследования. Помимо этого в рамках 

своей деятельности агентство организовало собственную антикоррупционную горячую 

линию, в целях обеспечения возможности сообщать о подозрениях в неправомерном 

использовании средств агентства. (Чернавских, 2014) 

Развитие общественной и правовой культуры в Дании сводится к порицанию коррупции 

и стимулированию честности и открытости функционирования публичных служб и 

чиновников. В качестве дополнительных рычагов влияния Дания ужесточает 

антикоррупционное законодательство. Одной из последних среди антикоррупционных 

мер, стало усиление уголовной санкции за коррупцию в публичном секторе с трёх до 

шести лет лишения свободы, санкция за коррупцию в частном секторе увеличена с 

одного года до четырёх лет лишения свободы.  

4. ПРИМЕНЕНИЕ МИРОВОЙ ПРАКТИКИ ЗАЩИТЫ ИНВЕСТИЦИЙ В 

КЫРГЫЗСТАНЕ 

Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику Кыргызской Республики 

является одним из приоритетных направлений экономической политики Правительства 

и взаимовыгодного экономического сотрудничества с зарубежными странами. 

Кыргызстан продолжает проводить серьезные реформы в области экономики и 

государственного регулирования. Наше законодательство предоставляет иностранным 

инвесторам национальный режим, применяемый в отношении юридических и 

физических лиц Кыргызской Респулики. Он включает в себя довольно широкие права и 

гарантии иностранным инвесторам, включая гарантии вывоза или репатриации за 

пределы Кыргызской Республики инвестиций, имущества и информации, гарантии 

защиты от экспроприации инвестиций и возмещения убытков инвесторам, гарантии 

использования доходов, свобода денежных операций и др 
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Основным нормативным документом, регулирующим инвестиционную деятельность, 

является Закон «Об инвестициях в Кыргызской Республике». . Эти принципы нацелены 

на улучшение инвестиционного климата в стране и продвижение иностранных и 

внутренних инвестиций посредством обеспечения справедливого и равноправного 

законодательного режима для инвесторов и гарантированной защиты инвестиций в КР. 

Этот Закон также регулирует отношения между государственными органами и 

инвесторами. 

Кроме того, в целях интеграции в мировое сообщество, а также создания международной 

нормативно-правовой базы Кыргызстан заключил межправительственные соглашения с 

рядом иностранных государств по взаимной защите и поощрении инвестиций, об 

избежание двойного налогообложения, о транзитных перевозках, а также подписал 

Конвенцию стран Содружества Независимых Государств «О защите прав инвестора» и 

так далее. В нашей стране действуют несколько свободных экономических зон (СЭЗ), 

созданных для привлечения прямых иностранных инвестиций в республику.  

В 2014 году было создано Агентство по продвижению инвестиций при Министерстве 

экономики Кыргызской Республики, которое является государственным учреждением 

по продвижению иностранных инвестиций и помощи международным компаниям в 

поиске возможностей для бизнеса в Кыргызской Республике. 

Таким образом, государство в целом проявляет действия по защите инвестиций 

инвестиционной деятельности, но на наш взгляд, они недостаточны и требуются 

активные меры по их увеличению.  

В Кыргызстане существует высокий уровень коррупции, очень низок уровень доверия 

со стороны инностранных инвесторов и самих граждан государству в связи с частой 

сменой премьер-министра и всего кабинета в целом (за всю 25-летнюю историю 

независимости в республике сменилось 28 правительств), еще большее недоверие 

вызывает факт постоянных народных митингов, в следствии которых, в не такой уж 

длинной истории нашей независимости произошли две революции в 2005 и 2010 годах, 

в результате которых в стране менялись и президент и правительство и парламент. Два 

первых президента нашей страны, их семьи и ближайшее окружение объявлены вне 

закона, на них открыты уголовные дела. Кроме того, различными экспертами 

отмечается, что в Кыргызстане часто нарушается закон на всех уровнях государственной 

службы.  
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Рисунок: 1 Индекс политической стабильности(-2,5 слабый, 2,5 сильный)  

(Красный – Кыргызстан, синий – Дания, желтый - Сингапур) 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы 

видим на Рисунке 1, по отчетам ЮНКТАД за 2000-2014 годы уровень политической 

стабильности Кыргызстана крайне низок, особенно по в сравнении с Сингапуром и 

Данией, что конечно выражается уменьшении количества инвесторов, желающих делать 

инвестиции в нашу страну. Как пример нестабильности: за последние 3 года два премьер-

министра были вынуждены подать в отставку в связи со скандалами о коррупции, 

взяточнистве и превышение должностных обязанностей.  

Рисунок: 2 Индекс свободы от коррупции(0-100 баллов)  

(Красный – Кыргызстан, синий – Дания, желтый - Сингапур) 
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Особенно сильно подорвали доверие инностранных инвесторов нашему государству 

продолжающиеся разбирательства по делу золоторудного месторождения «Кумтор», 

которыя длятся уже довольно длительное время. Если отстраниться от подробностей 

дела, от того как заключался этот контракт, какие невыгодные условия для Кыргызстана 

он несет, какой вред наносит окружающей среде, то предстает крайне нерадостный того, 

что правительство не исполняет взятые на себя обязательства и пытается в 

одностороннем порядке изменить условия контракта, что очень негативно влияет на 

инвестиционный имидж страны.  

Печальные для Кыргызстана условия контракта являются прямым результатом 

коррупции в особо крупных размерах, которая имела место в высших органах власти. 

Мы считаем, что именно коррупция является одной из основных проблем современного 

Кыргызстана, и решать эту проблему надо так же решительно и радикально, как в 

Сингапуре. Установить крайне жесткие меры наказания за любые проявления коррупции 

на всех уровнях государственной службы и установить «презумпцию виновности». По 

примеру Дании ужесточить внутренний финансовый контроль, поднимать образование 

и самосознание наших граждам по поводу коррупции в любом ее проявлении. 

Уменьшение коррупции улучшит политическую стабильность страны, повысит уровень 

доверия со стороны инвесторов, а так же защитит их от политического беспредела и 

вымогательства.  

На наш взгляд именно искоренение коррупции и улучшение политической стабильности 

помогут нашей стране улучшить инвестиционный климат и привлечь новые инвестиции. 

При этом, по примеру Дании, надо привлекать инвестиции в промышленное 

производство высокотехнологичных товаров, у которых высокий индекс отдачи, а также 

для поддержики сельского хозяйства.  

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кыргызстан – страна, обладающая громадными природными богатствами, полезными 

ископаемыми, ценными водными запасами, трудолюбивым населением и выгодным 

географическим положением. У Кыргызстана есть все данные для того, чтобы стать 

одной из привлекательнейших для инвестиций стран мира, надо только обеспечить 

защиту и сохранность инвестиционных проектов с использованием экономических, 

политических, а также организационных мер.  
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Özet 

Kırgızistan'ın Avrasya Ekonomik Birliğine girişi ile yeni iş imkanları ve üretimin yeniden 

yapılandırılma fırsatlarının yolu açılmıştır. Mevcut durum, yeni sanayileşmiş ülkelerde 

ekonomik ve sosyal gelişmenin önemli gücü olan girişimcilik potansiyelinin gelişimini teşvik 

etmektedir. Bu bakımdan, yeni yetişen neslin girişimcilik eğilimlerinin ölçülmesi önem arz 

etmektedir. Bu çalışmada, ön lisans eğitimine devam eden öğrencilerin girişimcilik 

eğilimlerinin belirlenmesi,  demografik ve aile özelliklerinin girişimcilik eğilimleri üzerindeki 

etkilerinin saptanması amaçlanmaktadır. Araştırmanın ana kütlesini Kırgızistan-Türkiye Manas 

Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin derlemesinde 

parametrik olmayan istatistiksel testler kullanılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Girişimci, Girişimcilik Eğilimi, Meslek Yüksekokulu 

 

ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF ASSOCIATE DEGREE 

STUDENTS: KYRGYZSTAN TURKEY MANAS UNIVERSITY VS 

EXAMPLE 
Abstract 

After Kyrgyzstan's entry into the Eurasian Economic Union, new business facilities and 

opportunities of reconstruction of productions were emerged. Current situation encourages the 

development of entrepreneurial potential which is the important power of development of 

economic and social development of newly industrialized countries. In this regard, it is 

important to measure the entrepreneurial tendencies of the growing new generation. In this 

study, determination of entrepreneurial tendencies of students who attend undergraduate studies 

and determination of effects of the family characteristics and demographics on entrepreneurship 

is intended. The main population of the study is composed of Kyrgyz-Turkish Manas University 

Vocational School students. Non-parametric statistical tests were used in compiling the data.  

 

Keywords: Entrepreneurs, Entrepreneurial Orientation, Vocational School 

  

                                                 
1 Sorumlu Yazar 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 939-952. 

 

 

940 

 

1. GİRİŞ 

Girişimcilik, düşünmek, harekete geçmek ve uygulamaktır. Girişimcilik, yaşadığımız çevrenin 

fırsatlarını sezme, o sezgilerden düşler üretme, düşleri projelere dönüştürme, projeleri hayata 

taşıma, risk alma yenilik yapma ve sürdürme süreçlerinin tamamını ifade etmektedir (Bozkurt, 

2000, Erdem, 2001, TÜSİAD, 2002). Girişimci ise, farklı düşünen, kararlı olan, kendine 

güvenen, proje üreten, bunu hayata geçirme yönünde çaba sarf eden, yenilik ve icat yapan kişi 

olarak tanımlanmaktadır (Wickham, 2001). Girişimci aslında girişim heyecanına sahip, 

ekonomik etkinliği oluşturan kişidir (Çalışkan, Uzman ve Isık, 2012:78)  

Girişimcilik eğilimi üniversite öğrencileri açısından düşünüldüğünde ise potansiyel girişimci 

kavramı ile karşılaşırız. Potansiyel girişimci kişilerin kendilerini girişimsel davranışa sevk 

edebilecek, özelliklere, becerilere ve isteklere sahip olmasını tanımlamak için kullanılmaktadır 

(Chelariu vd. 2008, Aktaran; Bayraktar ve Karadeniz, 2014:41). Girişimcilik aynı zamanda 

ulusal sorunların çözümü açısından da önem arz etmektedir. Çünkü ülkelerin içinde 

bulundukları krizlerin ve işsizlik sorununun çözümlenebilmesi, girişimci çabalarla 

gerçekleştirilebilmektedir (Özdemir, 2013:617). Dolayısıyla, girişimcilik iktisatçıların ve ilim 

adamlarının araştırma sahası haline gelmiştir. 

1.1.Girişimcilik Tavırları 

Girişimciliği etkileyen ve kişileri girişimci olmaya teşvik eden faktörleri ise; kişisel özellikler 

faktörü, aile faktörü ve çevre faktörü olmak üzere üç yönden incelemek mümkündür. Bu 

faktörlerin her biri  bireyin girişimciliği üzerinde tesirli olabildiği gibi, bütün bu faktörler 

karşılıklı olarak da birbirini etkileyebilir. Mesela her şahıs, sahip olduğu aile ve yakın çevrenin 

özelliklerine göre, şahsın kişisel özellikleri farklılaşabilir. Bu şekilde kişinin psikolojik yapısı, 

düşünme biçimleri ve davranışları değişebilmektedir (Çalışkan, Uzman ve Işık, 2012:61). 

1.1.1. Kişisel özellikler faktörü 

Kişisel özellikler faktörü şöyle sıralanabilir: 

Başarma ihtiyacı: Girişimcilik eğilimini etkileyen önemli bir faktör olarak başarma ihtiyacı, 

kişisel başarıya ulaşabilmek için daha iyisini yapma isteğini ifade eder. Başarma ihtiyacı yüksek 

olan kişilerin başarıya ulaşabilme yönünde daha istekli olmaları, onların girişimcilik 

eğilimlerinin daha yüksek olmasına sebep olmaktadır (Poon, vd. 2006). Başarma ihtiyacı, başarı 

ve mükemmelliğe ulaşmak için kişiyi mücadeleci olmaya iten güçtür. 
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Yenilikçilik: Yeni ürünler, yeni metotlar oluşturma, yeni pazarlara girme, yeni bir organizasyon 

yapısı kurma ve tüm bunlara yönelik bir irade koymayı içeren eğilimdir. Yenilik, girişimcilikle 

aynı düzeyde önem kazanmıştır. Girişimci, yenilik yoluyla değişimleri ortaya çıkarır, 

farkındalık oluşturur ve bunun sonucunda da başarıya ulaşır (Salur ve Toprak, 2015:10). 

Risk Alma: Risk ve risk alma kavramları, girişimcilik sürecinin temelini oluşturmaktadır. 

Kraus’a (2013) göre, gerek kişisel gerekse örgütsel düzeyde hem büyük fırsatlar hem de büyük 

başarısızlıklar getirebilecek faaliyetleri ele alır. Girişimsel yapı içinde risk alma, tedbirsizce 

değil hesaplı ve kontrollüdür. Maddi bakımdan zararı ve sosyal yönden başarısızlığı göze almak 

demektir. Risk alma eğilimi ise kişinin riskli durumlarla karşı karşıya kaldığında riski göze 

almak yönünde davranış gösterme eğilimidir (Keleç vd. 2012, aktaran; Bayraktar ve Karadeniz, 

2014: 41). 

Bağımsızlık ihtiyacı: Kişilerin, karar vermede ve fırsatları değerlendirmek istediğinde bağımsız 

olarak hareket edebilmelidir. Özerk olan bir kişi, bir düşünceyi orta koymada ve uygulamada 

bağımsız olarak davranabilir. 

Belirsizliğe Tolerans: Belirsiz bir durum bireyin, yeterli veri olmaması nedeniyle tam olarak 

yapılandırılmayan bir durumdur. Belirsizlik toleransı ise, belirsiz durumlara olumlu tepki 

verebilme yeteneğidir. Belirsizliğe toleransı yüksek bireyler, araştırmacı kişilikleri ve karmaşık 

işleri çözme yönündeki yetenekleri ile belirsiz bir ortamda hızlı ve doğru karar verebilmektedir. 

Belirsizlik, korku, endişe ve stres oluşturduğu için güvenli bulunmaz. Bu sebeple belirsizlikten 

uzak durma isteği toplumda fazladır. 

Fırsatları Değerlendirme:  Drucker (1985) girişimciyi her zaman değişiklik arayan, bu 

değişime cevap veren ve bunu bir fırsat olarak değerlendiren kişi olarak tanımlamıştır. Aynı 

zamanda problemden çok değişim oluşturan, fırsatları görebilen kişi olarak açıklamıştır. 

Yaratıcılık: Bağımsız bir güç olarak yaratıcılık ve yeni düşüncelere bağlılık, yeni ürün ve 

hizmetlerle yeni piyasalara girebilmek için önemli bir güçtür (Brenkert 2009:106). Yaratıcılık, 

her alanda yeni ve yararlı düşüncelerin üretilmesi sürecidir (Amabile vd., 1996:1154). Bu süreç, 

ya önceden var olan düşüncelerin geliştirilmesi ya da özgün bir bileşimin sağlanması şeklinde 

gerçekleşir. Her yeniliğin ve icadın kökeninde yaratıcılıkla elde edilmiş düşünceler vardır ( 

Eren, 1982: 17). 

Gelecek Odaklılık: Girişimci fırsatları arayarak bulma konusunda belirgin bir birikime sahip 

bulunmaktır. Girişimci bireyi ilgilendiren geçmişte ne yapıldığından çok gelecekte ne 

yapılabileceğidir. 
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Kontrol Odağı: Yeni bir işe başlamak ve sürdürmek, işlerin istenilen  şekilde gitmesini 

sağlayabilmektir. Girişimcinin bir vizyona sahip olmasının yanında, o vizyonu başarmak için 

plan yapması ve o vizyonun olacağına inanması gerekir. İçsel kontrol odağına sahip kişiler, 

çevresel şartları değiştirme konusunda yeteneklerine, başarı ya da başarısızlıklarına daha fazla 

önem vermektedirler. 

Kendine Güven: Bir işe başlayan ve işi yürüten bireyler kararlı olmalıdır. Günlük işlerini 

yürütebilmeleri konusunda güvene ihtiyaçları vardır. Girişimcilerin gelecekte çıkabilecek 

karmaşık ve tahmin edilemeyen problemlerin üstesinden gelebilecekleri konusunda bir güven 

duyguları vardır (Salur ve Toprak, 2015:10). 

İnsanlar ile İlişki: Her iletişim faaliyetinin bir içerik bir de ilişki olmak üzere iki boyutlu söz 

konusudur. İlişki düzeyi içerik boyutuna çerçeve oluşturur ve anlam verir. İletişimin içerik 

boyutunda sorun olmaz. Sorun iletişimin ilişki boyutundadır.  

Bütün bu özelliklerin girişimcilik yönü yüksek ve düşük bireyleri birbirinden ayırdığı 

düşünülmektedir. (Bayraktar ve Karadeniz, 2014:39). 

1.1.2. Aile faktörü 

Ailenin girişimci olması ve özellikle de babanın kendi işine sahip olması, gençlerde 

girişimciliği tetikleyen önemli bir unsurdur. Mesleki tecrübe kişiye yeni yapacağı işte olumlu 

ve olumsuz şartları önceden fark etme imkanı tanımakta ve önsezi geliştirebilmesine yardımcı 

olmaktadır. Yaş aralığının da girişimcilik eğilimi ile ilişkili olduğu, genç ve orta yaştaki 

kişilerin yeni iş kurma isteklerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Bireyin ailesi, yakınları, 

arkadaşları veya örnek aldığı diğer girişimciler rol model olabilirler (Salur ve Toprak, 2015: 

10). 

1.1.3. Çevre faktörü 

Birey ve bireyin çevresini oluşturan unsurlar sürekli etkileşim içindedirler. Bu etkileşimin 

bireyin yaratıcılığını belirlemede çok önemli bir payı vardır. Çevre, yapıcı kişilerin risk alma 

kabiliyetinin temel belirleyicisidir. Gelişmekte olan toplumlarda bireyleri en çok biyolojik, 

güven ve sosyalleşme ihtiyaçlarının karşılanması motive eder. Yöneticiler işçileri ilgilendiren 

konularla ilgili işçilerin görüşlerini alır ve bunları verecekleri kararlarda kullanırlarsa 

yenilikçiliğin artacağı bilimsel olarak belirlenmiştir. Yenilikçi kişilerin oluşturdukları grupların 

hedefe varabilmesi için büyük oranda desteğe ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Yapıcılığı artırmak amacıyla, çalışanlara iddialı işler sunmak, bütün iletişim kanallarını açık 

tutmak ve çarpaz iletişimli gruplar kurarak yönetmek gerekmektedir (Saraçoğlu ve Duran, 

2009:148). 

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

2.1 Veri toplama aracı ve araştırmanın hipotezleri 

Araştırmada Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun 7 programında 

öğrenimine devam eden ve hazırlık sınıflarında okuyan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin 

belirlenmesi ve sosyo-demografik ve coğrafik bilgilerine göre girişimcilik eğilimlerinin 

farklılık taşıyıp taşımadığının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Rastgele örnekleme yöntemiyle 

anket uygulamasından 301 anket sonucuna ulaşılmıştır.  Araştırma anketi iki bölümden 

oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde girişimcilik eğilimini ölçmek için kullanılan ifadeler 

yer almaktadır ve 8 temel girişimci kişilik özellikleri ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu özellikler: 

belirsizliğe tolerans, bağımsızlık ihtiyacı, risk alma, yaratıcılık, yenilikçilik, insanlarla ilişki, 

içsel kontrol ve başarma ihtiyacıdır.  Ölçek 5’li Likert ile derlenmiştir ve 5 “tamamen 

katılıyorum” ifadesini, 1 ise “hiç katılmıyorum ” ifadesini temsil etmektedir. “Girişimci 

eğilimi” ölçeği, Summers (1998), Brice (2002) araştırmalarından ve ESE (Entrepreneurial Self 

Efficacy), SSS (Sensation Seeking Scale) ölçeklerinden yararlanılarak oluşturulan Avşar 

(2007)’ın tez çalışmasından uyarlanmıştır. Ölçekte Anketin ikinci bölümünü katılımcıların 

sosyo-demografik ve coğrafik özelliklerini belirlemeye yönelik 10 soru oluşturmaktadır. 

Araştırmada seçilen örneklemin evreni temsil ettiği ve ankete katılanların soruları samimi 

olarak cevapladığı varsayılmaktadır. Çalışmanın hipotezleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 

Ha1: Öğrencilerin sosyo-demografik bilgilerine göre girişimcilik eğilimlerinde anlamlı bir 

farklılık vardır. 

Ha2: Öğrencilerin coğrafik bilgilerine göre girişimcilik eğilimlerinde anlamlı bir farklılık 

vardır. 

2.2. Veri Analizi 

Anketten elde edilen verilerinin analizi SPSS 20,0 paket programında değerlendirilmiştir. 41 

sorudan oluşan ölçeğin korelasyon tablosu incelemesi sonucu ölçeğin toplanabilirlik özelliğinin 

bozulmaması gerekliliği üç soru ölçekten çıkartılarak analiz dışı bırakılmıştır. Analiz 
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dahilindeki 38 sorudan oluşan ölçeğin ortalaması 148,75 ve standart sapması 18,180 olarak 

hesaplanmıştır. Soruların genel ortalaması 3,915, ortalama varyansı 1,219, 38 soruya ait 

ortalamaların değişim aralığı 1,684 ve varyansların değişim aralığı 1,904 olarak elde edilmiştir. 

Genel güvenilirlik katsayısı Cronbach Alfa=0,883 olarak hesaplanmıştır. Güvenilirlik katsayısı 

değerinin 0,80<α<1.00 sınırları içinde bulunması ölçeğin yüksek güvenilirlikte olduğunu 

belirtmektedir. Ölçeğin normal dağılıma uygunluğu testi Kolmogorov-Smirnov Z testine göre 

yapılmıştır. Hesaplanan sonuçtan Prob. değeri=0,000 olarak bulunmuştur dolayısıyla verilerin 

analizinde parametrik olmayan testlerden yararlanılmasına karar verilmiştir. 

Demografik bilgilerin frekans dağılımı (Tablo 1) sonuçlarına göre araştırmaya katılan 301 

öğrencinin (%27,6) erkek (%72,4)’ü bayandır. Büyüdükleri bölgelere göre dağılımından Çüy 

bölgesinden gelenlerin (%22,3) sayıca daha fazla olduğu görülmektedir.  

Tablo 1. Demografik Bilgilerin Dağılımı 

Kaç kardeşsiniz Frekans % Yaşınız Frekans % 

Tek 9 3,0 18  ve altı 66 21,9 

2 kardeş 27 9,0 19  114 37,9 

3 kardeş 69 22,9 20 82 27,2 

4 kardeş 88 29,2 21  27 9,0 

5 ve üzeri 108 35,9 22 ve üzeri 12 4,0 

Toplam 301 100 Toplam 301 100 

Cinsiyetiniz Frekans % Ailenin toplam aylık geliri (som) Frekans % 

Erkek 83 27,6 4,000’dan az 48 15,9 

Bayan 218 72,4 4,001-8,000 85 28,2 

Toplam 301 100 8,001-13,000 69 22,9 

Annenizin mesleği Frekans % 13,001-18,000 43 14,3 

Kamu çalışanı 49 16,3 18,000-25,000 29 9,6 

Özel sektör 25 8,3 25,000 ve üzeri 27 9,0 

Çalışmıyor 151 50,2 Toplam 301 100 

Kendi işi/diğer 76 25,2 Büyüdüğünüz bölge  Frekans % 

Toplam 301 100 Batken bölgesi 36 12,0 

Babanızın mesleği Frekans % Jalalabad bölgesi 60 19,9 

Kamu çalışanı 38 12,6 Isık-Göl bölgesi 47 15,6 

Özel sektör 36 12,0 Narın bölgesi 40 13,3 

Çalışmıyor 89 29,6 Oş bölgesi 34 11,3 

Kendi işi/diğer 138 45,8 Talas bölgesi 15 5,0 

Toplam 301 100 Çüy bölgesi 67 22,3 

Ailenin kaçıncı çocuğusunuz Frekans % Toplam 301 100 

1-çocuk 85 28,2 Bölüm Frekans % 

2-çocuk 82 27,2 Büro yönetimi 39 13,0 

3-çocuk 58 19,3 Muhasebe 46 15,3 

4-çocuk 42 14,0 Otomotiv 40 13,3 

5-çocuk 34 11,3 İnşaat 38 12,6 

Toplam 301 100 Pazarlama 54 17,9 

   Çocuk gelişimi 37 12,3 

   Turizm ve otelcilik 47 15,6 

   Toplam 301 100 

 

Ankete katılanların aile toplam aylık geliri dağılımından %67,0’ının aile gelirinin 13,000 

somdan az olduğu anlaşılmaktadır. Kardeş sayılarına göre katılımcıların (%65,1)’inin çok 
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çocuklu aileler olduğu görülmektedir. Katılımcıların bu zamana kadar bir işte çalışıp 

çalışmadığına ilişkin cevabın dağılımından (%83,7)’sinin iş deneyimine sahip olduğu 

anlaşılmaktadır.  Bu dağılımın yüksek çıkmasının nedeni üniversitemizin öğrencilere sağladığı 

staj imkânı olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerin kendine ait iş fikrinin olup olmadığı 

sonucundan (%72,8)’inin iş fikirlerinin olduğu belirtilmiştir. 

Tablo 2. Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testi sonuçları 

Bağımsız 
Değişkenler/Girişimci

lik eğilimleri 

 Belirsizliğe 
tölerans 

Bağımsızlık 
ihtiyacı 

Risk 
alma 

Yenilikçilik 
Başarma 
ihtiyacı 

İnsanlar 
ile ilişki 

İçsel 
kontrol 

Yaratıcılık 

Okuduğunuz bölüm  
(Kruskal-Wallis H) 

Sig. ,275 ,090 ,007* ,230 ,001* ,509 ,014* ,078 

Karar Kabul Kabul Red Kabul Red Kabul Red Kabul 
Kaç kardeşsiniz 
(Kruskal-Wallis H) 

Sig. ,780 ,687 ,186 ,589 ,351 ,053 ,248 ,031* 

Karar Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Red 

Ailenin kaçıncı 
çocuğusunuz 
(Kruskal-Wallis H) 

Sig. ,782 ,695 ,390 ,394 ,052 ,238 ,986 ,317 

Karar Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul 

Yaşınız 
(Kruskal-Wallis H) 

Sig. ,812 ,807 ,566 ,122 ,043* ,517 ,745 ,419 

Karar Kabul Kabul Kabul Kabul Red Kabul Kabul Kabul 
Cinsiyetiniz  
(Mann-Whitney U) 

Sig. ,091 ,044* ,000** ,372 ,671 ,440 ,133 ,017* 

Karar Kabul Red Red Kabul Kabul Kabul Kabul Red 

Ailenin ortalama geliri 
(Kruskal-Wallis H) 

Sig. ,735 ,321 ,030* ,042* ,185 ,479 ,896 ,108 

Karar Kabul Kabul Red Red Kabul Kabul Kabul Kabul 
Anne mesleği 
(Kruskal-Wallis H) 

Sig. ,848 ,416 ,164 ,491 ,538 ,499 ,291 ,678 

Karar Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul 
Baba mesleği 
(Kruskal-Wallis H) 

Sig. ,299 ,612 ,921 ,659 ,881 ,548 ,980 ,536 

Karar Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul 
Büyüdüğünüz bölge 
(Kruskal-Wallis H) 

Sig. ,915 ,999 ,021* ,153 ,161 ,230 ,167 ,041* 

Karar Kabul Kabul Red Kabul Kabul Kabul Kabul Red 

İş deneyimi 
(Mann-Whitney U) 

Sig. ,217 ,080 ,085 ,053 ,550 ,107 ,472 ,036* 

Karar Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Red 

Sınıfınız 
(Kruskal-Wallis H) 

Sig. ,052 ,539 ,216 ,541 ,206 ,199 ,970 ,006* 

Karar Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Red 

İş fikrinin olup olmadığı 
(Mann-Whitney U) 

Sig. ,017* ,000** ,047* ,006** ,209 ,231 ,011* ,175 

Karar Red Red Red Red Kabul Kabul Red Kabul 

*: p<0,05, **: p<0,01 

Araştırmaya katılanların girişimcilik özelliklerinin sosyo-demografik ve coğrafik dağılımlara 

göre değişiklik gösterip göstermediğinin analizi parametrik olmayan Mann-Whitney U ve 

Kruskal-Wallis H testleri ile sınanmıştır (Tablo 2). 

Şekil 1’den anlaşılacağı gibi, girişimcilik eğiliminin cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann-Whitney U testi sonucundan öğrencilerin 

girişimcilik eğilimlerinden “bağımsızlık ihtiyacı”, “risk alma” ve “yaratıcılık” gruplarının 

sıralamalar ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur, sonuçlar 

sırasıyla (U=7698,500; z=-2,014; 05), (U=6336,500; z=-4,027; 01), (U=7452,000; z=-2,379; 

05). Erkek öğrencilerin bağımsızlık ihtiyacı düşük iken, risk almada bayan öğrencilere göre 
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yüksek genel dereceye sahip olduğu ve yaratıcılık eğiliminde de erkek öğrencilerin bayan 

öğrencilere göre düşük genel derece sergilediği belirlenmiştir. 

Okuduğu sınıf değişkenine göre girişimcilik eğilimlerinde farklılığın testinde Kruskal-Wallis 

H testinden yararlanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre yaratıcılık eğiliminin sıralamalar 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin 1ve 2 sınıf 

öğrencilerine göre yaratıcılıkta düşük genel dereceye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

(χ2=10,399; df=2; 01). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okudukları program değişkenine göre girişimcilik 

eğilimlerindeki farkları tespit etmek için ikiden fazla bağımsız örneklem için uygulanan 

Kruskal-Wallis H testinden yararlanılmıştır. Test sonuçlarına göre “risk alma” ve “başarma 

ihtiyacı” ve “içsel kontrol” eğilimlerinde bölümlere göre anlamlı farklılık saptanmıştır 

(χ2=17,683; df=6; 01), (χ2=22,524; df=6; 01) ve (χ2=11,345; df=6; 05). Sıralamalar ortalamaları 

değerlerine göre  (Şekil 1) diğer programlara karşılaştırmalı çocuk gelişimi programının risk 

alma ve içsel kontrol eğilimleri için hesaplanan genel derecesi düşük olarak saptanmıştır. 

Başarma ihtiyacı eğilimi genel puan derecesi muhasebe programları öğrencilerinin yüksek 

olduğu sonucuna varılmıştır.  

Ankete katılan öğrencilerin ailede çocuk sıralamasında kaçıncı çocuk olduğu, anne mesleği ve 

baba mesleği değişkenlerine göre girişimcilik eğilimlerinin anlamlı bir farklılık göstermediği 

saptanmıştır. Araştırmada öğrencilere daha önce bir işte çalışıp çalışmadığı ile ilgili soru 

yöneltilmiştir. Evet veya hayır olarak değerlendirdikleri yanıtlara göre girişimcilik 

eğilimlerinden yaratıcılık eğiliminde (U=5011,000; z=-2,100; 05) istatistiksel anlamlı farklılık 

belirlenmiştir. Sıralamalar ortalamaları değerleri grafiğinden daha önce iş deneyimine sahip 

öğrencilerin iş deneyimi olmayanlara göre yüksek yaratıcılık genel dereceye sahip olduğu 

belirlenmiştir. 

Öğrencilerin kimseyle paylaşmadığı kendisine ait bir iş fikrinin olup olmadığı ile ilgili sorunun 

değerlendirilmesinin yapıldığı Mann-Whitney U testi sonucundan “belirsizliğe tolerans”, 

“bağımsızlık ihtiyacı”, “risk alma”, “yenilikçilik” ve “içsel kontrol” eğilimlerinin sıralamalar 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur, sonuçlar sırasıyla 

(U=7379,500; z=-2,391; 05), (U=6616,500; z=-3,542; 01), (U=7649,500; z=-1,982; 05), 

(U=7148,000; z=-2,739; 01) ve (U=7294,000; z=-2,530; 05) şeklinde saptanmıştır. Şekil 1’den 

anlaşıldığı gibi iş fikrim var diye cevaplayan öğrencilerin “belirsizliğe tolerans”, “bağımsızlık 

ihtiyacı”, “risk alma”, “yenilikçilik” ve “içsel kontrol”  eğilimlerinde yüksek sıralamalar 

ortalamaları genel dereceye sahip olduğu görülmektedir.  
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Öğrencilerin kardeş sayıları değişkenine göre dağılımından belirsizliğe tolerans, bağımsızlık 

ihtiyacı, risk alma, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, insanlar ile ilişki ve içsel kontrol eğilimleri 

kardeş sayısına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Yaratıcılık (χ2=10,600; df=4; 05) 

eğilimi kardeş sayısı 1 ve 2 olanlarda düşük sıralamalar ortalamaları genel değere sahiptir (Şekil 

1).  

Ankete katılan öğrencilerin yaş değişkenine göre girişimcilik eğilimlerinin incelemesinden 

başarma ihtiyacı (χ2=9,859; df=4; 05) eğiliminde farklılık olduğu belirlenmiştir. Sıralamalar 

ortalamaları değerlerinden de farkın özellikle 19, 21 ve 22 yaşındaki grupların değerleri yüksek 

olarak hesaplanmıştır.  

Araştırmaya katılanlar aile ortalama geliri değişkenine göre altı sınıfa ayrılmıştır. Bu 

sınıflamaya göre girişimcilik eğilimleri arasındaki farklılığı tespit etmek için Kruskal-Wallis H 

testi sonucu incelenmiştir. Sonuçlara göre risk alma (χ2=12,342; df=5; 05)  ve yenilikçilik 

(χ2=11,545; df=5; 05) eğilimlerinde farklılık saptanmıştır. Sıralamalar ortalamaları 

değerlerinden 25,000 ve üzeri (som) aile gelirine sahip aileden gelen öğrencilerin en yüksek  

risk alma ve yenilikçilik eğilimleri değerine sahip olduğu, aynı girişimcilik eğilimleri için en 

düşük değere sahip olan grup olarak 4,000 somdan az gelire sahip öğrenciler olduğu 

belirlenmiştir (Şekil 1).  

Büyüdükleri bölge değişkenine göre girişimcilik eğilimlerinden risk alma (χ2=16,452; df=7; 

05) ve yaratıcılık (χ2=14,619; df=7; 05)  eğilimlerinin sıralamalar ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Şekil 1’den Isıkköl, Jalalabad ve Batken bölgelerinden 

gelen öğrencilerin risk alma değerleri daha düşük sonuçlara sahip olduğu, yaratıcılık eğiliminde 

ise en yüksek değere sahip olan Narın ve Oş bölgelerinden gelen öğrenciler olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Çalışmada girişimcilik eğilimlerinden belirsizliğe tolerans, bağımsızlık ihtiyacı, risk alma, 

yenilikçilik, başarma ihtiyacı, insanlar ile ilişki, içsel kontrol ve yaratıcılık boyutları 

incelenmiştir. Girişimcilik eğiliminin cinsiyet değişkenine göre sonuçlarından erkek 

öğrencilerin bayan öğrencilere göre risk almaya daha meyilli oldukları ancak bağımsızlık ve 

yaratıcılık eğilimlerinde daha düşük değerlere sahip oldukları saptanmıştır. Ankete katılanların 

okudukları bölüm değişkenine göre değerlendirmesinden diğer programlara kıyasla çocuk 

gelişimi programının öğrencilerinin daha düşük “risk alma” ve “içsel kontrol” eğilimlerini 

sergiledikleri anlaşılmaktadır. Ankete katılan öğrencilerin yaş değişkenine göre girişimcilik 
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eğilimlerinin incelemesinden başarma ihtiyacı eğiliminde farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Sıralamalar ortalamaları değerlerine göre farkın özellikle 19, 21 ve 22 yaşındaki grupların 

değerlerinde yüksek olduğu görülmektedir. 

Ailenin aylık toplam geliri dağılımına göre girişimcilik eğiliminin incelemesinden, en düşük ve 

en yüksek aile gelirine sahip aileden gelen öğrencilerin risk alma ve yenilikçilik eğilimlerine 

göre farklılık gösterdiği, yüksek (25,000 ve üzeri som) gelire sahip olanların yüksek risk alma 

ve yenilikçilik eğilimlerine sahip olduğu belirlenmiştir.  Büyüdükleri bölge değişkenine Isıkköl, 

Jalalabad ve Batken bölgelerinden gelen öğrencilerin risk alma değerleri daha düşük sonuçlara 

sahip olduğu, yaratıcılık eğiliminde ise en yüksek değere sahip olan Narın ve Oş bölgelerinden 

gelen öğrenciler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırma sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin girişimcilik 

eğilimlerinin sosyo-demografik ve coğrafi faktörlere göre farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Araştırmaya açık olan bir konu olduğu düşünülmektedir. 
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EK-I 

Şekil 1. Girişimcilik eğilimlerinin sosyo-demografik ve coğrafi faktörlere göre farklılığının sıralamalar 

ortalamaları (Mean Ranks) sonuçları ile ifadesi 
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Abstract 

Recently total quality management (TQM) has attracted increasing interest throughout the 

Vietnamese manufacturing industries and its programs have been widely implemented in 

Vietnam. However, there have been few studies conducted about TQM implementation by 

small manufacturing firms in Vietnam so far, even though small firms are still dominant in 

many areas of manufacturing industries in Vietnam.  This study analyzed survey results of 

Vietnamese small manufacturing firms to investigate the present status of TQM and its 

development and perception among them. 

 

Keywords: TQM, Vietnam, Manufacturing, Small Firms  
 

1. INTRODUCTION 

The state of manufacturing in Vietnam today so closely parallels that of China ten or more years 

ago when low-wage, low-tech, low-added value manufacturing acted as a magnet for FDI into 

the country.  As China moves further up the value chain in manufacturing, Vietnam has been 

well-poised to pick up the slack.  As a result, Vietnam’s manufacturing sector has grown so fast 

for the last ten years.  However, the Vietnamese manufacturing industry faces many challenges 

now and its overall infrastructure still has room for improvement.   Recent government reports 

have emphasized the development of technology, mechanics, information and communications 

technology, and pharmaceuticals.  Actually, the Vietnamese manufacturing industry has been 

suffering from stiff competition against the manufacturing industry with better technology and 

well-established management of operations from other advanced countries in global markets.   

These developments surrounding Vietnamese firms make it increasingly difficult for them to 

compete solely on the basis of price.  They need a strategic shift.  In order to provide continued 

economic growth, Vietnam must move away from its reactive, low-cost based strategy which 

relies on cheap labor.  Vietnamese firms must develop a new competitive edge based on quality. 

TQM has attracted increasing interest throughout Vietnamese manufacturing industries.  
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Moreover, since most Vietnamese firms are small in size and lag far behind most of their foreign 

competitors in the global markets, the motivation for adopting TQM by Vietnamese small firms 

is strong.  However, there have been few studies about TQM implementation by small 

manufacturing firms in Vietnam even though most of Vietnamese manufacturers are small or 

medium-sized firms. 

This research will provide analysis of TQM implementation among Vietnamese small 

manufacturing firms by investigating how TQM was introduced to them and how it was 

perceived.  It examines the present status of TQM practices and its development and impact on 

organizational performance in Vietnamese small manufacturing firms, and makes suggestions 

for the successful implementation of TQM.  Even though this study is focused on Vietnamese 

small manufacturing firms, most of the considerations and suggestions can be applied to small 

manufacturing firms in other developing countries with similar conditions.  Although the U. S. 

Small Business Administration (SBA) defines a manufacturing firm with fewer than 500 

employees as a small firm, this study considers firms to be small size if they employ less than 

300 workers based on Lee [1998]. 

   

 2. RESEARCH OBJECTTIVES AND METHODOLOGY 

The objectives of this study are: (1) to examine how TQM was introduced to the Vietnamese 

small manufacturers and how it was perceived; (2) to investigate the present status of TQM and 

its development among Vietnamese small manufacturers; and (3) to assess its impact on 

organizational performance.  It also attempts to bring together the findings from the field study 

and reports on the Vietnamese small manufacturers in conjunction with TQM and its 

implementation. 

To obtain hard data about TQM and its practices in the Vietnamese small manufacturing 

industry, it is necessary to include as many different types of manufacturing firms as possible, 

in terms of product, size, manufacturing process, and market.  Data were collected by the survey 

questionnaires.  After the mail survey, several field trips were made to gather more 

comprehensive data directly from small manufacturing firms in Vietnam.  During field trips, 

personal interviews with firms' key management staff were conducted to examine their 

perception and development of TQM programs and their impact on businesses.  The field 

interviews provided a good opportunity for the researcher to hear directly the Vietnamese 

managers' opinions and views on TQM programs and their impact on business performance. 
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A survey questionnaire was developed to provide a baseline for TQM practices by Vietnamese 

small manufacturing firms.  It consists of five parts: (1) firm's demographic information; (2) 

firm's manufacturing system; (3) firm's experience with TQM programs; (4) firm's performance 

profile; and (5) impeding factors of TQM implementation.  Each section has multiple questions 

to measure several important items. 

The original questionnaire was translated into the Vietnamese language by a native Vietnamese.  

The Vietnamese version was then retranslated into English by another native Vietnamese 

business executive fluent in English and very knowledgeable of TQM and its practices in the 

manufacturing industry.  This process was undertaken to ensure that conceptual equivalency 

between the Vietnamese and English version was maintained during translation.   

The questionnaire was mailed out to 400 small manufacturing firms in Vietnam, which were 

randomly chosen from the Directory of Vietnamese Manufacturing Firms published by the 

Vietnamese Chamber of Commerce in 2013.  The questionnaire consisted of thirty questions.  

Of the 400 questionnaires mailed, 112 returned in four months; the response rate was 28 

percent.  Given that the subjects were required to answer thirty questions, and that many 

Vietnamese firms declined to participate in this study citing company policy against such 

involvement, the 28% response rate (112 out of 400) should be regarded as satisfactory.  

Samples looked fairly well distributed across a wide spectrum of firms from computer-

equipment manufacturers to food processing firms in Vietnam.  Overall, it does not seem that 

the sample data were significantly biased by a specific type of electronics firms. 

After the mail survey, several field trips were made to gather more comprehensive data directly 

from top executives and managers in Vietnamese small manufacturing firms who have hands-

on experience of TQM implementation.  Ten small manufacturing firms from various industries 

were randomly selected for the on-site visits.  Each visit lasted an average of three days.  The 

on-site visits consisted of in-depth personal observations and interviews with plant managers, 

quality managers, manufacturing managers, material managers, and top executives including 

presidents and vice presidents.   

 

3. SURVEY RESULTS AND ANALYSIS 

Firms that made up the population for this study were from various industries, such as food 

processing, machinery, automobile parts, electrical and electronics, and instruments and related 

products.  Table 1 shows the responding firms' demographics while Table 2 presents data 
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regarding the manufacturing profile of the responding firms. Table 3 shows the items of the 

responding firms' history and experience of TQM implementation and its data shows items 

assessing TQM programs and their implementation status in Vietnamese small manufacturing 

firms. 

Table 4 presents data pertaining to the responding firms' performance profile in various areas. 

Because of the competition in the global market, there is tremendous pressure on manufacturers 

to lower cost, improve quality, increase productivity and efficiency.  The study includes these 

items for examining the significance of TQM in terms of inventory reduction, and quality and 

financial improvement.  Finally, Table 5 shows the most serious impeding factors for the 

successful TQM implementation mentioned by responding firms. 

 

3.1. TQM and Type/Size of Vietnamese Small Manufacturers 

The survey result shows that Vietnamese small manufacturers, who were affiliated with foreign 

firms technically or financially, are well ahead of most of local firms in implementation of TQM 

programs.  It indicates that 64 firms out of 112 (57.1%) had learned TQM mainly from their 

foreign partners.  Specifically, all 12 firms in the category of more than five years of TQM 

implementation in Table 3 are either a joint venture or a subsidiary of multinational 

corporations. If a firm has a closer relationship with foreign firms financially or technically, it 

tends to have longer TQM experience and more active practices.  However, the size of firm has 

no significant relationship with TQM experience among the responding firms. 

 

Table 1: Demographic Characteristics of Sample Firms 

 
Types of Firms  

local firms                             

 60 

 (53.6%) 

joint ventures                          

 36 

 (32.1%) 

Subsidiaries of multinational firms   16 

 (14.3%)  
Total                                    112  (100%)  

 

 

Types of Products  
electrical and electronics              32

  (28.6%) 

machinery                              

 24 

 (21.4%) 
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automobile parts                       

 20 

 (17.9%) 

instruments and related products        18 

 (16.1%) 

food processing                           

   8 

 ( 7.1%) 

others                                   10  ( 8.9%)  
total                                   112  (100%)  

 

 

Sizes of Firms (in the number of employees)  
less than 50                           

 12 

 (10.7%) 

50 – 99                               

  24 

 (21.4%) 

100 – 199                             

 36 

 (32.2%) 

200 – 299                             

 40 

 (35.7%)        
Total                                

 112 

 (100%) 
 
 

All 20 automobile-parts manufacturing firms in the data (Table 1) have collaborative 

agreements with foreign partners.  They were all well aware of TQM programs, and are very 

active in implementing them.  Management in these ten firms strongly believed that TQM could 

improve both quality and productivity significantly.  As a result, they have plans for more 

extensive use of TQM programs in the near future.   

 

3.2. TQM and Manufacturing Systems in Vietnamese Small Manufacturers  

The type of manufacturing process is not a major obstacle to TQM implementation in 

Vietnamese small manufacturers (Table 2).  It does not pose any particular problems in applying 

TQM programs to different manufacturing systems.  Rather, the real obstacle is the size of 

manufacturing operations.  During the field trips, a large number of managers from various 

industries indicated that they faced size-related difficulties in implementing TQM programs.  It 

is desirable for them to try to improve internal conditions, which are not highly related with the 

size of operations, to obtain more TQM benefits.  TQM programs that require influence over 

customers or suppliers may be not feasible in many small firms.  As a result, they had usually 

focused on internal improvement programs, such as employee involvement programs, training 
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programs, and customer-focus programs, to achieve their TQM goals. 

 

Table 2: Manufacturing Profile of Sample Firms 

 
 

Types of Manufacturing Process  
repetitive production                    44

  (39.3%) 

batch production                         

 32 

 (28.6%) 

job shop (process type) production       24 

 (21.4%) 

flow process production                   10

  ( 8.9%) 

others                                       2          ( 1.8%)  
total                                   

  112 

 (100%)  
 

 

Planning & Control System  
ROP-based    

 24 

 (21.4%) 

MRP-based    

 38 

 (33.9%) 

Kanban-based    

 42 

 (37.5%) 

Others    

    8 

 ( 7.1%)  
Total      112  (100%)  

 

 

Product Precision Level  
High      52

  (46.4%) 

     Moderate    

 38  (33.9%) 

Low      14

  (12.5%) 

Non        8

  ( 7.1%)  
Total      112  (100%)  

 

 

Top Priority of Manufacturing Competitiveness  
low cost      60  (53.6%) 

good quality     32  (28.6%) 

high output                   16  (14.2%) 

on-time delivery                           4  ( 3.6%)  
total                                     112  (100%)  
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Most Critical Competitive Advantage over Competitors  
lower total cost     58      (51.8%) 

higher quality product                42  (37.5%) 

shorter delivery time      8  ( 7.1%)  

more flexible                           4          ( 3.6%)  
total                                     112  (100%) 

 
 

Table 2 also provides the data regarding production planning and control, and product precision 

level.  For production planning and control systems, a significant number of responding firms 

(42 out of 112) were using Kanban-based systems.  This result coincides with the fact that TQM 

firms tend to adopt JIT systems more than non-TQM firms.  In general, the relationship between 

TQM and JIT is believed to be mutually supportive [Ebraimpour and Schonberger, 1984; Lee, 

1993, 1998].   However, still many small firms stick with conventional MRP-based or ROP-

based systems.  Some managers indicated that a JIT system is not popular with the employees 

as JIT-related stress builds and management commitment erodes.  Most employees in 

Vietnamese small firms are more comfortable and suitable for stress-free MRP-based systems.  

Small firms usually don't have enough expertise to run JIT-based (or Kanban-based) systems 

effectively. 

Product precision level was classified as follows: (1) high precision if tolerances were within 

+/- 0.001%; (2) moderate precision with tolerances of +/- 0.01%; (3) low precision with 

tolerances of +/- 0.1%; and (4) non precision with tolerances of greater than +/- 0.1%.  The data 

indicate that almost half of the responding firms (actually 48.8%) produced high-precision 

items.  Those firms were more active in implementing TQM programs than others. 

All responding firms had a high expectation from their TQM programs: reduced cost, improved 

quality, high output, and on-time delivery, etc.  Of the responding firms 53.6% (60 out of 112) 

gave the top priority to "low cost", rather than to "good quality", which got 28.6% (32 out of 

112).  "High output" and "on-time delivery" followed with 14.2% and 3.6%, respectively.  This 

result can be used to explain Vietnamese small manufacturing firms' motivation of TQM 

programs. To Vietnamese small manufacturers, cost is still the most important concern in their 

businesses.  It is also evidenced by Table 2 indicating that 51.8% of responding firms (58 out 

of 112) regard lower cost as the most critical competitive advantage over competitors.  

Therefore, it is not surprising that many Vietnamese small manufacturers adopt TQM as a cost-

saving tool rather than a comprehensive management program. 

 

3.3. Vietnamese Small Manufacturers' Perception of TQM 
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The survey found that 35.7% of the responding firms (40 out of 112 firms) perceived TQM as 

a cost-saving tool (Table 3).  Vietnamese small manufacturers, knowing that raw material costs 

constitute a high percentages of the total cost, would be unlikely to underrate the importance of 

saving costs through better inventory management.  Since TQM manufacturing usually starts 

with a progressive inventory reduction plan, this result is not unexpected.  Many firms all over 

the world tend to regard TQM as a cost-saving tool through inventory reduction. 

 

Table 3: TQM Profile of Sample Firms 

 
 

Major Sources of TQM Knowledge  
affiliated foreign partners    64  (57.1%) 

foreign journals/conferences   20  (17.9%) 

friends/business contacts    16  (14.3%) 

domestic journals/conferences   10  ( 8.9%) 

others                                       2  ( 1.8%)  
total                                     112  (100%)  

 

 

Main Initiator of TQM  
top management     60  (53.6%) 

line managers     24  (21.4%) 

staff      24  (21.4%) 

first line employees      2  ( 1.8%) 

others        2  ( 1.8%)  
total      112  (100%)  

 

 

Perception of TQM  
a cast-saving tool                               40  (35.7%) 

a product quality improvement program  36  (32.1%) 

a comprehensive management program  18  (16.1%) 

a supplier's performance evaluation program  10  ( 8.9%) 

a production planning tool                          8  ( 7.1%)  
total                                             112  (100%)  

 

 

Major Reasons for Adopting TQM  
to improve long-term cost competitiveness      64  (57.1%) 

to be a long-term quality leader               30  (26.8%) 

to meet customer's demand                       8  ( 7.1%) 

to improve production operations                   8  ( 7.1%) 

others                                               2  ( 1.8%)   
total                                             112        (100%)  

 

 

Experience of TQM Implementation  
less than 1 year                            44  (39.3%) 

1  -  less than 2 years                  28  (25.0%) 

2  -  5 years                            28  (25.0%) 

more than 5 years                          12  (10.7%)  
total                                     112  (100%)  
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TQM Programs Adopted  
customer focus program                      88  (78.6%) 

program of top management commitment       76  (67.9%) 

quality data and reporting program           72  (64.3%) 

training/education program                  64  (57.1%) 

active program of quality department        52  (46.4%) 

program of employee involvement              48  (42.9%) 

process management program                  28  (25.0%) 

product/service design program              20  (17.9%) 

supplier quality management program          12  (10.7%)  
* Firms were typically allowed to implement more than one TQM practices.   

 

 

Most Significant Benefits Expected Initially from TQM Implementation  
reduced waste and inventory cost competitive 40  (35.7%) 

improved quality                                   32  (28.6%) 

better reputation earned from customer           22      (19.6%) 

ability to produce small batches economically 14  (12.5%) 

an efficient system ensuring on-time shipment   4  ( 3.6%)  
total                                              112  (100%)  

 
 

Not surprisingly, 36 firms out of 112 (32.1%) have accepted TQM as a product quality 

improvement program.  The survey also indicated that 10.7% of the responding firms (12 out 

of 112) considered TQM as a comprehensive management program, more than a quality 

improvement or inventory reduction program.  This perception is quite common since TQM is 

today generally regarded as more of an organization-wide comprehensive management 

philosophy or approach.  Indeed, TQM does require a collection of human resource 

management principles, planning and control techniques, and efficient manufacturing systems 

to help it work effectively.  The positive side of this perception is that the respondents 

understood that going into TQM requires a commitment to substantial changes of existing 

organizational culture.  They would not underestimate the significant changes and the following 

impacts that implementation would entail. 

Since successful implementation of TQM depends largely on assembling cooperative and 

reliable suppliers, manufacturers implementing TQM tend to make vigorous assessment of 

potential suppliers.  Thus it is to be expected that manufacturers perceived TQM as a suppliers' 

performance evaluation program.  Of the responding firms 8.9% (10 out of 112) have this 

perception of TQM.  This is why some of responding firms were not enthusiastic about TQM 

programs.  This view emerged from the personal interviews with many managers in Vietnamese 

small firms. 
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3.4. TQM Development and Implementation in Vietnamese Small Manufacturers 

More than half of responding firms, actually 64 out of 112 (57.1%), indicated that the major 

source of TQM knowledge is the affiliated foreign partners.  Also, Vietnamese small firms 

learned TQM from foreign journals or conferences more than from local journals or 

conferences.  The local academic and professional institutions have not taken as strong a leading 

role in TQM development as they should have.  This is supported by Table 3 showing that only 

8.9% of the respondents learned about TQM development from local journals or conferences. 

According to Table 3, 53.6% of the responding firms (60 out of 112) indicated that the initiator 

of TQM in their organizations is top management.  Of the responding firms 21.4% (24 out of 

112) indicated a line manager as their initiator of TQM.  This result makes sense because TQM 

philosophy requires changes in management thinking and attitudes.  Every plan and action must 

be initiated and supported from the top, with full support at all managerial levels.  At the initial 

stage of TQM implementation, a top-down approach is necessary, especially in Vietnamese 

small firms where top management usually has full ownership. 

Most of the responding firms seemed to be relatively new to TQM practices.  Of the responding 

firms 64.3% (72 out of 112 firms) have started TQM implementation less than two years ago 

(Table 3).  Furthermore, no single firm has more than ten year experience of TQM 

implementation.  The longest one was nine year experience of two automobile parts 

manufacturers.  This may be the reason why many responding firms were ignorant about TQM 

and its techniques (Table 6).  They are still learning TQM from their own experience of TQM 

implementation.   

The most popular TQM program is the customer-focus program.  It has been implemented by 

78.6% of the responding firms (88 out of 112).  A top management commitment program is the 

next most popular practice by 67.9% of the responding firms (76 out of 112).  This is a critical 

element for the successful TQM implementation for any organizations.  A quality data and 

reporting program is the third most popular TQM program adopted by Vietnamese small 

manufacturing firms (72 out of 112, or 64.3%). 

 

3.5. TQM Benefits Expected by Vietnamese Small Manufacturers 

Small manufacturers can share with larger ones many of the TQM benefits, such as reduced 

inventory and waste, and higher quality and productivity.  When they decide to adopt TQM 

programs, they have goals or objectives and expect those benefits to be achieved by the 

successful implementation.  Table 3 shows that "reduced waste/inventory' is the most 
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significant benefit that 35.7% of the responding firms (40 out of 112) initially expected from 

their TQM programs.  This coincides with the fact that many Vietnamese small manufacturing 

firms adopt TQM as a cost-saving tool through inventory/waste reduction.  The next most 

significant TQM benefit expected by Vietnamese small manufacturers is "quality 

improvement" (32 out of 112, or 28.6%).  For this, many Vietnamese small firms were 

extensively using statistical quality control techniques as part of their TQM programs.  The 

third one is "better reputation from customers" by twenty two firms out of the 112 responding 

firms (19.6%).  A few number of Vietnamese small manufacturers (10 out of 112) expected 

“small lots production” from their TQM programs.  Those firms would like to have flexibility 

to produce in small lots just in time to meet demands.  Finally, only four firms out of the 112 

responding firms initially expected “better delivery performance” through their TQM programs. 

In general, the above survey results on TQM benefits show that most Vietnamese small firms 

expect reasonable and practically attainable benefits. 

 

3.6. TQM and Its Impact on Performance in Vietnamese Small Manufacturers 

Many studies show that TQM practices are positively associated with superior organizational 

performances [Ahire, Golhar, and Waller, 1996; Emery, Summers, and Surak, 1996; Fredenhall 

and Robbins, 1995; Lee, 1998; Lee and Crouch, 1996].  There are many categories to measure 

organizational performances: (1) financial performance; (2) quality performance; (3) 

manufacturing performance; (4) inventory performance; and (5) supplier's performance.  

Overall, Table 4 shows that TQM enhances Vietnamese small firm's organizational 

performances in all the areas examined by this study.  Indeed, a majority of the responding 

firms indicated their organizational performances have been generally improved with TQM 

programs as expected. 

 

Table 4: Performance Profile of Sample Firms 
 

Inventory Reduction (in % reduction of inventory)  
no change (no improvement)               6  ( 5.4%) 

0.01-10.00% reduction                     12  (10.7%) 

10.01-20.00% reduction                   24  (21.4%) 

20.01-30.00% reduction                   36  (32.1%)  

more than 30% reduction                  30  (26.8%) 

N/A                                          4  ( 3.6%)  
Total                                   

  112 

 (100%)  
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Waste Reduction (in % reduction of raw material used)  
no change (no improvement)               6  ( 5.4%) 

0.01-10.00% reduction                     14  (12.5%) 

10.01-20.00% reduction                   20  (17.9%) 

20.01-30.00% reduction                   30  (26.8%)  

more than 30% reduction                  38  (33.9%) 

N/A                                          4  ( 3.6%)  
Total                                   

  112 

 (100%)  
 

 

Production Performance Improvement (in % decrease of production stoppages)  
no change (no improvement)                6  ( 5.4%) 

0.01-10.00% decrease                     34  (30.4%) 

10.01-20.00% decrease                    30  (26.8%) 

20.01-30.00% decrease                    30  (26.8%)  

more than 30% decrease                     8  ( 7.1%) 

N/A                                        4  ( 3.6%)  
Total      112

  (100%)  
 

 

Quality Improvement (in % reduction of defective items)  
no change (no improvement)                 6  ( 5.4%) 

0.01-10.00% reduction                      18  (16.1%) 

10.01-20.00% reduction                     16  (14.2%) 

20.01-30.00% reduction                    30  (26.8%)  

more than 30% reduction                   38  (33.9%) 

N/A                                           4  ( 3.6%)  
Total                                      112  (100%)  

 

 

Supplier's Delivery Performance Improvement (in % decrease of late delivery)  
no change (no improvement)              32  (28.6%) 

0.01-10.00% decrease                     46  (41.1%) 

10.01-20.00% decrease                   16  (14.3%) 

20.01-30.00% decrease                   10  ( 8.9%)  

more than 30% reduction                    4  ( 3.6%) 

N/A                                        4  ( 3.6%)  
Total                                   

  112 

 (100%)  
 

 

Cost Improvement (in % reduction of total cost)  
no change (no improvement)                 6  (  5.4%) 

0.01-10.00% increase                      14  (12.5%) 

10.01-20.00% increase                     18  (16.1%) 

20.01-30.00% increase                     38  (33.9%)  

more than 30% increase                   24  (21.4%) 

N/A                                        12  (10.7%)   
Total                                     112  (100%)  

 

 

Sales Improvement (in % increase of sales)  
no change (no improvement)                 8  ( 7.1%) 
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0.01-10.00% increase                     30  (26.8%) 

10.01-20.00% increase    38  (33.9%) 

20.01-30.00% increase                    20  (17.9%)  

more than 30% increase                     4  ( 3.6%) 

N/A                                      12  (10.7%)   
Total                                     112  (100%)  

 

 

Profit Improvement (in % increase of profit)  
no change (no improvement)                 4  ( 3.6%) 

0.01-10.00% increase                     20  (17.9%) 

10.01-20.00% increase                    26  (23.2%) 

20.01-30.00% increase                    36  (32.1%)  

more than 30% increase                  14  (12.5%) 

N/A                                      12  (10.7%)   
Total                                     112      (100%) 

 
 

First, inventory and waste were reduced by a significant margin through TQM programs 

overall.  Of the 112  responding firms 90 firms (80.3%) reduced more than 10% of inventory 

while 88 out of 112 firms (78.6%) got at least 10% reduction of waste.  Similar significant 

improvement can be found in the production performance and quality performance area.  Sixty 

eight out of the 112 responding firms (60.7%) have enjoyed at least 10% decrease of the 

production stoppage rate and at least 20% reduction of defective items through their TQM 

programs 

Usually, organizations want to know if new management techniques and programs can be 

justified financially before they actually adopt those programs and techniques.  Table 4 clearly 

justifies the adoption of TQM programs by Vietnamese small manufacturing firms in terms of 

the financial measures of sales, cost, and profit.  More than half of the responding firms (62 out 

of 112, or 55.4%) have had at least 10% increase in sales with TQM programs.  Those statistics 

are very impressive, and support that Vietnamese small manufacturers have tremendously 

benefitted from their TQM programs.  Vietnamese small manufacturing firms can save various 

costs in many areas, such as material cost, inventory cost, and rework cost (Table 4).  More 

extensive use of TQM programs can provide such tangible savings.  Because any savings go 

directly into the firm's profit, Vietnamese small manufacturers' implementation of any cost 

reduction programs is of the utmost importance. 

However, it is very hard for Vietnamese small manufacturing firms to make significant 

improvements in supplier’s delivery performance.  This explains why many respondents stated 

that the successful TQM implementation is often impeded by the supplier's inability to deliver 

on time (Table 6).  The above survey results in the organizational performances seem to be 
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reasonable and almost the same as what are expected. 

 

3.7. Impeding Factors in TQM Implementation by Vietnamese Small Firms 

There are some factors impeding TQM development in Vietnamese small manufacturing firms, 

even though the pressure for the implementation of TQM is increased.  Table 5 shows that 

39.3% of the responding firms stated that the impediment to the successful TQM 

implementation is due to lack of top management’s commitment even though 53.6% of the 

responding firms (Table 3) indicated that the initiator of TQM in their organizations is top 

management.  Many line managers indicated that top management in Vietnamese small firms 

is usually reluctant to make changes in production systems as part of their TQM programs.  

They worried about decreasing productivities resulting from the changes.  It is very hard for 

them to accept that short-term profits should be sacrificed for significantly larger long-term 

gains.  They are not sure that the long-term gains will exceed the short-term losses.  They 

questions about the transferability and adaptability of TQM systems into their own factories 

although they understand the general transferability of TQM systems to the non-TQM 

environments. 

 

Table 5: Impeding Factors for Successful TQM Implementation 

 
 

lack of top management commitment              44  (39.3%) 

lack of knowledge                               40  (35.7%) 

poor supplier involvement                      36  (32.1%) 

poor employee participation                    32  (28.6%) 

poor delegation of authority                    28  (25.0%) 

lack of training & education                    24  (21.4%) 

inadequate process control techniques          20  (17.9%)  
 

* Firms were typically asked to identify two most impeding factors for TQM implementation.  
 
 

The next most frequently mentioned impeding factor is "lack of knowledge about TQM" with 

35.7% of the respondents.  With the lack of direct teaching of the TQM techniques by the local 

professional and academic institutions and the lack of sharing of implementation experiences 

among practitioners, prospects are dim for the full-scale development of TQM programs.  Lack 

of leadership from these institutions must be remedied immediately to properly equip 

Vietnamese small manufacturing firms just in time to survive in the competitive global markets. 

Employee participation and involvement is one of the most important prerequisites to the 

successful implementation of TQM programs.  Many TQM programs fail due to lack of 

employee participation.  Thirty two firms out of the 112 responding firms indicated this as 
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another critical impeding factor.  A successful TQM program requires management to change 

their thinking and attitudes.  Every program must be initiated and supported by the top 

management, with the full commitment from all members or employees.  It also requires 

changes in the relationship between management and employees.  Management must be willing 

to delegate its authority to employees as it needs.  Poor delegation of authority is chosen as 

another serious impeding factor.  Employees need to know what changes are being made, how 

they affect operations, and how each member must be involved in the implementation process 

of TQM programs.  Educating key persons is more critical in small firms than in large ones 

because small firms generally rely more on those key persons, usually first-line supervisors.  

Lack of training and education definitely creates serious problems during the implementation 

stage.  More than 20% of the responding firms (24 out of 112) experienced such problems.  

Another impeding factor is "inadequate process control techniques", which is indicated by the 

twenty responding firms. 

    

 4. SUGGESTIONS 

Even though TQM programs were well recognized by Vietnamese small firms, TQM benefits 

have not been fully exploited.  Survey results and personal interviews indicated that TQM 

programs are commonly seen as a cost-saving tool through inventory reduction by many 

Vietnamese small firms.  Also, there is no coordinated effort in sharing implementation 

experiences among small firms in Vietnam.  It is suggested that an organization be established 

for the Vietnamese small manufacturing industry to share TQM implementation experiences in 

order to enhance their TQM programs and resolve implementation problems if encountered. 

While many Vietnamese small manufacturing firms are willing to employ new advanced 

systems and technologies, their organizational structures remain traditional.  As a result, little 

authority has been delegated to line managers/workers and on-line quality improvement cannot 

be achieved.  This situation creates many serious problems in implementing TQM programs by 

Vietnamese small manufacturing firms. 

A realistic approach for small manufacturers may be to strive to attain feasible elements of 

TQM one at a time, simply for the benefits of that particular element, and not to implement a 

comprehensive TQM system all at once [Ebrahimpour and Schonberger, 1984; Lee, 1992, 1993, 

1998].  In other words, since it is hard for small firms to employ all TQM programs together as 

a total system, an ideal approach for Vietnamese small manufacturers is to sequentially 

implement the feasible programs from the easiest (or cheapest) one, simply for the benefits of 
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that particular program.  For a small manufacturer, individual programs of a TQM system are 

important and can be extremely beneficial, whether or not a comprehensive TQM system is 

implemented.  Taken one at a time, these components would be beneficial in virtually any type 

of manufacturing environment, not just in a repetitive environment.  An "all or nothing" 

approach to TQM is not the best plan for a small manufacturer.  The individual components can 

provide benefits and should not be dismissed because a total TQM system is not feasible. 

Although Vietnamese small manufacturing firms have some obstacles, they can be successful 

at least in the production and the customer-service function areas by implementing only the 

related TQM elements.  The adoption of the TQM philosophy does not require spending large 

amounts of money.  Many significant benefits can be obtained from the implementation of 

simple and inexpensive procedures: acquiring top management commitment; changing 

management thinking and attitude; educating employees and gaining support from them; 

developing quality programs with action plans; rearranging processes and/or tools in the 

workplace; getting employees involved.  These outcomes can be achieved without undue cost 

by Vietnamese small firms. 

 5. CONCLUSIONS 

Many Vietnamese small manufacturing firms face size-related difficulties in implementing 

TQM programs.  The lack of bargaining power against suppliers and lack of resources are major 

hindrances encountered by them when implementing TQM programs.  As a result, they focus 

on internal changes to improve quality, reduce inventory, and encourage employee 

participation.  Vietnamese small firms can achieve these goals by implementing only the 

feasible elements of TQM without heavy capital investments.  This is a reason why many 

Vietnamese small manufacturing firms should consider TQM practices. 

The benefits of TQM implementation for Vietnamese small manufacturing firms is very simple 

- the business will be more profitable.  Improved quality, reduced rejects and rework, and 

reduced waste levels will all lead to lower costs and more effective use of capital, which are 

needed for Vietnamese small firms to survive in today’s competitive global markets.  Adoption 

of TQM programs can help Vietnamese small manufacturers to achieve competitive advantages 

in both domestic and international markets. 

It should be pointed out that the full development of TQM systems in Vietnamese small 

manufacturing industry cannot be accomplished overnight.  Putting all the features of TQM 

programs together properly requires years of extensive training, as well as involvement and 
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commitment at all levels in the organization.  Vietnamese small firms should be patient to see 

more tangible benefits and advantages from TQM implementation.  The survey shows that 

almost two thirds of the responding firms have less than two year experience of TQM 

implementation.  The lack of TQM experience data might be another reason why many 

Vietnamese small firms are not confident of the success of TQM implementation in their 

organizations. 
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Özet  

Türkiye’nin bilim teknoloji politikası ve kalkınma çabaları eşgüdüm içerisinde ilerleyen 

süreçlerdir. Bilimsel gelişme ve Ar-Ge yatırımı olmadan yerli sanayi ve dolayısıyla kalkınma 

gerçekleşemez. Bilimsel yayınların ve çalışmaların, üniversiteden sanayiye taşınması üniversite 

sanayi işbirliği ile olmaktadır. Gelişmiş ülkeler seviyesini yakalamak amacında olan ülkemiz 

için süreci kısaltmanın ve refah düzeyinin yükselmesi için ülkemizin entelektüel sermayesini 

“Doktoralı eleman sayısının” yükseltmek gerekmektedir. Bu da, kalkınma modellerinin 

incelenerek ülkemiz yüksek eğitim sistemi tarafından desteklenecek bir model belirleyerek ve 

çalışmaların bu konuya yoğunlaşması ile olacaktır. 

Bu çalışmada Üniversitelerimizin özellikle ülkemizin bilim ve teknoloji politikasının 

yönlendirmesi ile bilimsel araştırmalara yaptıkları yatırımlar, ülkemize kalkınma modeli 

olabilecek ülkelerin çalışmaları ve yaşadıkları süreçler incelenerek, Teknoloji politikasının 

yükseköğretim örgütsel yapısına etkisi analiz edilecektir. Bu bağlamda üçüncü kuşak 

“girişimci” üniversitelerin ortaya çıkışı, disiplinler arası bölümlerin yaygınlaşması,  üniversite 

sanayi işbirliği ve devletin etkisi, Ar-Ge ye yapılan yatırım risk sermayesi ile dünyada son 30 

yılda en çok öne çıkan Güney Kore, İsviçre kalkınma modelleri incelenecektir. 

Sonuç olarak, Gelişmiş dünya ülkelerinin refah seviyesini yakalamanın gerçek yolu, bilimsel 

yayın sayısını arttıran, Ar-Ge ye harcanacak miktarın arttırılarak binde üçler seviyesinden, %2-

3 seviyesine çıkartmak olarak öngörülmektedir. Özel sektöre, Üniversite sanayi işbirliği, 

Tübitak destekleri ve üniversitelerde kurulan Teknokentlere bu konuda büyük ve önemli 

görevler düşmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, Üniversite – Sanayi- Devlet İşbirliği, Teknoloji Politikaları, Ar-

Ge İnovasyon Dönüşümü,  Risk Sermayesi 
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TURKEY'S POLİCY R & D, EFFECT OF ORGANİZATİONAL 

STRUCTURE OF HİGHER EDUCATİON 

Abstract 

Turkey's science and technology policy development process, coordination efforts are 

progressing. Domestic industry without scientific development and R & D investment and 

hence of development cannot be realized. Scientific publications and studies, the transportation 

industry is the university-industry collaboration with universities. Level of developed countries 

in the process in order to catch the abbreviation for the country and welfare of the intellectual 

capital of our country to increase "the number of Ph.D. elements" should raise. This, in our 

country, examining their development model by specifying a model that is supported by the 

higher education system, the study will focus on this issue. 

In this study, we report more than 80 academic articles and studies on the subject have been 

examined. Universities, especially our country's science and their investment in scientific 

research under the guidance of technology policies, our country development model that may 

be examined in the process of countries working and they lived, higher education of technology 

policy will be to analyze the impact of organizational structure. The third generation in this 

context "enterprise" emergence of the university, the spread of interdisciplinary department, 

university-industry collaboration and government, the effect of R & D ate with the investment 

of venture capital in the world in the last 30 years the most prominent South Korea, Swiss 

development models will be examined. 

As a result, the real way to capture the level of prosperity of the developed world countries, 

increase the number of scientific publications, the country's R & D had increased the amount 

of resources spent on the level of three in a thousand, is projected to be to remove the level of 

2-3%. The private sector, university-industry collaboration, TUBITAK and supports large and 

important role in this regard falls to Technopolis established in the universities. 

 

Keywords: R & D, Üniversity - Industry-Government Partnerships, Technology Policy, 

Innovation R & D transformation, Venture Capital 
 

1.GİRİŞ 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de son zamanlarda yayın organlarından sıkça duymaya 

başladığımız araştırma geliştirme (Ar-Ge) kavramı ile son 10 yıl içinde sayıları hızla artmaya 

başlayan Teknoparklar ve üniversitelerin organizasyon yapısındaki değişmelerin 

gözlemlenmesidir. Bir ülkenin gelişmiş ülke olabilmesi için, o ülkenin bilgiye ve teknolojiye 

sahip olmasının yanında bilimsel çalışmalar sonucunda teknolojiye bütün araçları ile de, sahip 

olması ve kendi teknolojisini üretmesi, bu teknolojinin ülkenin tüm organları ile devlet 

sistemine ve halkının refahına katkı sağlaması gerekir.  

Bilgi üretimi ve Ar-Ge faaliyetleri sonucu oluşan, iş süreci ve üretim sistemlerinin dayandığı 

teknoloji tabanındaki köklü değişimlerle değişim fark ediliyor. Artık bilgi ve teknolojinin en 
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önemli üretim faktörü haline geldiği dünyamızda, bunun kaynağını oluşturan Ar-Ge’nin de 

üretimdeki nispi önemi giderek artmıştır. 

Diğer taraftan da ülkenin dış ticaret rakamlarına olumlu etki ederek zenginleşmesine ve 

ekonomik kalkınmasına gelişmesine katkı sağlamalıdır. Ülkelerin kişi başına milli gelirlerinin 

içinde Ar-Ge ye harcadıkları miktar ve ülke genelinde üretilen patent, faydalı model ve 

tasarımlardan olumlu sonuçlanarak tescil edilenler o ülkede yapılan gerçek bilimin pozitif 

sonuçlarıdır.  Ar-Ge ile uğraşan akademisyen sayıları, devlet ve özel sektör çalışanlarının 

oranları ve gelişmiş yüksek teknolojili ürün kapasitelerindeki artışla beraber en önemli 

gelişmişlik (uzmanlaşma) göstergeleridir.  

Bilgi teknolojileri üretimindeki hız, artan yayılımı ve kullanımıyla sosyoekonomik gelişme ve 

kalkınma alanda önemli değişikliklerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Günümüzde ülkelerin 

ekonomik gelişmişlik ve refah düzeyleriyle bilim ve teknoloji düzeyleri arasında bire bir ilişki 

olduğu bir gerçektir. Bu nedenle ülkeleri çağın gereği olan yoğun rekabet ortamında var olmak 

için bilim ve teknoloji üretimi sektörlerinde yoğun bir yarış içerisine 

sokmuştur(Fagerberg,J.1997) (1). 

Türkiye’nin de bu teknoloji üretme ve yeni teknolojilere erişim yarışında yer alması, Bilim 

teknoloji konusunda rekabet ortamının gereği olan yenilik yaratıcılık Ar-Ge kapasitesini 

arttırması gereklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Teknolojinin hızla insan yaşamına 

girmesi ile rekabetin kızışması, yeni rakiplerin ortaya çıkması ile dünya pazarlarındaki 

fırsatların değerlendirilmesi ve ülke kaynaklarının daha verimli bir şekilde yaşam standartlarını 

yükseltecek alanlarda kullanılması için, Yükseköğretim sisteminden nitelikli insan gücünü 

çağın ihtiyacına göre planlayarak yetiştiren değişen girişimci üniversite örgütsel yapısına geçiş 

gerçekleşmektedir.  Teknolojinin sahibi olma ve yönetebilme kapasitesini arttırmak için yüksek 

öğretimin örgütsel yapısını girişimci yetiştirecek yapıya dönüştürecek, sosyal ve teknik politika 

üretmek ve uygulamak öncelikli ve en önemli yönetsel fonksiyon durumuna 

getirmiştir(Fagerberg,J.1996) (2). 

Türkiye hızla artan nüfusunun refah seviyesini yükseltmek için son 10 yılda eğitime büyük 

yatırım yapmıştır. Türkiye de devlet politika olarak üniversitelerin yenilik üretme kapasitelerini 

ve sayılarını arttırma gayretindedir. Bu da, gelişmiş ülkeler sınıfına girme gayreti olarak kendini 

göstermektedir.  
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2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Ekonomik kalkınma, bir ülkenin bilgi edinme ve edindiği bilgiyi uygulama yeteneği ile 

ilişkilendirilmektedir. Günümüzde piyasada üretilen mal ve hizmetler içinde bilginin payı 

giderek artmaktadır. Bilgi ve ileri teknoloji ağırlıklı üretim yapan ekonomilerin yüksek rekabet 

gücüne sahip oldukları kabul edilmektedir (Yılmaz H. ve Kesik A. 2010:126)(3) 

Bilgiye dayalı ekonomiye geçiş için dört temel strateji öngörülmektedir (Salmi, 2009:4). 

Bunlar, güçlü bir beşeri sermaye altyapısı, etkin bir ulusal inovasyon sistemi, dinamik bir bilgi 

altyapısı ve uygun bir ekonomik ve kurumsal yapı olarak sıralanmaktadır. Bu şekilde eğitim 

yapısındaki değişim, Ar-Ge ve bilgi iletişim teknolojilerinin, kaliteli beşeri sermayestoku, ürün 

ve süreçlerde yenilikler ile yeni teknolojilerin sürece dâhiledilmesine,bunların daha yüksek bir 

rekabet gücü, maliyet etkin üretim, yeni piyasalara erişimve kalitenin artmasına, bunların da 

cari işlemler dengesinde iyileşmeye ve kişibaşına düşen GSYH’nin artmasına yol açması 

beklenmektedir. ( Yılmaz H. ve Kesik A. 2010:127)(3) 

Yükseköğretimin üç temel fonksiyonu vardır. Bunlar: 

a. Öğretim: En temel faaliyettir. Toplumsal fayda söz konusudur. 

b. Bilimsel araştırma: Yüksek öğretimin misyonu, bilgiyi genişletmek veyaymaktır. 

c. Kamu hizmeti: Yüksek öğretim kurumları ile toplum arasında bir hizmetİlişkisi vardır. 

Bunlar; kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler ile sağlık gibi toplumasunulan hizmetlerdir. 

Yükseköğretim örgütsel yapısındaki değişimin bir başka etkisi, beşeri sermayeye 

yapılanyatırım sonucunda yaratılacak teknolojik gelişme ve yeni teknolojilerin beşerisermaye 

birikimi aracılığıyla kullanımı, fiziki sermaye stokuna yapılan çok az ilaveile bile, daha yüksek 

seviyede bir üretimi gerçekleştirebilecektir. 

Yüksek eğitime veya genel anlamda beşeri sermayeye yönelik harcamalar ekonomide önemli 

bir büyüklüğe ulaşmaktadır. Ülkelerde harcamaların doğru önceliklendirilmesi ve ülkenin 

faktör stokunun kalitesinin yükseltilmesi suretiyle üretim kapasitesinin genişletilmesi açısından 

eğitim sektörü özel bir öneme sahip olmaktadır. ( Yılmaz H. ve Kesik A. 2010)(3) 

Son yıllarda Ar-Ge ve inovasyon temelli kalkınma sürecine yapılan vurgu giderek artmış, 

özellikle üniversite – sanayi -devlet işbirliği bağlamında gerek dünyada gerekse Türkiye’de bu 

konularda verilen kamusal teşvikler sayesinde oldukça önemli mesafeler kat edilmiştir. Esasen 

teknolojik yenilik/değişimin ekonomik süreçler üzerindeki etkilerini ele alan akademik 

çalışmalar yeni değildir.(4).  
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Ekonomik değişim ve kalkınma teorisinin literatürü çok büyük bir bilgi kümesidir. Literatür 

taraması sonucu tek devletin araştırıldığı veya çok ülkenin analiz edildiği oldukça fazla sayıda 

akademik ve teorik çalışma ile karşılaşılmıştır. Ar-Ge kısa zamanda sonuç elde edilen bir olay 

olmadığından araştırmacılar genelde akademik çalışmalara araştırma merkezlerine ve Ar-Ge 

harcamaları, patent faydalı model tasarım ve büyüme ilişkisine odaklanmıştır.  

Goel ve Ram (1994-(5). 18 gelişmiş ve 34 az gelişmiş toplam 52 ülkenin 1960-1980 dönemini 

kapsayan çalışmalarında, Ar-Ge harcamaları ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde 

anlamlı bir ilişki bulunmuş fakat nedenselliğin yönü tespit edilememiştir. Yeterli anlamalı 

veriye ulaşılamaması sonucunda araştırma eksik kalmıştır.  

Park (1995-(6).OECD ülkesinin 1970-1987 dönemini kapsayan çalışmasında Ar-Ge harcaması 

ile faktör verimliliği artışları arasında ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmada yerel özel sektör Ar-Ge 

yatırımlarınınhem yerel hem de yabancı faktör verimliliğindeki yani toplam faktör 

verimliliğindeki artışın önemli bir belirleyicisi olduğu belirtilmiştir. Dolayısı ile Ar-Ge, 

inovasyon, girişimci üniversite birbiri ile alakalı süreçlerdir ayrı düşünülemezler, ekonomik 

büyümenin anahtarı kabul edilmektedirler.  

Ar-Ge ile uğraşan birçok araştırmacıyı ekonomik büyümenin kaynaklarının ne olduğu sorusuna 

tatminkâr cevap bulmak için bilimsel çalışmalar yapmaya sevk etmiştir.Son 10 yıldır yoğun 

olarak literatürdebilgi ekonomisi ile ilgili çalışma yapan akademisyenlerin yoğun bir şekilde 

işlediği, yaratıcılık – inovasyon ve Ar-Ge konularını bir bütün olarak değerlendiren Bilgi 

ekonomisi kavramı gelişmekte olan ülkelerin bilim dünyasını en çok meşgul eden konu 

olmuştur. Kısacası bilgi ekonomisi;  yeni teknoloji,  yeni işletme ve yeni girişimcilik 

anlamına geliyor. Üstelik bunlar sürekli birbiriyle bağlantılı olarak yeni bir toplum yapısı 

oluşturuyor. Yeni toplum yapılan ekonomik aktivite için yeni ve değişik bir ortam 

yaratmaktadır (H. ERKAN 2001-(7). 

Türkiye’de Yükseköğretim ve Üniversitelerde Örgütsel Değişim  

Yükseköğretim; bir ülkenin gerek duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, bilginin 

üretilmesinde ve topluma hizmette önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Evrensel kurumlar olarak üniversiteler; felsefi tartışma ortamında akıl sürecini duygusal 

sürecin önüne alarak kişilerin olayları görerek ve tartışarak farkına varıla bilirliğini sağlayan 

ortamlardır(ORTAŞ, İ.2004:7)(8). 

Ancak, üniversitelerin temel görevi olan bilgi üretmek ve yaymakta daha üst organlar olarak 

sınırları aşmak zorunda olmalıdırlar. Modern batı üniversitelerinin ürettiği bilgi teknolojisi 

bugün yine kendilerini destekleyen devlete artı değer kattığı bir gerçektir, ancak bu üniversiteler 
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de idari, mali özerkliğe sahip üniversitelerdir. Kendi bilim politikasına uygun olarak bütçesini 

yapan, ulusal ve uluslararası bilim kuruluşları ile organik bağ kurabilen ve bu kararlarında kendi 

etik kurallarına bağımlı kurumlar üniversitelerdir.(9) 

Üniversiteler için yeni bilgi üretim sistemi,disiplinler ve meslektaşlar arasında paylaşılan 

bilgi üretim yaklaşımı yerine disiplinler arası (hatta transdisipliner) bilgi üretim metodojileri ile 

günlük hayatın içinde diğer aktörlerle yakın ilişki kurmalarını sağlamak ve piyasa ihtiyaçları 

için Teknoparklar kurmaktadır.  

Bu yenilikçi politika çerçevesinde beşeri insan kaynağını ise yükseköğretim kurumları 

tarafından yetiştirilecek master ve doktoralı uzmanların yürüteceği, proje ve Ar-Ge çalışmaları 

için kuracakları şirketler girişimci ve yenilikçi üretken üniversite yapısını desteklemektedir.  

 Yükseköğretim Kurulu (YÖK): 2547 sayılı yasanın 6. maddesine göre Cumhurbaşkanınca 

seçilen yedi profesör, Bakanlar Kurulu’nca seçilen yedi üye, Genel Kurmay Başkanlığı’nca 

seçilen bir üye, Milli Eğitim Bakanlığı’nca seçilen iki üye, Üniversitelerarası Kurul’ca seçilen 

yedi profesörden oluşmaktadır. Yürütme Kurulu genel kurul tarafından seçilmekte ve dokuz 

kişiden oluşmaktadır. Görevi, yükseköğretimde eş güdüleme ve planlamayı sağlamaktır. 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu: 2547 sayılı yasanın 8. maddesine göre Yükseköğretim 

Kurulu’nca önerilen beş profesör, Danıştay’ca seçilen bir üye, Sayıştay’ca seçilen bir üye, Milli 

Eğitim Bakanlığı’nca seçilen bir üyeden oluşmaktadır. Görevi, yükseköğretim kurumlarında 

eğitim-öğretim ve diğer faaliyetlerin 2547’ye uygunluğunu denetlemek, disiplin ve ceza işleri 

konusunda soruşturma yapmaktır. 

Üniversitelerarası Kurul: 2547 sayılı yasanın 11. maddesine göre rektörler, üniversitelerden 

ikişer profesör ve oy hakkı olmadan raportör olarak katılan genel sekreterden oluşmaktadır. 

Görevi, üniversitelerin eğitim-öğretim,bilimsel araştırma ve etkinliklerin eşgüdümünü 

sağlamak, uygulamaları değerlendirmek, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını önermek, 

lisans üstü eğitim ilkeleri, benzer fakültelerin eğitim-öğretim ilkeleri arasında uyum sağlamak, 

doçentlik sınavlarını yapmak ve yurt dışı akademik unvanların eşdeğerliğine karar vermektir. 

Üniversite, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Organları: 

 Üniversite organları “Rektör”, “Senato” ve “Üniversite Yönetim Kurulu”ndan; fakülte 

organları “Dekan”, “Fakülte Kurulu” ve “Fakülte Yönetim Kurulu”ndan; enstitü organları 

“Enstitü Müdürü”, “Enstitü Kurulu” ve “Enstitü Yönetim Kurulu”ndan; yüksekokul organları 

“Yüksekokul Müdürü”, “Yüksekokul Kurulu” ve “Yüksekokul Yönetim Kurulu’ndan 

oluşmaktadır. 
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Yeni Girişimci Üniversite yapısında Üniversite sanayi alt komisyonları, mütevelli heyetleri, 

Teknokent Yönetim Kurulları, Girişimci Yönetim Kurulları gibi organlar mali ve idari yapı 

üzerinde doğru karar olmak noktasında değişimi sağlayan organlar olarak düşünülebilir.  

 Üniversite Organları: 

 Rektör, 2547 sayılı yasanın 13. maddesine göre devlet üniversitelerinde profesör akademik 

unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısıyla toplanacak üniversite öğretim 

üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Görev süresi 4 yıldır. 

İki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör adaylarının 

seçimi ve rektörün atanması ilgili mütevelli heyeti tarafından yapılır. Görevi, ilgili kanunlara-

yönetmeliklere göre üniversiteyi birinci derecede yetkili ve sorumlu olarak 

yönetmektir. Senato, 2547 sayılı yasanın 14. maddesine göre rektör, rektör yardımcıları, 

dekanlar, fakülte temsilcisi birer öğretim üyesi, enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. 

Görevi, üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları 

hakkında karar almak; yıllık eğitim program ve takvimini karara bağlamak; üniversite yönetim 

kuruluna üye seçmektir.Üniversite Yönetim Kurulu, 2547 sayılı yasanın 15. maddesine göre 

rektör, dekanlar, üç profesör ve oy hakkı olmaksızın rektör yardımcılarından oluşur. Görevi, 

yatırım programlarını ve bütçe tasarılarını incelemek; fakülte, yüksekokul, enstitü yönetim 

kurullarının kararlarına yapılacak itirazları kesin karara bağlamaktır. 

 Fakülte Organları: 

 Dekan, 2547 sayılı yasanın 16.maddesine göre rektörün üniversite içinden veya dışından 

önereceği üç profesör arasından Yüksek Öğretim Kurulu’nca üç yıl süre ile seçilir ve atanır. 

Süresi bitince yeniden atanabilir. Görevi, ilgili kanunlara-yönetmeliklere göre fakülteyi rektöre 

karşı birinci derece sorumlu olarak yönetmektir. Fakülte Kurulu, 2547 sayılı yasanın 17. 

maddesine göre dekan, bağlı bölüm başkanları, (varsa) bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri, 

üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşmaktadır. Görevi, fakültenin eğitim-

öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini düzenlemek ve bununla ilgili plan, program 

yapmak, fakülte yönetim kurulu ve senatoya üye seçmektir. Fakülte Yönetim Kurulu, 2547 

sayılı yasanın 18. maddesine göre dekan, üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten 

oluşmaktadır. Görevi, fakültenin eğitim-öğretim plan, program ve takvimini yapmak; yatırım, 

program ve bütçe tasarısını hazırlamaktır. 
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 Enstitü Organları: 

2547 sayılı yasanın 19. maddesine göre Enstitü Müdürü, fakülteye bağlı enstitülerde fakülte 

dekanının önerisi üzerine, rektörlüğe bağlı enstitülerde doğrudan rektör tarafından üç yıl için 

atanır. Görevi, ilgili kanunlara yönetmeliklere göre enstitüyü yönetmektir. Enstitü 

Kurulu, müdür, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından 

oluşur. Enstitü Yönetim Kurulu, müdür, müdür yardımcıları, müdürce aday gösterilen altı aday 

içerisinden enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşur. 

Enstitü yönetim kurulunun kararıyla kurulan araştırma merkezleri, araştırma uygulama 

merkezleri yoluyla yeni bilgi üretmek, araştırma yapmak, ikinci öğretim programları ile üretilen 

sonuçlardan üniversiteye kaynak yaratan yapılar girişimci yenilikçi uygulamaları 

desteklemekte ve yaygınlaşmaktadır.  

 Yüksekokul Organları:  

2547 sayılı yasanın 20. maddesine göre Yüksekokul Müdürü, fakülteye bağlı yüksekokullarda 

fakülte dekanının önerisi üzerine, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda doğrudan rektör tarafından 

üç yıl için atanır. Görevi, ilgili kanunlara yönetmeliklere göre yüksekokulu 

yönetmektir. Yüksekokul Kurulu, müdür, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya 

ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Yüksekokul Yönetim Kurulu, müdür, müdür 

yardımcıları, müdürce aday gösterilen altı aday içerisinden yüksekokul kurulunca üç yıl için 

seçilen üç öğretim üyesinden oluşur. 

Yükseköğretimin yönetiminde hemen göze çarpan yönetime katılma konusunda özellikle 

öğretim üyeleri dışındaki diğer öğretim elemanlarının ve öğrencilerin kurullarda yer almayarak 

alınacak kararlarda söz sahibi olamamalarıdır. 

Yükseköğretimin Finansmanı ve Bütçesi 

Yükseköğretimin finansmanı ve bütçesi, yükseköğretim giderlerinin ne şekilde 

paylaştırılacağını, kaynakların verimli kullanılması ile ilgilidir.Finansman Kaynakları: Devlet 

üniversitelerinin finansman kaynakları ve payı, bütçe ödenekleri (% 80), döner sermaye 

kanalıyla yapılan hizmetler, bağışlar, yardımlar, kantin, kafeterya, yurt işletmeleri ve kiralardan 

elde edilen gelirler (% 19) ve öğrencilerin ödediği harç ve katkı payları (%1) dir. Oranlar yıldan 

yıla değişmemektedir (Gürüz ve Diğerleri 1994) (10). 

Türk yükseköğretiminin yönetimi Anglo-Sakson Modeli ilkelerine dayandırılmışsa da 

finansman kaynakları ve bütçesi hala Kıta Avrupası Modeli ilkelerine göre işlemektedir. Buna 

bir nevi karma model uygulaması denilmektedir. 
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Yükseköğretimde Özerklik 

1982 Anayasasının 130. maddesine göre Devletin varlığı ve bağımsızlığına, ülkenin bütünlüğü 

ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunmamak üzere üniversiteler ile öğretim üyeleri ve 

öğretim yardımcıları her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. Yine Anayasanın 

aynı maddesine göre üniversitelerin bütçeleri genel ve katma bütçelerin bağlı olduğu esaslara 

uygun olarak denetlenir. 

Buna göre Türkiye’de üniversite özerkliği bilimsel açıdan, bir öğretim elemanının inandığı 

gerçekleri, akademik üstlerin veya üniversite dışındaki herhangi bir makamın görevden 

uzaklaştırma veya sorumlu tutma korkusu olmadan söyleyebilme, yazabilme ve yayınlayabilme 

olanağına sahip olabilme şekilde açıklanmakta; mali açıdan ise, merkezi güç tarafından çizilmiş 

belli sınırlar içersinde kalmak koşulu ile söz konusu olabileceği ifade edilmektedir (Korkut 

2001). 

Yükseköğretimin İşlevleri 

Yükseköğretimin 1982 Anayasasının 130. ve 2547 sayılı yasanın 4. maddesinde yazılan 

üniversitenin işlevlerine baktığımızda, dünyadaki diğer üniversiteler gibi “eğitim-öğretim”, 

“bilimsel araştırma” ve “topluma hizmet”in amaçlandığı görülmektedir. Bugün üniversitelerde 

“eğitim-öğretim” ve “bilimsel araştırma” işlevleri iç içe birbirine girmiş durumdadır. 

Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin çoğu kitlelere yönelik eğitim veren “kitlesel 

eğitim üniversiteleri” konumundadırlar. Bilimsel araştırma işlevini yerine getirmek üzere 

“Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü” ve “İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü” kurulmuştur. 

Türkiye’deki üniversitelerde lisansüstü öğrenci sayısı, ön lisans ve lisans öğrencisine göre 

azdır. 

2015-2016 öğretim yılında toplamda 193 üniversite mevcuttur. Bu üniversitelerin109 u 

devlet,76 vakıf, 8 i vakıf meslek yüksekokulu statüsündedir (11).YÖK verilerine göre 

yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrenci sayısı 6 milyon 62 bin 886.kişidir. Bunun 5 

milyon 615 bin 293'ü devlet üniversitelerinde, 447 bin 593'ü ise vakıf üniversitelerinde öğrenim 

görmektedir. (YÖK-2016) (12) Lisans bölümlerinde okuyan öğrenci sayısı 3 milyon 628 bin 

800. Açıköğretim, uzaktan öğretim dâhilönlisans programlarında 2 milyon 13 bin 762, yüksek 

lisansta 342 bin 101, doktorada ise 78 bin 223 öğrencieğitim görmektedir. Açıköğretimde 

okuyan toplam öğrenci sayısı 2 milyon 803 bin 64. Uzaktan eğitimde 59 bin 282 genç eğitim 

görmektedir. Devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin sayısı 5 milyon 615 bin 293. Meslek 

Yüksekokulu (MYO) dahildir.2016 yılında Yükseköğretimde Lisans Ön lisans, Yüksek Lisans 

Doktora toplam 6.062.886ögrenci eğitim görmektedir. Vakıf üniversitelerinde öğrenim gören 
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öğrenci sayısı ise 447 bin 593. Bu sayının 276 bin 118'i lisans programlarında öğrenim 

görmektedir. Girişimci ve yenilikçi uygulamalar açısından araştırmacı sayısı önem 

kazanmaktadır, araştırma yapabilecek beceri kazandırılan yüksek lisansta 65 bin 46, doktorada 

ise 7 bin 371 öğrenim görmektedir. (13) 

Yükseköğretimde Akademik Personel 

2547 sayılı yasaya göre üniversitede çalışan akademik personelin hepsine birden “öğretim 

elemanları” denilmektedir. Öğretim elemanları öğretim üyesi (profesör, doçent, yardımcı 

doçent), öğretim görevlisi, okutman ve öğretim yardımcılarından (araştırma görevlileri, uzman, 

çevirici, eğitim-öğretim planlamacıları) oluşmaktadır. 

 Girişimci Üniversite yapısında öğretim üyeleri özel şirket kurabilmekte ve yönetiminde görev 

alabilmektedir. Üniversite organizasyon yapısı içinde yarı özerk yapılar olan Teknokent’lerde, 

yönetim kurulunda görev alabilmekte danışman öğretim üyesi olarak görev yapabilmektedirler. 

Girişimci yenilikçi üretken üniversite modeli bu yapıyı desteklemektedir.   

2016 yılı nisan ayı itibariyle Türkiye'nin akademisyen profili şöyledir,20 bin 879 profesörün 6 

bin 128'ini kadınlar 14 bin 751'ini erkekler oluşmaktadır. 14 bin 140 doçentten, 4 bin 848'i 

kadındır, 33 bin 323 yardımcı doçentin 13 bin 171'i kadındır, toplam 21 bin 118 olan öğretim 

görevlisi sayısının 9 bin 161'i kadınakademisyenlerden oluşmaktadır. 

Yükseköğretim Örgütsel Yapısındaki Değişim 

Türkiye’de yükseköğretim sistemi Anglosakson kültürden etkilenerek hazırlanmış kanunların 

uygulanması şeklidir. Değişim veya dönüşüm kavramı doğru tanımlama olduğunu yoğun 

gözlem ve okumalar yaptıktan sonra kararlaştırılmıştır; Bilgi ekonomisi insan ihtiyaçlarını 

farklılaştırmıştır. 10 yıl öncesinde temel bilimler Fizik, Kimya,Biyolojimatematik ve Temel 

Mühendislik bilimleri ise sadece İnşaat, makine, elektrik, jeoloji, kimya, mühendisliğinden 

ibaredi. Teknolojik gelişme endüstrileşme bilgi çağı derken hızla sayıları artmakta olan 

araştırma merkezleri yeni disiplinler arası bölümlerin açılmasını ve birbirleri ile yoğun iletişim 

içinde olan sistem mühendisliği,mekanik,mekatronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, 

biyomühendislik, genetik mühendisliği gibi displinlerarası bölümlerin kurulmasıdır. Sayıları 

hızla artan teknokent şirketleri akademisyenleri para kazanan yatırım yapan girişimci 

organizasyon yapısını değişim veya dönüşüm olmuştur.  Uzaktan eğitim sürekli eğitim yaygın 

eğitim, yöntemleri ile de yapısal degişim geçirmektedir. 

Bilgi Ekonomisi ve Araştırma Geliştirme:  

Bilgi ekonomisi, nitelikli bilgiye erişim sürecidir. Bilginin üretilmesi, işlenmesi dönüştürülmesi 

ve sentezlenmesi ile birlikte dağıtımı süreçlerini kapsamaktadır. Bu üç temel süreç, bilginin 
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işlenmesini, elde edilmesini, dağıtımını ve iletişimini sağlayan Bilgi işlem cihazlarından 

sağlanmaktadır.   

Bilgi Ekonomisinin Özellikleri: 

 Bilgi ekonomisi yeni bir ekonomidir. Bilgi ekonomisinde bilginin yaratılması hem bilgi 

işçilerine hem de bilgi tüketicilerine yani insanlara aittir. Mal ve hizmetlerin içeriği müşteri 

fikirleri tarafından belirlenirken, bilişim teknolojisi mal ve hizmetlerin bir parçası haline 

gelecektir. Bilgi ekonomisinde bilgi hem nitelik hem de nicelik açısından daha önceki 

dönemlerde kullanılan girdilerden daha önemli bir hale gelmektedir. Bu nedenle bilgi 

ekonomisinin en önemli özelliklerinden biri bütün iktisadi faaliyetlere bilginin entegre 

edilmesidir.  

Diğer bir ifadeyle, iktisadi faaliyetlerdeki bilgi yoğunluğunun göreceli olarak önemli oranda 

artmasıdır. Sözü edilen bu hususlar bilgi ekonomisinin yeni bir ekonomi olduğunun 

göstergesidir. Bilgi ekonomisi dijital bir ekonomidir. Bilgi Ekonomisinde her tür bilgi, ses, yazı, 

görüntü, vb. bilgisayar ağları tarafından iletilmektedir. Büyük miktarlarda bilgi son derece hızlı, 

ucuz ve güvenilir bir şekilde alıcılarına ulaşmaktadır (14) . 

Bilgi ekonomisinde akıllı telefonlar, taşınabilir bilgisayarlar vs. yaygın olarak kullanılması 

ekonomiyi dijitalleştirmektedir. Bu ekonomide, eskilerinin yerine geçen veya eski yapıları 

tamamlayan ucuz bağlantı ve internet ile yeni elektronik dağıtım kanalları oluşmaktadır. Bilgi 

ağları ve bilginin dijitalleşmesi bilginin ticarete konu olması sürecini hızlandırmaktadır. Bilgi 

ekonomisinde sanallaşma önemli rol oynamaktadır. Söz konusu sanallaşma ekonominin 

yapısını, kurumların türlerini ve aralarındaki ilişkileri, dolayısıyla ekonomik faaliyetin bizzat 

kendisini değiştirmektedir. İnternet üzerinden insanların alışveriş yaptığı herhangi bir yer 

anlamına gelen sanallaşma, ekonominin yapısını ve ekonomik süreci değiştirmektedir. Bilgi 

ekonomisi bir ağ ekonomisidir. Bilgi ekonomisi iletişim ağlarıyla bütünleşen bir ekonomidir. 

(14). Türkiye’de 2001 yılından sonraki 10 yıllık dönemde akademik yayın sayısında gözle 

görülür artış olmasına rağmen bu yayınlar, patent faydalı model, ve İleri teknoloji içeren ürüne 

yeterince dönüşmemektedir.  

Ar-Ge ve İnsan Kaynağı İlişkisi: 

Bilimsel yayın çıktıları hızla artmasına rağmen sanayi uygulamaları çok az sayılabilecek 

rakamlarda kaldığı Bilimsel yayınlarla patentler arasında ilişkinin zayıf olduğu görülmektedir. 

Ar-Ge; yeni bilgi üretimi ile tedarik etme ve dolaylı olarak bilginin yayılması yoluyla ürünün 

ticarileşmesine destek verir. Ar-Ge çalışmaları, ulusal kalkınma ve gelişmeye katkıda bulunur. 

Üniversiteler dinamik endüstri kümelerinin önemli temellerini oluşturur. Son yıllarda 
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gelişmekte olan ülkelerin kalkınma stratejisinin geliştirilmesinde Ar-Ge alanındaki 

çalışmalarının arttırma stratejilerini daha merkezli pozisyon almıştır.  Üniversite temelli 

araştırmaların ve onların ticarileşmesini öne süreme önemli adımlardan biridir. Ticari 

bağlantıların kurulmasında kurumsal temellerden üniversite potansiyelli Ar-Ge çok önemlidir. 

Türkiye, ticari piyasa ve üniversite arasındaki köprüyü kurma fırsatını kaçırmamalıdır. 

Ar-Ge harcamaları, bir ülkenin teknoloji yeteneğini tanımlamakta yaygın olarak kullanılan 

değişkenlerden biri olarak nitelendirilir. Ar‐Ge harcamaları çok sayıda yenilik yaratır. Bu da 

ekonomik büyümeyi teşvik eder. Bilgi çağına girilmesi ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmelere 

dayalı olarak birtakım dönüşümler yaşanmaktadır. Türkiye, 2012 yılı itibarıyla satın alma gücü 

paritesine göre GSYİH büyüklüğü açısından dünyanın 16. büyük ekonomisi durumuna 

gelmiştir. Türkiye için Ar-Ge faaliyetleri gelişmiş ülkelerin aksine önemi tam olarak 

anlaşılamayan ve niceliksel ve niteliksel olarak geride kalan bir kavramdır (Ünal ve diğerleri, 

2014: 203) (15). 

Tablo1:Türkiye’de Yıllar İtibari İle Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İstatistikleri GSMH den 

Ar-Ge ye ayrılan oranın 0.9 oranında olduğu Dünya Bankası 2013 veri setlerinden alınan 

grafikte net olarak görülmektedir.  

 

 

 

Kaynak:http://knoema.com/atlas/Turkey/Research-and-development-expenditure-percent-of-GDP 

 

2001 – 2013 döneminde genel olarak artan egimli bir grafik egrisi göstersede GSMH içindeki 

Ar-Ge ye ayrılan oran 2001 de 0.5 degerinden artan dalgalı seyir izleyerek 2012 yılında en son 

0.9 rakkamına ulaşmıştır. Ama OECD oratalamasının altında kalmıştır.  

http://knoema.com/atlas/Turkey/Research-and-development-expenditure-percent-of-GDP


 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 971-997 

 

 

983 

 

Tablo 2- TÜİK verilerine göre, araştırma kriterleri Tamzamanlı Ar-Ge personeli ve Tam 

zamanlı araştırmacı sayıları (2004-2014) 

 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu -2015 

 

Türkiye’de devletin ve özel araştırma kurumlarının Ar-Ge ye ayırdıkları kaynak miktarındaki 

artış gösterdiği görülmektedir.  Tam zamanlı araştırmacı ve tam zamanlı Ar-Ge personelinin 

paralel eğimli eğriler şeklinde ilerlediği TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığının açtığı fonlardan Üniversitelerde yapılan araştırmalar ve son dönemde 

Teknoparklarda yapılan faaliyetlerin etkisi büyüktür.  

 

Tablo 3: Türkiye’de 1998 ve 2016 yılları arasında yayınlanan ulusal ve uluslararası bilimsel 

çalışmaların sayısı ve milyon kişi başına düşen yayın sayısı  

 

Kaynak: Bilimsel veriler, Thomson Reuters Atıf Veritabanları (WoS-InCites)(TÜBİTAK ULAKBİM), 

TÜİK (Nüfus) Aralık 2016. Grafik tasarım: Araştırmacının kendisi  

Tablo -3 te Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların sayısı ve milyon kişi sayısı başına düşen 

bilimsel yayın sayısı grafik olarak verilmiştir. 2000 yılında bilimsel yayın sayısı 5439 iken 
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milyon kişi başına düşen yayın sayısı 351 olarak görülmektedir. 2005 yılında bilimsel yayın 

sayısı 14.288 sayısına artmış, 2010 yılında 23.072 bilimsel yayın sayısına ulaşmıştır. 2014 

yılında üretilen bilimsel yayın 27.276 adet bilimsel indekslerde taranmış yayın üretilmesine 

rağmen kişi başına ortalama 351 rakamı değişmemiştir. Bu rakamlarda göstermektedir ki, 

ülkemizde akademik verimlilik OECD ortalamasının oldukça altında kalmaktadır. 2012 

yılından sonra artan üniversite sayıları ile beraber bilimsel yayınların da standart bir platform 

üzerinden kontrol edilmesi ve akademik yayın yapmakta olan dergilerin Dergipark networku 

üzerinde tek çatı altından yayın yapılması ve uluslararası indeksli yayınlara akademik teşvik 

ödeneği uygulaması getirilmiştir. 2016 yılı mart ayında YÖK doktora akademik 

danışmanlıklarına da teşvik ödeneği uygulaması başlatmıştır.  

 

Tablo-4: TÜBİTAK BİDEB programı tarafından sağlanan desteklerden yaralanan lisans, 

yüksek lisans, doktora örgencilerin dağılımı gösterilmektedir.  

 

Kaynak : TÜBİTAK BİDEB verileri,  

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BIDEB/istatistikler/genel/17.pdf 

 

Tablo 4, te TÜBİTAK Bilim insanı Destekleme Projesi kapsamında bilimsel çalışma yapan 

araştırmacılara sağlanan destekler yıllar itibariyle verilmiştir. 2003 yılında 194 lisans, 129 

yüksek lisans, 108 doktora örgencisi araştırmacıya destek verilirken, 5 yıl sonra 2007 yılında 

1592 lisans örgencisine, 2230 yüksek lisans, 1246 doktora araştırmacısı desteklenmiştir, 5 yıl 

sonra 2011 yılına baktığımızda 1473 lisans öğrencisine, 2720 yüksek lisans, 2.936 doktora 

araştırmacısına destek verilmiştir. 10 yıllık dönemde bilim insanına verilen destek toplamda 16 

kat artmıştır, 2001 yılında 431 araştırmacıdan 2011 yılında 7.138 kişiye çıkmıştır. Bilim 

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BIDEB/istatistikler/genel/17.pdf
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insanına verilen önem Ar-Ge çalışmalarının miktarında da büyük artışa sebep olmaktadır. Bu 

desteklerden en fazla yararlanan ilk 5 üniversite ise ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ, Bilkent, Hacettepe 

üniversiteleridir. Yoğun olarak Ar-Ge çalışması bu üniversiteler 2001-2011yılları arasındaki 

dönemde toplam desteğin %40 ini kullanmışlardır.  

Türkiye’deki Ar-Ge harcamalarının durumunu daha iyi analiz edebilmek için öncelikle diğer 

ülkelere özellikle de OECD ülkelerindeki Ar-Ge harcamasına göz atmak yerinde olacaktır. 

 

Tablo 5:OECD 2013 Raporlarına Göre Araştırmacı Sayısı ve Finansal Büyüklük Açısından 

Dünya Ülkelerindeki Ar-Ge Durumu 

 

Kaynak: OECD Science, TechnologyandIndustry Outlook 2014, http://www.oecd-

lilibrary.org/deliver/9214011e.pdf?itemId=/content/book/sti_outlook-2014-en&mimeType=application/pdf 
 

Tablo 5 te, Türkiye egitim harcamalarının GSYH ye oranı açısından bakıldığında OECD 

ülkeleri ortalamasının altında kalmasına rağmen bu OECD ortalamasına çok uzak olmadığı 

tablodan açıkça görülmektedir.  2002 yılında OECD egitim harcamalarının toplamının GSYH’a 

oranı %5.9 iken Bu oran Türkiye’de %5.4 düzeyinde çıkmıştır.  

2006 yıl OECD eğitim harcamaları ortalaması %5.8 düzeyinde, Türkiye’nin oranları ise %4.5 

oranında çıkmaktadır.OECD ülkelerinde ortalama olarak Yüksek ögretime ayrılan kaynağın 

GSYH’a ya oranı %1.5 oranında olmakla birlikte, ABD, Kore, Kanada gibi ülkelerin ortalama 

oranın bir kat üzerinde harcama büyüklüğüne sahiptir.  

  

http://www.oecd-lilibrary.org/deliver/9214011e.pdf?itemId=/content/book/sti_outlook-2014-en&mimeType=application/pdf
http://www.oecd-lilibrary.org/deliver/9214011e.pdf?itemId=/content/book/sti_outlook-2014-en&mimeType=application/pdf
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Tablo 6: Türkiye’nin 2001-2014 döneminde Ar-Ge merkezlerinde çalışan araştırmacı 

sayları.  

 

Kaynak: Araştırmacı sayılarını içeren veriler(TUİK, TÜBİTAK, Dünya Bankası )2015. 

Türkiye’de devlet desteği veya bilim politikaları ve sanayileşmeye verdiği önem ölçüsünde 

yıllara göre Ar-Ge yapan kurumlarda tam ve yarı zamanlı çalışan personel sayılarında 

değişimler gözlemlenmiştir. Yükseköğretim Kurumlarına bağlı araştırma merkezleri ve 

üniversitelerde çalışan araştırmacılar 2001 den 2014 yılıma kadar ki dönemde en büyük payı 

almıştır. Vakıf üniversiteleri ve ticari ar-ge kuruluşları ve Kamu araştırma merkezleri çok düşük 

paya sahiptir. Kaynak: World Bank(16) 

  

   50 000
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Türkiye'nin 2001-2014 dönemi yüksekögretim kurumları ve 
araştırma merkezlerinde çalışan Ar-Ge personeli sayıları

Ar-Ge insangücü (Sayı) - R&D personnel (Headcount)

Ar-Ge insangücü (Sayı) - R&D personnel (Headcount) Ticari- Business Enterprises

Ar-Ge insangücü (Sayı) - R&D personnel (Headcount) Kamu - Government

Ar-Ge insangücü (Sayı) - R&D personnel (Headcount) Yükseköğretim- Higher education sector

http://knoema.com/atlas/sources/WB
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Tablo7:İsviçre, G.Kore ve Türkiye’nin 1981 - 2013 döneminde bilimsel yayın sayılarının 

karşılaştırılması Tablosu . Kaynak: World Bank 2016. 

 
 

Ar-Ge-ve Girişimci Üniversite  

Günümüzün gelişmiş ülkeleri bir taraftan bugünün güç yarışını sürdürürken, bir taraftan da 

geleceğin güç dengelerini kurmaya yönelik yoğun bir çaba içerisinde bulunmaktadırlar. Bu 

bağlamda disiplinler arası, uluslararası çalışmalar ve beraberlikler gündeme taşınmış karşılıklı 

bağımlılıklar artmış teknoloji transferi gibi kapsam ve kavramlar da değişikliğe 

uğramıştır(Romer, P.M.,1990)(17). 

“Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi 

dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için 

sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır” (OECD Frascati Kılavuzu, 2002, s.30) 

Türkiye’nin Ar-Ge Politikası (1980 -2015) 

Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Politikaları Sekizinci Beş Yıllık kalkınma Planında, bugünkü 

ulusal bilim ve teknoloji politikasının vizyonu: Bilim ve teknoloji üretmede yetkinleşmiş, 

ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürebilmiş, dünya bilim ve teknolojisine katkıda bulunma 

saygınlığını kazanmış bir Türkiye oluşturmak ve bilgi toplumu haline gelmek temel hedef 

olarak belirlenmiş, ülkenin uluslararası rekabette gerekli fiziki, insan ve hukuki altyapılar 

geliştirilerek bilimsel ve teknolojik araştırma düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. VIII.Beş 
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Yıllık Kalkınma Planında; biyoteknoloji, gen mühendisliği, yazılım başta olmak üzere bilgi ve 

iletişim teknolojileri, yeni malzemeler, uzay bilim ve teknolojileri, nükleer teknoloji, 

denizlerden ve denizatlılardan yararlanma teknolojileri, büyük bilim ve temiz enerji 

teknolojileri gibi ileri uygulama alanındaki Ar-Ge faaliyetleri Öncelikli alanlar olarak 

belirlenmiştir. Üniversite-kamu-özel kesim artık Ar-ge girişimlerinin özendirilmesi, 

uygulamaya yönelik projelerle bölgesel ve yerel özellikler taşıyan projelere öncellik verilmesi 

benimsenmiştir. 

2001 yılı sonrasında yoğun olarak hazırlatılan kalkınma modeli olabilecek ülkeler hakkında 

hazırlatılan raporlar ve yapılan araştırmalar birkaç hızla gelişen ülkenin yapısının ön plana 

çıktığını göstermiştir. Özellikle Güney Kore Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sistemi ile İsviçre 

modeli, Endonezya modeli, Amerika silikon vadisi Stanford modeli incelenmiş ve Türkiye’nin 

bilim teknoloji politikalarına uygulanmasına karar verilmiştir.  

Kalkınmanın özel sektör tarafından sağlanmak istendiği ve KOBİ’lerin yenilikçi yapılarının 

kuvvetlendirilmesi istendiğinde TGB’ler daha da öne çıkmaktadır. 2001 yılından itibaren 

kurulmaya başlanan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin sayısı Kasım 2015 itibariyle 59 adet 

(Ankara 6 adet, İstanbul 5 adet, Kocaeli 4 adet, İzmir 3, Konya, Antalya, Kayseri, Trabzon, 

Adana, Erzurum, Mersin, Isparta, Gaziantep, Eskişehir, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Sivas, 

Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya, Samsun, Malatya. Urfa, Düzce, Çanakkale, 

Kahramanmaraş, Tekirdağ, Van, Çorum, Manisa, Niğde, Burdur, Yozgat ve Kırıkkale illerinde) 

olup bunların halen 37 adedi faaliyettedir. Büyük ölçekli işletmeler, 5746 Sayılı Araştırma ve 

Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun ile Ar-Ge merkezi kavramı altında 

kendi Ar-Ge birimlerini kurabilmektedir. Büyük işletmelerin genelde Ar-Ge merkezlerini talep 

eder yapıda olmaları TGB’lerin KOBİ’lere dönük tarafını daha da kuvvetlendirmiştir.(18) 
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Tablo: Türkiye Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

 

Kaynak: T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığıhttp://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=10 Erişim tarihi: 20.03.2016 

Türkiye’de 30 Haziran 2015 itibariyle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren 

firma sayısı 71’sı yabancı olmak üzere 3.233 ’ye, istihdam edilen personel sayısı 32.198 Ar-Ge 

personeli olmak üzere 19.786’ya yükselmiştir. Yürütülen proje sayısı 2015 yılı itibariyle 7297 

projedir. 

Türkiye´deki eğitim sisteminde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Yükseköğretimdeki 

akademisyen sayısında son yıllarda büyük artışlar olmuştur, 2003´te 76 yükseköğretim kurumu 

varken bu sayının 193 üniversiteye yükselmiştir.  "Yükseköğretimde okullaşma oranı 2002´de 

yüzde 14,65 iken, bu oran yüzde 40´lara yükselmiştir. 2002-2003´te toplam öğretim elemanı 

sayısı 76 bin iken 2015´te bu sayı 150 bine ulaştı. Okullaşma oranı artarken, yükseköğretim de 

bu artıştan payını aldı. 2015´te üniversite öğrencisi sayısı 6 milyon 62 bin 886’ya ulaşmıştır. 

Bunun 342 bini yüksek lisans, 78 bini doktora öğrencisidir."  

Bilgi ekonomisine geçiş internet kullanım oranlarındaki artış, üniversitelerin organizasyon 

yapısında hızlı bir değişime sebep olmaktadır. Bilgiye hızlı ve kolay erişim imkânı sunan 

internet ve intranet hatları sayesinde ”ulakbim” akademik yayınlara ulaşım, uzaktan eğitimle 

sanal üniversite altyapısı önce Anadolu Üniversitesi, İstanbul üniversitesi, Atatürk Üniversitesi 

gibi üniversitelerde açık öğretim fakülteleriyle eğitimi sanal ortama taşımıştır. Sırasıyla alt 

yapıyı oluşturabilen Fırat üniversitesi gibi kurumlarda İlahiyat tamamlama “İLİTAM”, 

Bilgisayar programcılığı uzaktan eğitim programları ile hizmet vermektedirler. 

Güney Kore’nin Teknoloji Politikası 

Güney Kore dünyada hızla teknolojik atılımlar yapan bir ülkedir. Güney Kore’de Teknolojiye 

verilen önem çok yüksek seviyede olmuştur. “1960’lı yıllardan günümüze teknoloji parkları, 

http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=10
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sanayi ve teknolojiyi bir araya getiren bölgeler ve araştırma merkezleri kurmuşlardır” (Kozlu, 

1995:29)(19).  

1970 yılında özel ve kamu üniversitelerinin toplamı 85 iken 2004 yılında üniversite sayısı 293’e 

yükselmiştir. Bu dönemde özel üniversite sayısı hızlı bir artış göstererek 52’den 238’e 

yükselmiştir. 1970 yılında 5628 olan araştırmacı sayısı 2004 yılında 200.000’in üzerine 

çıkmıştır. Güney Kore’nin Ar-Ge faaliyetleri arasında en dikkat çekici olan Ar-Ge 

harcamalarıdır. 2004 yılında yapılan Ar-Ge harcamaları 1970’deki Ar-Ge harcamalarından 

2103 kat daha fazladır. Ayrıca, 1985 yılında Ar-Ge harcamalarının Milli Gelir içindeki payı % 

1,82 iken, 2004 yılında bu payın %2,85’e yükseldiği görülmüştür.(Çalışır M. Ve Gülmez A. 

2007)(20) 

Kore, teknolojiye çok önem vermiş, daha 1966 yılında Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nü 

(KIST) kurmuştur. 1980’lere doğru, sanayi artık kendi araştırmalarını kendi yapabilecek bir 

seviyeye ulaştığında, KIST; daha uzun dönemli araştırmalara yöneltilmiş, 1981’de Kore İleri 

Bilim Enstitüsü (KAIS) ile birleştirilmiştir. Kore dışındaki Koreli bilim adamlarının ülkeye geri 

dönmelerini ve yetenekli Koreli öğrencilerin ülkede kalmalarını sağlamak ve bilimsel araştırma 

ortamını oluşturmak üzere yine devlet eliyle1971’de kurulmuş olan KAIS ile KIST’ın 

birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) 

kurulmuştur. Bu enstitünün görevi, ülkenin atılım yaptığı ileri teknoloji alanlarında, özellikle 

elektronik teknolojilerine yönelik olarak bilim doktorası ve mastır derecesine sahip elemanlar 

yetiştirmektir. 1989’da KAIST’ten yeniden ayrılan KIST, bu kez ülkenin yeni yönelim 

alanlarıyla ilgili enstitüler kurmakla görevlendirilmiştir (Kutlu, 1996:92-93)(21). 

Güney Kore, 1980 yılından sonra teknoloji politikasında değişikliğe gitmiştir. Bu dönemde 

devlet, milli yenilik sistemini oluşturmak için çabalarını yoğunlaştırmıştır. 1980’den sonra Ar-

Ge’nin büyük kısmı özel sektör firmaları veya kamu özel ortaklıkları yoluyla gerçekleştirilmeye 

başlanmıştır. Kamu araştırma kurumları ileri teknolojiler üzerine dikkatlerini çevirmiş ve 

üniversite araştırma laboratuvarlarıile işletmeler arasında köprü tesisi fonksiyonlarını yerine 

getirmişlerdir. .(Çalışır M. ve Gülmez A. 2007)(20) 

Kore hükümeti teknolojiye sahip olma politikasını değiştirmiştir. Değişiklik Kore sanayisindeki 

teknolojinin daha kapsamlı ve bilim tabanlı olmasının neticesidir. Yabancı ülkelerden teknoloji 

transferine yönelik daha önce konmuş kısıtlamalar kaldırılmaya başlanmış ve teknolojide 

liberalleşme başlatmıştır. Güney Kore’nin Ar-Geinovasyon politikası merkezi bir sürece baglı 

olarak planlanmıştır. Merkezileştirilmiş sistem, belirli teknoloji ve ürünlerin geliştirilmesi ve 

ticarileştirilmesi için uzun vadeli stratejilere imkân hazırlar. Bu sistem Bilim ve Teknoloji 
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Bakanlığının kontrolü altındadır. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, diğer bakanlıklar, sanayi 

temsilcileri ve araştırma enstitülerinin temsilcilerinin katılımı bile birçok planlı işlevi yürütür. 

(Kutlu, 1996:92-94)(21) 

G.Kore sektör odaklı teknoloji üretimi yoluyla kalkınma modelini seçmiş ve ekonomik krizlere 

rağmen çizdiği rotayı kararlılıkla korumuştur. Nitekim telekomünikasyon politika planı da 

bunlardan biridir. Planın teknolojik yönünün oluşturulması rolü, Kore Bilim ve Teknoloji 

Enstitüsü’ne verilmiş ve Teknoloji Destek başkanlığı da politikaların hedefine ulaştırılabilmesi 

için gerekli desteği sağlamış, en geç 2000 yılına kadar mikro elektronik, telekomünikasyon ve 

yazılım alanlarında Gelişmiş Ülkeler düzeyine ulaşılması hedeflenmiş ve öngörülen hedeflere 

de büyük ölçüde ulaşılmıştır(Ayhan 2002) (22) . 2016 yılına gelindiğinde ise DoedongTekno 

Teknoloji ve model entinde 

Yukarıdaki grafiklerde Güney Kore ve Türkiye’nin 1996-2007 yılları arasındaki GSMH nın 

Ar-Ge harcama oranı ve Ar-Ge araştırmacı sayılarının karşılaştırmalı analizleri verilmiştir. 

 

Tablo 6- Türkiye ve Güney Kore ülkelerinin 1996 – 2013 yılları arasındaki dönemde Ar-Ge 

araştırmacı sayısı ve harcamaları açısından karşılaştırılması 

 

 
Kaynak :http://knoema.com/WBWDIGDF2016Mar/world-development-indicators-wdi-

february-2016 

  

http://knoema.com/WBWDIGDF2016Mar/world-development-indicators-wdi-february-2016
http://knoema.com/WBWDIGDF2016Mar/world-development-indicators-wdi-february-2016
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3.SONUÇ 

Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji politikasına verdiği önem son yıllarda giderek artmaktadır. 

Yükseköğretim politikasındaki değişim, yenililikçi, girişimci, uzmanlaşma odaklı, yüksek 

eğitimi ülkenin tamamına yaygınlaştırma, ülkenin atıl kaynaklarını aktifleştirecek, beşeri 

sermaye olan nitelikli uzmanlaşmış insan gücünü acil olarak arttırarak üretim ve teknolojik 

katma değeri yüksek ürün üretmek olarak görülmektedir.  

Kalkınma ve gelişmede örnek olabilecek ülkelerin yaşadıkları olgunlaşma süreçleri 

özetlenmiştir. Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasındaki yerini sağlamlaştıracak bilgi 

ekonomisine geçiş sürecini, girişimci üniversite, teknoloji üreten teknokentler, dünya pazarına 

hakim bir ihracat ve e-ticaret altyapısına ulaşılmasının aracı olacaktır. Yüksek eğitimde yapısal 

dönüşüm gerekmektedir. Uzun vadede yükseköğretim ve üniversite dışı eğitim kurumları temel 

ve sosyal bilimler ile Ar-Ge’de derinlik ve çeşitlilik sağlamak üzere geliştirilmesi 

planlanmalıdır. Bu yönde, üniversitelerin araştırma ve öğretim yapısındaki eksiklikler, kamu 

kesimi, özel kesim ve sivil toplum ortaklıklarına öncelik verilerek giderilmelidir. . 

 

Ar-GE ve Örgütsel Dönüşüm Modeli 
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Aбстракт 

Целью данной работы является создание математической основы для того, чтобы 

проиллюстрировать преимущества рыночной конкуренции для общества. Мы 

анализируем модели для различных размеров рынка от монополии к совершенной 

конкуренции. Количественный анализ включает в себя объемы продаж, цены, 

предельные издержки и доходы и другие показатели деятельности компаний. Наши 

данные подтверждают экономическую теорию и доказывают, что большее число фирм 

снижает рыночную цену и положительно влияет на общество. Эти результаты могут 

быть использованы для стимулирования конкуренции на некоторых рынках Кыргызской 

Республики. Например, развитие конкуренции в банковском секторе может снизить 

процентные ставки по кредитам, которые будут полезны для предпринимателей. Такие 

изменения будут способствовать росту финансового сектора и улучшению 

экономической ситуации в Кыргызстане. 

 

Ключевые слова: Предпринимательство, Конкуренция, Монополия, Математическая 

модель, Рыночная цена, Объем рынка. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to provide a mathematical framework in order to illustrate benefits 

of competition for a society. We examine quantitative models for different sizes of market from 

the monopoly to the perfect competition. The analysis includes volume of sales, price, marginal 

cost and revenue and other indicators of companies’ performance. Our findings support the 

economic theory and show that the increasing number of firms decreases the market price and 

positively affects the society. These results can be used to promote competition in some markets 

of the Kyrgyz Republic. For example, developing competition in the banking sector can 

decrease interest rates on loans, which will be helpful for entrepreneurs. Such changes will 

facilitate growth of the financial sector and improve the economic situation in Kyrgyzstan. 

Keywords: Entrepreneurship, Competition, Monopoly, Mathematical model, Market price, 

Market size. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В любом учебнике по экономической теории говорится о том, что конкурентный рынок 

является наиболее благоприятным для общества (Самуэльсон,1964). К сожалению, 

органы государственного управления не делают ничего для развития конкуренции на 

рынке Кыргызской Республики. Так, в банковском секторе Кыргызстана наблюдаются 

явные признаки существования картеля: высокая цена — в данном случае разница между 

средневзвешенной ставкой по кредитам и депозитам, малый объем рынка — отношение 

объема выданных кредитов к ВВП,  и высокие барьеры на пути вхождения в рынок. В 

этой, весьма неблагоприятной для развития предпринимательства ситуации, 

Национальный Банк Кыргызской Республики не предпринимает мер. Более того, в 
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последнее время вся видимая деятельность Национального банка сводится к попыткам 

ограничить деятельность многочисленных бюро по обмену валют с очевидным 

стремлением уменьшить конкуренцию в пользу коммерческих банков.  

Развитие конкуренции является необходимым фактором развития экономики. Целью 

предлагаемой работы является создание математической основы для того, чтобы 

проиллюстрировать преимущества роста числа фирм на рынке для общества. 

2. МЕТОДОЛОГИЯ 

Для иллюстрации положительного влияния конкуренции рассматриваются модельные 

задачи, построенные авторами данной работы. Они соответствуют различным размерам 

рынка от монополии и олигополии к совершенной конкуренции (Fischer, Dornbusch, 

Schmalensee, 1988). Количественный анализ деятельности фирм на рынке включает в 

себя объемы продаж и цены, маржинальные издержки и доходы, прибыли и убытки.  

Для описания рынка используются следующие функции: 

  p = a – bQ  для цены, где Q – объем продаж товара или услуги; 

  Pf = R – C  для прибыли, где R – выручка (доход), а С - затраты; 

  MC = MR,  где MC - маржинальные затраты, а MR - маржинальная 

выручка. 

Также используются решения линейных разностных уравнений и систем таких 

уравнений первого порядка, вида   fn = с + dfn -1.  Метод решения таких уравнений и 

систем развит в (Kydyralıev, Urdaletova, Kasymov, 2011). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предположим, что средние затраты на некотором рынке равны 30, а цена задается 

функцией  p = 90 – 0,5Q. 

В этом случае функция прибыли  Pf = R – C.  

Взяв производную от функции прибыли, и приравняв ее к нулю:   

 

получим хорошо известное из курса микроэкономики, правило:  

CR0)C(R0fP 
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Максимум прибыли достигается при производстве и продаже такого количества 

товара или услуги, при котором маржинальные затраты совпадают с 

маржинальной выручкой.   

Если пользоваться принятыми в микроэкономике обозначениями, то 

и на языке формул правило записывают: MC = MR. 

Так как средние затраты постоянны, они равны маржинальным. То есть  MC = 30. 

3.1. Случай Одной Фирмы 

Когда на этом рынке действует одна фирма, ее функция выручки R = (90 – 0,5Q)Q  (Q – 

объем продаж). Соответственно, функция маржинальной выручки есть производная от 

нее:  MR = 90 – Q.  

Приравняем 30 = 90 – Q, и узнаем, что, для того чтобы получить максимальную прибыль, 

фирма должна произвести и продать 60 единиц товара по цене:  p = 90 – 0,5·60 = 60.   

При этом величина прибыли   Pf = 60·60 –30·60 = 1800. 

3.2. Случай Двух Фирм  

Итак, как описано в предыдущем пункте, на некотором рынке жила и не тужила некая 

(первая) фирма, которая продавала товар в объеме 60 по цене 60 и получала прибыль 

1800. Узнав о прибыльном рынке, вторая фирма, с такими же издержками, решила тоже 

работать на нем. Она определила, что функция цены будет иметь вид   p = 90 – 0,5(f + s),  

где  f  — объем продаж первой фирмы,  s — второй.   

Так как в исходный момент объем продаж первой фирмы был равен 60, функция выручки 

для второй фирмы  Rs = (90 – 0,5(60 + s))s, соответственно, функция маржинальной 

выручки есть производная от нее:  MRs = 60 – s.  

Использовав условие максимизации прибыли MC = MR, получим: 30 =60 – s. 

Следовательно, для того чтобы получить максимальную прибыль вторая фирма будет 

продавать 30 единиц товара по цене:   p = 90 – 0,5(60 + 30) = 45.  

Через некоторое время первая фирма обнаружит, что в связи с появлением конкурента 

она не может продавать в прежнем объеме и будет вынуждена скорректировать свои 

MCCMCR  ,



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 998-1008 

 

 

1002 

 

действия. Так как объем продаж второй фирмы был равен 30, новая функция выручки 

для первой фирмы  Rs = (90 – 0,5(f + 30))f, а функция маржинальной выручки:  MRf = 75 

– f.  Следовательно, из уравнения 75 – f = 30  получится, что первая фирма будет 

максимизировать прибыль, продавая 45 единиц товара по цене: 

p = 90 – 0,5(45 + 30) = 52,5.   

Теперь наступило время корректировать действия для второй фирмы. 

Из функции выручки Rs = (90 – 0,5(45 + s))s, она получит уравнение  

30 = 67,5 – s,  и будет получать максимальную прибыль, продавая 37,5 единиц товара по 

цене: p = 90 – 0,5(45 + 37,5) = 48,75.   

Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока рынок не будет поделен между двумя 

этими фирмами. Для того чтобы определить точку равновесия, формализуем 

вычисления.  

Пусть fn — объем продаж первой фирмы в периоде с номером n,  sn — объем продаж 

второй фирмы в периоде с номером n.   

В частности, тогда  f0 = 60;  s0 = 0. 

Тогда в периоде с номером n функция выручки для второй фирмы   

Rs = (90 – 0,5(fn - 1 + sn))sn , соответственно, функция маржинальной выручки есть 

производная от нее:  MRs = 90 – 0,5fn - 1 – sn .  

Использовав условие максимизации прибыли MC = MR, получим:  

30 = 90 – 0,5fn - 1 – sn. Следовательно, 60 – 0,5fn - 1 = sn . 

В этом же периоде, функция выручки первой фирмы   

Rf =(90 – 0,5(fn + sn))fn , функция маржинальной выручки MRf = 90 – fn – 0,5sn .  

В итоге имеет место система уравнений  

. 
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Подставив выражение для sn из первого уравнения системы во второе, получим линейное 

разностное уравнение первого порядка   fn = 30 + 0,25fn -1  с начальным условием f0 = 60. 

Его решение  fn  = 40 + 20(0,25)n .  

Подставив найденное значение fn  в первое уравнение системы, получим    

sn = 40 - 10(0,25)n -1 . 

Итак, установлено, что рынок стабилизируется через много много периодов, когда 

каждая фирма будет производить и продавать по 40 единиц товара. 

Стоит отметить, что приведенный пример иллюстрирует модель, называемую моделью 

конкуренции по Курно.  

Заметим, что состояние рынка в долгосрочном периоде можно определить из 

статической модели, которая показывает состояние рынка после достижения равновесия. 

Если на рынке будут действовать две фирмы, тогда объем продаж Q = q1 + q2,  q1  — 

объем продаж первой фирмы,  q2 — второй.  Следовательно, цена будет задаваться 

функцией  p = 90 – 0,5(q1 + q2 ). 

При этом функция выручки первой фирмы   R1 = [90 – 0,5(q1 + q2)] q1.  

Она будет максимизировать свою прибыль, исходя из равенства MC = MR1, и считая 

объем продаж второй фирмы фиксированным.  

Поэтому, взяв производную по q1 и приравняв к маржинальным затратам, получим  

30 = 90 – q1 - 0,5q2 . 

Повторив это рассуждение для второй фирмы, получим равенство  

30 = 90 – 0,5q1 - q2 .  

Решим полученную систему уравнений   

   

и получим,  









60q0,5q

60;0,5qq
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что объем производства и продаж фирм  q1 = q2 = 40;   

цена p = 90 – 0,5(40 + 40) = 50;   

прибыль каждой фирмы Pf = 50·40 – 30·40 = 800. 

Полученный результат показывает пользу от конкуренции на рынке для общества: объем 

производства и продаж вырос: 40 + 40  против 60 в случае одной фирмы, цена 

понизилась:  50  против 60. 

В то же время, можно заметить, что рынок провоцирует образование картеля: если 

фирмы договорятся и будут действовать как одна, то они вместе получат прибыль 1800 

(смотри случай одной фирмы), в то время как   конкурируя они получат  

800 + 800 = 1600. 

3.3. Случай Трёх Фирм 

При появлении на этом рынке третьей фирмы с такими же издержками произойдет 

перераспределение объемов рынка, и сложившуюся, в итоге, ситуацию можно увидеть 

из следующих выкладок:  

Объем продаж Q = q1 + q2 + q3,  q1  — объем продаж первой фирмы,   

q2 - второй, q3 - третьей. Тогда цена будет задаваться функцией   

p = 90 – 0,5(q1 + q2 + q3). 

Функция выручки первой фирмы   R1 = [90 – 0,5(q1 + q2+ q3)] q1.  

Она максимизирует прибыль, считая объемы продаж второй и третьей фирм 

фиксированными. Поэтому, взяв производную по q1 и приравняв к маржинальным 

затратам, получим 30 = 90 – q1 - 0,5q2 - 0,5q3 . 

Повторив это рассуждение для второй и третьей фирм, получим  

систему уравнений   
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.     

Для того чтобы решить эту систему достаточно сложить все ее уравнения:   

2(q1 + q2+ q3) = 180.  

В результате получим, что объем производства и продаж фирм  q1 = q2 = q3 = 30;   

цена p = 90 – 0,5(40 + 40 + 30) = 45;прибыль каждой фирмы Pf = 45·30 – 30·30 = 450. 

Результат подтверждают вышеуказанное утверждение о пользе от конкуренции на рынке 

для общества и побудительные мотивы для картелизации рынка.  

3.4. Случай N Фирм 

Результаты предыдущих пунктов несложно обобщить на случай N фирм. Объем продаж  

Q = q1 + q2 +… + qN, q1  — объем продаж первой фирмы,  q2 — второй , …, qN — N-oй. 

Тогда цена будет задаваться функцией   

p = 90 – 0,5(q1 + q2 +… + qN). 

Функция выручки первой фирмы   R1 = [90 – 0,5(q1 + q2+… + qN)] q1.  

Она максимизирует прибыль, считая объемы продаж остальных фирм фиксированными.  

Поэтому, взяв производную по q1 и приравняв к маржинальным затратам, получим  

30 = 90 – q1 - 0,5q2 - … - 0,5qN . 

Повторив это рассуждение для остальных фирм, получим систему уравнений  

  .   

Сложив все уравнения системы, получим:   
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[1 + 0,5(N - 1)](q1 + q2+…+ qN) = 60N  => q1 + q2+…+ qN = 120N/(N + 1).  

В итоге:   

объем производства и продаж фирм  q1 = q2 = … = qN = 120/(N + 1);   

цена  p = 90 – 0,5(120N/(N + 1)) = 90 - 60N/(N + 1);   

прибыль каждой фирмы Pf = [{90 - 60N/(N + 1)} - 30]· 120/(N + 1). 

Исходя из полученных результатов можно сформулировать утверждение: на 

совершенно конкурентных рынках при увеличении числа фирм цена стремится к 

величине предельных издержек, а прибыль стремится к нулю.  

Несложно установить, что справедливость последнего утверждения не зависит от 

коэффициентов функции спроса и величины издержек. Для этого, вместо функции 

 p = 90 – 0,5Q  рассмотрим функцию p = b – kQ, а величину маржинальных издержек 

возьмем равной с.  

Тогда функция выручки первой фирмы  R1 = [b – k(q1 + q2+… + qN)]q1.  

Она максимизирует прибыль, считая объемы продаж остальных фирм фиксированными.  

Приравняв маржинальную выручку к маржинальным затратам, получим  

с = b – k[2q1 - q2 - … - qN ]. 

Такое же соотношение имеет место для каждой другой фирмы. Тогда имеет место 

система уравнений   

  .   

Сложив все уравнения системы, получим:   

(N + 1)(q1 + q2+…+ qN) = N(b - c)/k  => q1 + q2+…+ qN = N(b - c)/k(N + 1).  

В итоге:   
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объем производства и продаж фирм  q1 = q2 = … = qN = (b - c)/k(N + 1);   

цена  p = b – k[N(b - c)/k(N + 1)] = b – N(b - c)/(N + 1).    

прибыль каждой фирмы Pf = [{b – N(b - c)/(N + 1)} - c]· (b - c)/k(N + 1). 

4. ДИСКУССИЯ 

Результаты данной работы доказывают, что при увеличении числа фирм на рынке цена 

стремится к величине предельных издержек, а прибыль фирм стремится к нулю. При 

этом общество выигрывает от развития конкуренции.  

Существование монополии и картельного сговора выявляют неспособность или 

нежелание государственных органов регулировать рынок для поддержки конкуренции. 

В банковском секторе Кыргызской Республики наблюдаются явные признаки 

существования картеля: высокая цена — в данном случае разница между 

средневзвешенной ставкой по кредитам и депозитам, малый объем рынка — отношение 

объема выданных кредитов к ВВП,  и высокие барьеры на пути вхождения в рынок. 

Политика Национального банка, нацеленная на ограничение деятельности 

многочисленных бюро по обмену валют,  лишь подрывает конкуренцию на рынке 

банковских услуг. 

Подобная ситуация не способствует развитию предпринимательства. В этом случае 

увеличение числа фирм в банковском секторе приведет к тому, что цена приблизится к 

величине предельных издержек, то есть уменьшится разница между средневзвешенной 

ставкой по кредитам и депозитам. Кредиты станут более доступны для 

предпринимателей, а прибыль фирм на рынке банковских услуг уменьшится. 

Целью данной работы было создание математической основы для того, чтобы 

проиллюстрировать преимущества роста числа фирм на рынке для общества. На основе 

анализа модельных задач было показано, как развитие конкуренции отражается на 

деятельности фирм. 

Эти результаты могут быть использованы для корректировки политики государственных 

органов Кыргызской Республики, в частности, Национального Банка. 
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Özet 

Finansal kaynakların kısıtlılığı ve finansal pazarlara ulaşmadaki zorluklar girişimciliğin 

gelişmesinin önündeki en büyük problemlerdir. Yeni kurulan ve büyümekte olan işletmeler 

yetersiz özkaynak, borç, risk sermayesi ve ilk halka arz fonlarına sahip olmasına rağmen, birçok 

girişimcilik çalışması sadece eğitim, meslek, deneyim ve cinsiyet gibi demografik özellikleri 

göz önüne almıştır. Bir girişimci hayatinin erken dönem girişimcilik faaliyeti aşamasında büyük 

bir probleme sahip olur. Bu çalışmanın amacı sadece Geçiş ekonomileri, Güney Amerika ve 

Gelişen piyasalar girişimcilik faaliyetleri arasındaki farklılıkları araştırmak değil ayni zamanda 

ulusal kültürün girişimcilikte risk almayı teşvik etmesi üzerine olan etkileri de araştırmaktır. Bu 

çalışma finansal kaynaklardaki kitlik, yeterli olmayan bankacılık hizmetlerinin gelişmekte olan 

ülkelerde gelişen ülkelere oranla önemli problemler olduğunu bulmuştur. Çalışmanın verileri 

Küresel Girişimcilik İzleme projesinin standart anketlerinden sağlanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Girişimcilik, bölgesel özellikler, bireysel  

 

Abstract 

Both the lack of financial resources and access difficulties to financial markets are biggest 

problems of entrepreneurial development. Although, new and growing firms have insufficient 

equity, debt, venture capital and IPO funding in a country, some explanations of 

entrepreneurship only considers the demographic characteristics of entrepreneurs such as 

education, occupation, experience and gender. An entrepreneur has a big problem at early stage 

entrepreneurial activity in her lifecycle. The aim of this paper is to investigate not only the 

differences between Transitions, South American and Emerging markets entrepreneurial 

opportunities, but also the effect of national culture on encourages entrepreneurial risk taking. 

The results indicate that lack of financial resources, insufficient banking services are found to 

be important handicaps met by entrepreneurs in developing countries compared with some 

developed countries. Data is collected from the Global Entrepreneurship Monitor projects 

standard survey.  

Keywords: Entrepreneurship, regional attributes, micro-level. 
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1. GİRİŞ 

Girişimcilik faaliyetleri ve tutumlarında ülkeler arası farklılıklar mevcuttur ve oldukça 

önemlidir. Bununla birlikte girişimcilik faaliyetlerinde bölgelerarası farklılıklar oldukça 

büyüktür. Ancak, tanımlama ve verilerin kısıtlı olmasından kaynaklı olarak, girişimcilik 

faaliyetleri ve tutumları hakkında bugüne kadar uluslararası karşılaştırmalı yapılan çalışma 

sayısının oldukça az olduğu görülmektedir ( Tamasy 2006, Bosma ve Schutjens 2007). Erken 

dönem girişimcilik ve kurulmuş şirketler bazında ele alındığında girişimcilik faaliyetlerinin her 

iki açıdan da yüksek oranda bölgesel değişim sergilediği görülür. Bosma ve Schutjens (2007) 

özellikle genç ve yeni kurulan şirket oranının bölgeler arasında büyük farklılıklar 

sergilediklerini göstermişlerdir.  

Ülkeler arası araştırmalar karşılaştırma, yeniden çalışma ve diğer ülkelere genellenemeyen 

ülkeye özgü risklerin azaltılması imkânını verir. Bu tür çalışmalar birçok boyutta (birey, şirket, 

endüstri, ülke) girişimcilik faaliyetinin ortak anlaşılan sözcük ve yöntemler yoluyla farklı 

modellerin değerlendirilmesine izin verir. Literatürde “girişimcilik faaliyeti”; yeni bir iş kurma 

çabası veya mevcut bir işletmenin bir kişi, bir takım veya mevcut bir işletme tarafından 

geliştirilme çabası” şeklinde tanımlanabilir (Reynolds ve ark., 2005). Bu noktada erken dönem 

girişimcilik ve mevcut girişimci kavramı önem kazanmaktadır. Erken dönem girişimciler, üç 

buçuk yıldan daha az zamanda tamamen ya da kısmen sahip olduğu işletmeyi aktif olarak 

yöneten yetişkinler olarak tanımlanırken mevcut girişimciler ise 42 aydan daha fazla zamanda 

sahip olduğu işi yöneten ve maaş alan yetişkinler olarak tanımlanır. Bu iki aşamanın 

birleştirilmesi sonucu “toplam erken dönem girişimcilik” değeri elde edilir (Sternberg 2012, 

586). Erken dönem girişimcilik bir ülkenin dinamik girişimcilik eğilimini gösterir. Bosma ve 

Harding (2007) gelişen piyasalardaki erken dönem girişimcilerin genellikle 25-34 yaş 

grubundaki kişilerden oluştuğunu ve gelişmiş piyasalarda ise 35-44 yaş grubunda 

bulunduklarını belirtmişlerdir.  

Yeni işletmelerin oluşturulması açısından girişimcilik çevresi büyük önem taşımaktadır. 

Girişimcilik kararları, alındıkları çevreye bağlı olarak değişmektedir. Wennekers ve ark (2005) 

ekonomik kalkınma, kültür ve mevcut kurumların yeni iş fırsatları oluşturarak girişimcilik 

oranını etkilediğini belirtmişlerdir. Bu sebeple, bu çalışma benzer özelliklere sahip farklı 

bölgelerden ancak gelişmekte olan piyasalarda girişimciliği etkileyen faktörleri, algıları 

belirlemek ve gruplar arası farklılık varsa neler olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Bununla 
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birlikte, çalışmaya dahil edilen ülkeler, girişimcilik araştırmaları konusunda Dünyanın en 

büyük araştırma konsorsiyumu olan ve girişimcilik faaliyetleri ve tutumları hakkında en büyük 

sayısal verileri sağlayan Küresel Girişimcilik Gözlemi (GEM) çalışmalarına katılmaya devam 

etmektedirler. GEM bütün ülkeler arasında karşılaştırmayı sağlayan veriler üretmesine rağmen, 

temelde birbirlerine benzer ekonomik yapıya sahip olmaları sebebiyle üç gruptan 18 ülke bu 

çalışmaya örnek olarak seçilmiştir.  

Bu çalışmanın ampirik bölümünün ana araştırma soruları: 

 Benzer ekonomik yapılara sahip olan örneklem ülkelerindeki bireylerin girişimcilik 

tutum ve faaliyetlerini belirleyen temel faktörler nelerdir? 

 Ülkelerin dahil olduğu gruplar arasında girişimcilik tutum ve faaliyetler arasında 

farklılık var mıdır? Fark varsa bu hangi grup ya da gruplar arasında vardır?  

Çalışmanın ampirik analizleri, ülkenin kültürü, cinsiyet eşitliği, finansal destekler ve sermayeye 

erişim, bürokratik uygulamalar, girişimcilik eğitimi, devlet destekleri, mülkiyet hakları ve 

profesyonel işletmecilik ve yöneticilik eğitiminin girişimciliği etkileyen faktörler olduğunu 

bulmuştur.  Buna ek olarak, gelişen piyasalardaki ülkelerde bulunan girişimcilerin güney 

Amerika ve geçiş ekonomilerindeki girişimcilere göre daha iyi bankacılık hizmeti aldıkları 

belirlenmiştir. Güney Amerika ülkelerinde girişimcilik diğer ülkelere göreli olarak arzu edilen 

bir kariyer opsiyonu ve gelişen piyasalarda diğer ülkelere oranla girişimcilerin daha kabiliyetli 

oldukları algısı tespit edilmiştir. Yeni kurulan işletmelerin pazara girişlerinin mevcut işletmeler 

tarafından engellenmesi algısı geçiş ekonomilerinde diğer ülkelere göre daha yüksek ve anlamlı 

farlılık bulunmuştur.  

Bizim bilgimize göre, daha önceki çalışmalar girişimciliği etkileyen faktörleri ülkeler ve 

gruplararası karşılaştırma ile farklılıkları belirlememişlerdir. Buna ek olarak,  yeni kurulan 

işletmeler acısından iyi bankacılık hizmeti almaları arasındaki farklılıklar daha önceki 

çalışmalar tarafından incelenmemiştir. Bu çalışma, gelişen piyasalar, geçiş ekonomileri ve 

Güney Amerika ülkelerini karşılaştırmalı inceleyerek girişimciliğe etki eden faktörleri 

belirleyip, farklı olan grupları tespit etmesi bakımından yazına katkı sağlayacaktır.  

Çalışmanın izleyen bölümlerinde konu ile ilgili önceki çalışmalar birinci bölümde 

incelenmekte, ikinci bölümde veri ve yöntem anlatılmaktadır.  Üçüncü bölümde çalışmanın 

ampirik bulguları faktör analizi ve tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Çalışma sonuç 

ve değerlendirmelerle sonlanmıştır. 
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2. ALAN İNCELEMESİ 

Girişimcilik davranışı ile girişimcilik tutumları arasındaki bağlantı farklı düzeylerde son 

zamanlarda yapılan,  uluslararası karşılaştırmalı istatistiksel ve ampirik çalışmaların ilgi odağı 

olmaktadır. Örneğin, Black ve Strahan (2002) Amerikan bankacılık sisteminin girişimciliği 

desteklemesi ya da ona engel olması konusuna, politika değişimlerinin bankacılık sektöründeki 

rekabet ve birleşmeleri teşvik edip etmediğini incelemişlerdir. Yeni kurulan şirket oranının, 

şube kısıtlamalarındaki düzenlemelerin ardından arttığını ve bu düzenlemelerin yeni şirket 

yoğunluğu üzerindeki negatif etkiyi azalttığını bulmuşlardır. Ayrıca, küçük bankaların payı 

azaldıkça yeni şirket biçimlerinin arttığını bulmuşlardır. Girişimcilik faaliyetlerinin bölgesel 

bileşenleri hakkında yapılan çalışmaların sayısı hızlıca artmaktadır.  Mekân kısıtlarından 

dolayı, sadece iki bakış açısı belirginleşmiştir; girişimcilik tutum ve algıları ve cinsiyet. GEM 

verilerine dayalı olarak yapılan ampirik çalışmalar, girişimcilik tutum ve davranışlarının 

girişimcilik faaliyetleri ile güçlü biçimde bağımlı olduğunu açık şekilde göstermiştir (Arenius 

ve Minniti, 2005). Diğer yandan ampirik çalışmalar (Carter ve Brush, 2004; Kelley ve ark, 

2012), cinsiyetin girişimcilik faaliyetlerinin diğer önemli bir bileşeni olduğunu göstermiştir. 

Yapılan araştırmalar erkekler tarafından kurulan yeni şirketlerin kadınlar tarafından kurulanlara 

göre oldukça fazla olduğunu göstermektedir. Is gücünde kadın payının yüksek olması, serbest 

meslek oranının azalmasına sebep olur, çünkü kadınlar erkeklere göre daha az serbest meslek 

sahibi olurlar.  Delmar ve Davidson (2000) cinsiyetin mikro düzeyde erkeklerin kadınlara göre 

yeni bir is kurma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ve yeni başlayan girişimciliğin güçlü bir 

tahmincisi olduğunu bulmuşlardır. Dolayısıyla toplam is gücü içerisinde kadınların payının 

yüksek olması, genellikle kadın işgücüne katilim oranını yükseltir ve kadın işgücü payının 

artmasının kadın girişimcilik faaliyetini pozitif etkileyebileceği beklenmektedir (Verhaul, Van 

Stel ve Thurik, 2006, 159). 

Günümüzde çoğu geçiş ekonomilerinde girişimciliğin gelişmesinde hala eksiklikler mevcuttur 

ve bu ülkeler geçiş ekonomisi olmayan ülkelerin gerisindedirler. Çünkü geçiş ekonomilerindeki 

is çevresi birçok geçiş ekonomisinden daha az müsaittir. Geçiş ekonomileri göreli olarak 

istikrarlı olmayan bir ekonomik çevre, düşük satın alma gücü ve mülkiyet hakları bakımından 

belirsizliklere sahip olarak karakterize edilebilir. Buna ek olarak, girişimcilik ve yöneticilik 

becerilerinde eksiklikler, düzenleme sisteminin gelişmemiş olması, bürokratik ve zaman alıcı 

işlemlerin fazlalığı, iletişim altyapısının modernizasyon gereksinimi, sermayeye ulaşımın ve 
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piyasa hizmetlerinin kısıtlı olması da bu yapının dezavantajlarındandır (Verhaul, Van Stel ve 

Thurik, 2006, 159). Bu sebeplerle geçiş ekonomileri ile girişimcilik faaliyetleri arasında negatif 

ilişki beklenmektedir.  

Benzer şekilde, Güney Amerikalı girişimciler de hala farklı zorluklarla karşılaşmaktalar. 

Kırılgan mülkiyet hakları, aşırı düzenlemeler ve yüksek vergiler girişimciliğin gelişmesini 

yavaşlatan faktörler. Kadın girişimcilere destek verilmemesi bazı önemli fırsatların 

kaçırılmasına sebep olmaktadır. Daha fazla sayıda girişimci yaratabilmek için sadece vergi ve 

düzenlemeler değil, uzun dönem bağımlılık yapmayan girişimci finansal destek sistemlerinin 

yeniden uygulanmasına gereksinim vardır (Ernst ve Young, 2010). Latin Amerika’da, hisse 

senedi ile finansman çok yeni gelişen bir olaydır, ekonomik istikrarsızlık, yerel finansal 

piyasaların gelişmemiş olması, kanunların yeterince açık olmaması, yerel yatırımcıların uzun 

dönem pozisyon geliştirmelerini zorlaştırmaktadır ve onların düşük getiriler sağlayan düşük 

riskli yatırımlara daha çok eğilimli olmalarına sebeptir. Kamu politikaları ise ülkeler arasında 

farklıdır ancak hisse senedi ile finansman ve borsalara erişimin uygun yolu için teşvik 

oluşturmak için onların vergi ve finansal sistemleri arasındaki kurumsal engelleri kaldırmak 

için çabaların arttığı görülmektedir. Şu an Şili, Brezilya ve Meksika bölgede hisse senedi ile 

finansman için en uygun iş çevresine sahip ülkeler olarak görünmektedir. Latin Amerika’da 

girişimciler hala şirket yönetimine dış paydaşların katılımına direnç göstermekte, aile 

tarafından finansmanı ve banka kredilerini hisse senedi ile finansmana tercih etmektedirler ve 

entelektüel mülkiyet hala karmaşık ve tamamlanamamıştır(Romani, Atienza ve Amoros; 2009, 

57).  Bu bölgede geleneksel finansal sistemler ve hisse senedi ile finansman aşırı biçimde 

merkezidir ve mevcut fonlar karlı yatırımlara akmamaktadır(Romani, Atienza ve Amoros; 

2009, 58). 

Mülkiyet haklarının zayıflığı ekonomik faaliyet, yatırımların büyüklüğü ve özellikle yeni 

şirketlerin kurulması üzerinde negatif etkiye sahiptir(Acemoglu ve Jhonson, 2005). Çok 

bürokratik örgütlerde çalışmak insanların kendi işlerini kurma olasılıklarını azaltmaktadır 

(Sorensen; 2007, 407). 

Pazar şartları, politikalar ve kurumsal çevre yenilikçi davranışı desteleyebilir ya da 

engelleyebilir. Gelişen piyasalarda, yenilik yapmak için girişimci motivasyonu çoğunlukla 

sınırlıdır, çünkü ekonomik, politik ve düzenleyici belirsizlikler sebebiyle ortaya çıkan riskler 

oldukça yüksektir. Piyasalar çoğunlukla etkin değildir, mülkiyet hakları da uygun değildir. 

Ayrıca zayıf sözleşme uygulamaları yeniliklerin getirisini daha riskli yaparken, yetersiz altyapı, 
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düşük kişi başına gelir, kurumsal engeller yeni girişimleri zorlaştırmaktadır (Szirmai ve ark, 

2011). 

Toplumun en dinamik kesimini oluşturan girişimcilerin davranış biçimini yaşadığı çevre ve 

gördüğü eğitim şekillendirmektedir. Bu durum girişimcilerin kültürel gelişmelerden en çabuk 

etkilenen kesim olmasına zemin hazırlamakta ve önemini artırmaktadır (Guney ve 

Nurmakhamatuly, 2007; 69). Gorji ve Rahimian (2011) kadın ve erkekler arasında girişimciliğe 

etki eden engelleri araştırmışlardır. Çalışmalarında engelleri; aile, eğitim gibi bireysel engeller, 

finans, pazarlama ve fiziki kaynakları içeren örgütsel engeller ve sosyokültürel faktörler, kanun 

ve düzenlemeleri kapsayan çevresel engeller olarak üç ana gruba bölmüşlerdir. Bulguları 

girişimciliğin önündeki çevresel ve bireysel engeller arasında önemli farklılıkların 

bulunduğunu göstermiştir. Giacomin ve ark (2011) Amerikalı, Asyalı ve Avrupalı öğrencilerin 

girişimcilik niyeti ve eğilimi, yeni bir şirket kurmak için motivasyonları ve algıladıkları engeller 

bakımından aralarında fark olup olmadığını araştırmışlardır. Elde ettikleri sonuçlar, girişimcilik 

eğilimi ve niyetlerinin ülkeler arasında farklılık olduğunu ancak öğrencilerin motivasyonları ve 

sevklerini kiran konuların benzerlikler olduğunu göstermektedir.  

Ampirik olarak geniş bicimde çalışılmamasına rağmen, girişimcilik eğilimi olan insanların daha 

az bürokratik olan şirketleri seçtiklerine dair dolaylı ampirik bulgular mevcuttur. Halaby (2003) 

serbest is yapan ailelerin çocuklarının, önemli bir bölümünün aileleri gibi serbest is yaptıklarını 

bulmuştur. Sorensen (2007) bu ailelerin çocuklarının serbest is yapma oranlarının yüksek 

olmasını en azından bir kısmini ailelerinin serbest is yapmalarının çocuklarının niyet ve is 

değerlerine etkisi sebebiyle olduğunu ileri sürmüştür.  

3. VERİ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada kullanılan veriler Global Entrepreneurial Monitoring (GEM) projesi tarafından 

derlenen, 18 ülkeden bireylerle yüz yüze görüşme yoluyla elde edilen anketlerden oluşmaktadır. 

Örneklemde Meksika, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Venezuela, Türkiye, Rusya, Güney 

Afrika, Malezya, Pakistan, Tayland, Polonya, Çek cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, 

Letonya, Slovenya ve Litvanya`da yaşayan 668 kişi yer almaktadır ve ortalama olarak her 

ülkeden yaklaşık 36 denek bulunmaktadır.  Ölçeğin planlaması; 1: Tamamen yanlış, 2:Biraz 

yanlış, 3: Ne yanlış ne de doğru 4: Biraz doğru,  5: Tamamen doğru seklinde 5’li Likert 

ölçeğidir. Bu çalışmanın güvenirliliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alpha iç tutarlılık 

katsayısına bakılmıştır. Yapılan istatistik analizi sonucunda Cronbach Alpha iç tutarlılık 
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katsayısı 0.886 olarak belirlenmiştir. Bu sonuca göre ölçeğin güvenirliliğinin yüksek düzeyde 

olduğu görülmektedir.  

GEM’in Ulusal Girişimcilik Anketinde 82 soru yer almakta olup, her ülkede yaklaşık olarak 36 

deneğe yüz yüze mülakatla cevaplar derlenmekte ve Girişimcilik Çerçeve Şartları bakımından 

durumları değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, 18 ülkeden oluşan örneklemi Güney 

Amerika, Gelişen Piyasalar ve Geçiş ekonomileri biçiminde gruplandırarak, bu ülkelerdeki 

girişimcilerin girişimcilik çevresini nasıl algıladıklarını karşılaştırmalı şekilde inceleyip, 

girişimcilik iklimine etki eden faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya dahil edilen 

ülkeler, genel karakteristiklerine göre üç gruba ayrılmış ve Tablo 1`de listelenmiştir.  

Tablo 1: Çalışmada yer alan ülkeler ve bölge grupları 

Güney Amerika Gelişen Piyasalar Geçiş Ekonomileri 

Meksika Türkiye Polonya 

Brezilya Rusya Çek Cumhuriyeti 

Arjantin Güney Afrika Slovakya 

Kolombiya Malezya Macaristan 

Venezuela Pakistan Letonya 

 Tayland Slovenya 

  Litvanya 

Araştırmaya dahil edilen katılımcıların cinsiyet, yas ve bölge durumuna ilişkin demografik 

veriler Tablo 2`de sunulmuştur.  

Tablo 2: Demografik değişkenlerin frekans ve yüzdelikleri 

 Cinsiyet Sıklık Yüzde  
Bölge Sıklık Yüzde 

 
 Yas Sıklık Yüzde 

Kadın 151 22.6 
 Güney 

Amerika 
184 27.5 

 
<-1955 136 20.4 

Erkek 517 77.4 
 Gelişen 

Piyasalar 
219 32.8 

 
1956-1965 159 23.8 

Toplam 668 100 
 Geçiş 

Ekonomileri 
265 39.7 

 
1966-1975 195 29.2 

    Toplam 668 100  1976-> 157 23.5 

        Toplam 647 96.9 

        Kayıp veri 21 3.1 

          668 100 

 

Araştırmaya dahil olan katılımcılardan 151 katılımcı (%22.6) kadın ve 517 katılımcı (%77.4) 

ise erkektir. Araştırmaya katılanların yas dağılımlarına göre ise, 136 katılımcı (%20.4) 1955 ve 
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öncesi yıllarda doğmuş, 159 katılımcı (%23.8) 1956-1965 yılları arasında doğmuş, 195 

katılımcı (%29.2) ise 1966-1975 yılları arasında doğmuş ve 157 katılımcı da (%23.5) 1976 ve 

sonrası yıllarda doğmuş kişilerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların ülkelerinin 

bulunduğu gruba göre ise; 184 katılımcı (%27.5) Güney Amerika ülkelerinden, 219 katılımcı 

(%32.8) gelişen piyasa ülkelerinden ve son olarak 265 katılımcı ise (%39.7) geçiş ekonomileri 

ülkelerinde yasayan kişilerden oluşmaktadır.  

4. BULGULAR 

Faktör analizi, çok sayıdaki değişkenin gruplanarak, hangi değişkenin hangi faktör içinde yer 

alacağının belirlenmesi amacıyla, çok sayıda değişkenden oluşan veri setinin faktörler olarak 

gruplandırılması ve özetlenmesidir. Elde edilen verilerin faktör analizine uygun olup 

olmadığının tespiti için, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testi yapılmıştır. KMO 

örneklem uygunluğu 0,50’den yüksek olan ve Bartlett testi de anlamlı bulunan  (p<0,05) 

ifadeler analiz edilmiş ve temel bileşenler analizinde 0,50’den düşük olan faktör ağırlıkları 

çalışmadan çıkarılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda ortaya çıkan sekiz faktörlü yapı 

Tablo 3’de sunulmuştur. Ankette ülkeler arası girişimcilik davranışı yönelimi boyutlarını 

karşılaştırmalı incelemede boyutların; “kültür” beş madde , “cinsiyet eşitliği” dört madde, 

“finans” dört madde, “bürokrasi” dört madde, “girişimcilik eğitimi” üç madde, “devlet 

destekleri” üç madde, “mülkiyet hakları” üç madde ve “profesyonel eğitim” üç madde olmak 

üzere toplam 29 madde bulunmaktadır. Yapılan çalışma sonucunda ölçeğin açıkladığı toplam 

varyans %66,04’tür. Girişimcilik davranışı yönelimi boyutlarının, seçilen ülke grupları için 

hesaplanmış Cronbach Alpha değerleri %70,1 ile %87,2 arasında dağılmaktadır.  
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Tablo 3:   Girişimcilik üzerine etki eden değişkenlere ait faktör analizi  
FAKTÖR

ÜN ADI 

SORU İFADESİ FAKTÖR 

AĞIRLIKL

ARI 

FAKTÖRÜN 

AÇIKLAYICIL

IĞI 

% 

GÜVENİLİR

LİK 

 Benim ülkemde, milli kültür özyeterliliği, 

yetkinliği ve şahsi inisiyatifi önemser 

0.830   

 Benim ülkemde, milli kültür girişimsel risk 

almayı teşvik eder 

0.798   

 Benim ülkemde, milli kültür yaratıcılığı ve 

yenilikçiliği teşvik eder 

0.746 11.903 0.872 

KÜLTÜR Benim ülkemde, milli kültür kişisel cabayla 

elde edilen bireysel basariyi oldukça 

destekler 

0.740   

 Benim ülkemde, milli kültür bireyin kendi 

yaşamında yönettiği sorumluluklarını 

önemser 

0.691   

 Benim ülkemde, erkek ve kadın yeni bir ise 

başlamak için iyi fırsatlar yakalamada eşit 

şartlara sahiptir 

0.779   

CİNSİYET 

ESİTLİGİ 

Benim ülkemde, kadın ve erkek yeni bir ise 

başlamak için ayni düzey bilgi ve beceriye 

sahiptirler 

0.764   

 Benim ülkemde, yeni bir is kurmak kadınlar 

için sosyal olarak kabul edilebilir kariyer 

fırsatıdır 

0.739 8.298 0.780 

 Benim ülkemde, kadınların kendi kendinin 

işvereni olması veya yeni bir is kurması 

teşvik edilir 

0.656   

 Benim ülkemde, yeni ve büyüyen işletmeler 

için yeterli risk sermayesi fonları mevcuttur 

0.774   

FİNANS Benim ülkemde, yeni ve büyüyen işletmeler 

için yeterli özkaynak fonları mevcuttur 

0.738 7.971 0.730 

 Benim ülkemde, yeni ve büyüyen işletmeler 

için yeterli şahsi fonlar mevcuttur 

0.730   

 Benim ülkemde, yeni ve büyüyen işletmeler 

için yeterli devlet sübvansiyonları mevcuttur 

0.594   

 Benim ülkemde, yeni ve büyüyen işletmeler 

için devlet bürokrasisi, düzenlemeler ve 

ruhsat verme koşulları gereğinden fazla zor 

değildir 

0.733   

BÜROKR

ASİ 

Benim ülkemde, yeni firmalar gerekli izin ve 

ruhsatları bir hafta içerisinde alabilirler 

0.696 7.818 0.701 

 Benim ülkemde, vergi ve diğer devlet 

düzenlemeleri yeni ve büyüyen işletmelere 

öngörülebilir ve uygun yollarla uygulanır  

0.685   

 Benim ülkemde, vergi tutarları yeni ve 

büyüyen işletmeler için yük değildir 

0.681   

 Benim ülkemde, ilk ve orta eğitim pazarın 

ekonomi prensipleri hakkında yeterli 

yönlendirmeyi sağlamaktadır 

0.835   

GİRİSİMC

İLİK 

EGİTİMİ 

Benim ülkemde, ilk ve orta eğitim 

girişimcilik ve yeni şirket kurulmasına 

yönelik yeterli özeni göstermektedir 

0.816 7.812 0.847 
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 Benim ülkemde, ilk ve orta eğitim 

yaratıcılığı, özgüveni ve şahsi inisiyatifi 

teşvik eder 

0.742   

 Benim ülkemde, yeni ve büyüyen işletmeler 

için destek ulusal devlet politikaları için 

oldukça yüksek önceliğe sahiptir 

0.828   

DEVLET 

DESTEKL

ERİ 

Benim ülkemde, yeni ve büyüyen işletmeler 

için destek yerel devlet politikaları için 

oldukça yüksek önceliğe sahiptir 

0.796 7.571 0.788 

 Benim ülkemde, devlet politikaları (kamu 

ihalesi vb.) yeni şirketleri mütemadiyen 

kayırır 

0.675   

 Benim ülkemde, yeni ve büyüyen şirketler 

patent, telif hakki ve ticari markalarının 

itibarlı olacağına güvenebilirler 

0.850   

MÜLKİY

ET 

HAKLARI 

Benim ülkemde, buluş yapanların mucit 

haklarının saygınlığı yaygın bicimde 

tanınmıştır 

0.757 7.345 0.769 

 Benim ülkemde, Entelektüel Mülkiyet 

Hakları kanunu etkin şekilde uygulanmıştır 

0.744   

 Benim ülkemde, işletmecilik ve yönetim 

eğitim düzeyi yeni kurulan ve büyüyen 

işletmeler için güzel ve yeterli altyapı sağlar 

0.823   

PROFESY

ONEL 

EĞİTİM 

Benim ülkemde, mesleki, profesyonel ve 

sürekli eğitim sistemleri yeni ve büyüyen 

işletmeler için güzel ve yeterli altyapı sağlar 

0.773 7.316 0.773 

 Benim ülkemde, üniversiteler yeni ve 

büyüyen işletmeler için güzel ve iyi altyapı 

sağlar 

0.763   

  Toplam 66.035  

 Kaiser Mayer Olkin olcek geçerliliği   0.854  

 Bartlett Kuresellik Testi  Ki Kare  4.920E3  

  sd 406  

  p degeri 0.000  

 

Çalışmanın bundan sonraki izleyen bölümünde ülke grupları için, yeni kurulan ve büyümekte 

olan işletmelerin yeterli bankacılık hizmetleri alabilmeleri, girişimciliğin arzulanan bir kariyer 

seçeneği olarak görülmesi girişimciliğin yüksek bir statü olarak görülmesi, girişimcilerin 

yetenekli kişiler olarak algılanması, girişimcilerin medyada çoğunlukla yer bulmaları ve yeni 

işletmelerin pazara girişinde mevcut işletmeler tarafından pazara girişlerinin engellenmesi 

algıları arasında fark bulunup bulunmadığı tek yön varyans analizi ile araştırılmıştır.   

Yeni kurulan ve büyüyen işletmeler için iyi bankacılık hizmetleri (çek hesabı, döviz kuru 

işlemleri, akreditif vb.) alma kolaylığı, ülke gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermekte midir? 
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Tablo 4. Ülke gruplarına göre yeni kurulan ve büyüyen işletmeler için iyi bankacılık hizmeti 

alma kolaylığı ölçeği ANOVA Sonuçları 

 

 

*p<0.05 

Tablo 4 incelendiğinde ülke grupları ve yeni kurulan ve büyüyen işletmelerin iyi bankacılık 

hizmeti alma kolaylığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. 

Yapılan istatistik analiz neticesinde Güney Amerika ülkeleri (𝑥 ̅=2.61) ile Gelişen Piyasalar 

(𝑥 ̅=3.57) ve Geçiş Ekonomileri (𝑥 ̅=3.27)  arasında oluşan bu farkın öncelikle Gelişen Piyasalar 

sonra Geçiş Ekonomileri lehine olduğu belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle Gelişen Piyasalar ve 

Geçiş Ekonomilerinde yeni kurulmuş ve büyümekte olan işletmelerin iyi bankacılık 

hizmetlerine Güney Amerika ülkelerindeki yeni kurulan şirketlere göre daha kolay 

ulaşmaktadır.  

Ülke gruplarına göre, birçok kişi girişimci olmayı kariyer seçeneği olarak arzu etmesine göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Tablo 5. Ülke gruplarına göre, birçok kişinin girişimci olmayı arzu edilen kariyer seçeneği 

olarak düşünmesi ölçeği ANOVA Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

*p<0.05 

Ülke 

Grupları N ort 
 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Ortalama 

Kare 
F p Anlamlı Fark 

Güney 
Amerika 

181 2.61 
Gruplar 
Arası 

110.128 2 55.064 39.535 0.000* 
 

Gelişen 
Piyasalar 

216 3.57 
Gruplar 
İçi 

901.128 647 1.393     GA-GP-GE 

Geçiş 
Ekonomileri 

253 3.49 Toplam 1011.255 649       

Toplam 650 3.27        

Ulke 

Grupları N ort 
 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Ortalama 

Kare 
F p Anlamlı Fark 

Guney 
Amerika 184 3.23 

Gruplar 
Arası 12.173 2 6.087 5.222 0.006* 

 
Gelişen 
Piyasalar 217 2.99 

Gruplar 
İçi 771.61 662 1.166   

GA-GE 
Geçiş 
Ekonomileri 264 2.90 

Toplam 
783.783 664    

 
Toplam 

665 3.02        



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 1009-1026. 

 

 

1020 

 

 

Tablo 5 incelendiğinde ülke gruplarıyla birçok kişinin girişimci olmayı arzu edilen kariyer 

seçeneği olarak düşünmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu 

belirlenmiştir. Yapılan varyans analizi sonucunda Güney Amerika (𝑥 ̅=3.23) ülkeleri ile Geçiş 

ekonomileri (𝑥 ̅=2.99) arasında oluşan bu farkın Güney Amerika ülkeleri lehine olduğu 

belirlenmiştir. Bu durum Güney Amerika ülkelerindeki kişilerin Geçiş ekonomilerindeki 

kişilere göre girişimci olmayı arzu edilen bir kariyer seçeneği olarak daha yüksek düzeyde 

düşündüklerini göstermektedir.  

Başarılı girişimcilerin yüksek statüye sahip olması, ülke gruplarına göre istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Tablo 6. Ülke grupları ile başarılı girişimcilerin yüksek statüye sahip olması ölçeği ANOVA 

Sonuçları 

*p<0.05 

Tablo 6 ülke grupları ve başarılı girişimcilerin yüksek statüye sahip olması değişkeni arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu raporlamaktadır. Yapılan istatistik analizi 

sonucunda Güney Amerika (𝑥 ̅=3.68)  ülkeleri ile geçiş ekonomileri (𝑥 ̅=2.61) arasında oluşan 

bu farkın Güney Amerika (𝑥 ̅=2.61) ülkeleri lehine olduğu ve Gelişen Piyasalar(𝑥 ̅=3.84)   ile 

geçiş ekonomileri arasındaki farkın ise gelişen piyasalar lehine olduğu belirlenmiştir. Başka bir 

ifadeyle gelişen piyasa ülkeleri ve Güney Amerika ülkelerinde başarılı girişimcilerin Geçiş 

ekonomilerine göre daha fazla yüksek statüye sahip olacağının algılandığı tespit edilmiştir.  

Girişimcilerin ehil ve becerikli bireyler olduğu hakkında birçok kişinin olumlu görüş sahibi 

olmasının ülke gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir? 

  

Ülke 

Grupları N ort 
 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Ortalama 

Kare 
F p Anlamlı Fark 

Güney 

Amerika 184 3.68 

Gruplar 

Arası 90.764 2 45.382 36.965 0.000* 
 

Gelişen 

Piyasalar 215 3.84 

Gruplar 

İçi 810.289 660 1.228     
GE-GA-GP 

Geçiş 

Ekonomileri 264 3.02 
Toplam 

901.053 662      
 

Toplam 
663 3.47        
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Tablo 7. Ülke grupları ile birçok kişinin girişimcilerin ehil ve becerikli bireyler olduğunu 

düşünmesi ölçeği ANOVA Sonuçları 

Ülke 

Grupları N ort 
 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Ortalama 

Kare 
F p Anlamlı Fark 

Güney 
Amerika 

183 3.42 
Gruplar 
Arası 

64.226 2 32.113 29.046 
0.000* 

 
Gelişen 
Piyasalar 

215 3.59 
Gruplar 
İçi 

726.373 657 1.106  
 

GE-GA-GP 
Geçiş 
Ekonomileri 

262 2.89 Toplam 790.598 659   
 

 
Toplam 660 3.27 

       
*p<0.05 

Tablo 7 incelendiğinde ülke grupları ile bu ülkelerde yaşayan deneklerin ülkelerinde birçok 

kişinin girişimcilerin ehil ve becerikli bireyler olduğu düşüncesi arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda Güney 

Amerika (𝑥 ̅=3.42) ülkeleri ile Geçiş ekonomileri (𝑥 ̅=2.89)  arasında ortaya çıkan bu farkın 

Güney Amerika ülkeleri lehine, Gelişen Piyasalar (𝑥 ̅=3.59) ve Geçiş ekonomileri arasında 

oluşan farkın ise Gelişen Piyasalar lehine olduğu tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle Gelişen 

Piyasalarda bulunan kişilerin, Güney Amerika ve Geçiş ekonomilerinde bulunan kişilere oranla 

yaşadıkları toplumda bulunan girişimcilerin ehil ve nitelikli kişiler olarak algıladıklarını 

belirlenmiştir.  

Ülke grupları, güncel medyada sık sık başarılı girişimciler konusunda haberler görülmesine 

göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Tablo 8. Ülke grupları ile ülkemde, başarılı girişimciler hakkında güncel medyada sık sık 

haberler görürsünüz ölçeği ANOVA Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

*p<0.05 

Ülke 

Grupları N ort 
 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Ortalama 

Kare 
F p Anlamlı Fark 

Güney 
Amerika 

183 3.19 
Gruplar 
Arası 

51.661 2 25.831 21.450 .000* 

 
Gelişen 
Piyasalar 

214 3.53 
Gruplar 
İçi 

789.962 656 1.204   

GE-GA-GP 
Geçiş 
Ekonomileri 

262 2.87 Toplam 841.624 658    

 
Toplam 659 3.17 
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Tablo 8’de ülke grupları arasında kişilerin başarılı girişimciler hakkında güncel medyada 

sıklıkla haberler görülmesi algısıyla ilgili istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu 

görülmektedir. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda Gelişen Piyasalarla (𝑥 ̅=3.53) Geçiş 

Ekonomileri (𝑥 ̅=2.87) arasındaki farkın Gelişen Piyasalar lehine, benzer şekilde Gelişen 

Piyasalarla Güney Amerika (𝑥 ̅=3.19)  ülkeleri arasındaki farkın da gelişen piyasalar lehine 

olduğu belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, Gelişen piyasalarda bulunan kişilerin, Güney Amerika 

ve Geçiş Ekonomilerinde bulunan kişilere oranla daha sık başarılı girişimcilik örneklerini 

medya kanallarında gördükleri tespit edilmiştir.  

Yeni kurulan ve büyümekte olan işletmelerin piyasada mevcut işletmeler tarafından adaletsiz 

biçimde engellenmeden piyasaya girebilmelerinin ülke gruplarına göre istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Tablo 9. Ülke grupları ile ülkemde, yeni kurulan ve büyüyen işletmeler mevcut işletmeler 

tarafından adaletsiz şekilde blok edilmeden piyasaya girebilirler ölçeği ANOVA Sonuçları 

Ülke 

Grupları N ort 
 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Ortalama 

Kare 
F p Anlamlı Fark 

Güney 

Amerika 180 2.47 
Gruplar 

Arası 13.897 2 6.949 6.066 .002* 

 
Gelişen 

Piyasalar 213 2.33 
Gruplar 

İçi 725.096 633 1.145 
  

GP-GE 
Geçiş 

Ekonomileri 243 2.68 Toplam 738.994 635 
   

 
Toplam 636 2.50 

       
*p<0.05 

Ülke grupları arasında yeni kurulan ve büyümekte olan işletmelerin mevcut işletmeler 

tarafından piyasaya girişlerinin adaletsiz biçimde engellenmesi algısı hakkında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılığın olduğu Tablo 9’da görülmektedir. Yapılan istatistik analiz 

sonucunda Geçiş ekonomileri(𝑥 ̅=2.68)   ile Gelişen Piyasalar arasında ortaya çıkan bu farkın 

(𝑥 ̅=2.47)  Geçiş ekonomileri lehine olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, geçiş 

ekonomilerinde yeni kurulan işletmelerin piyasaya girişlerinin mevcut işletmeler tarafından 

adaletsiz şekilde engellenmeden sağlanması Gelişen piyasalara göre daha kolaydır.  
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5.SONUÇ 

Bu çalışma Türkiye’yi de kapsayan ve ekonomik gelişme yapıları benzerlikler gösteren ve 

Gelişen piyasalar, Geçiş ekonomileri ve Güney Amerika ülkeleri seklinde üç ana gruba ayrılan 

18 ülkedeki girişimcilik faaliyetlerine etki eden faktörleri ve gruplar arasındaki farklılıkları 

karşılaştırmalı inceleyen ilk çalışmadır. Çalışmada Global Entrepreneurship Monitor tarafından 

dünyada birçok ülkeyi kapsayan veriler kullanılmış olup,  Türkiye bu konsorsiyuma 2006 

yılında katılmıştır.  

Çalışmanın istatistiksel analiz kısmında GEM’in 88 sorudan oluşan özgün anket verileri 

kullanılarak faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda, 29 sorudan oluşan 8 faktör 

belirlenmiştir. Bu faktörler; kültür, cinsiyet eşitliği, finans, bürokrasi, girişimcilik eğitimi, 

devlet destekleri, mülkiyet hakları ve profesyonel eğitim seklinde sıralanabilir.  

Ülkelerin sahip olduğu kültürel yapı, bireylerin dünyayı algılama biçimi ve yaşama tarzına 

önemli derecede etki etmektedir.  Çalışmada kültürel açıdan bireylerin ozyeterliligi, girişimsel 

olarak risk alma ve yenilikçiliği teşvik etmesi, kişisel cabayla elde edilen bireysel başarıya 

yüksek düzeyde destek vermesi, incelenen ülkelerin önemsedikleri alanlar olarak belirlenmiştir.  

Erkek ve kadın girişimcilerin, yeni bir is kurmada eşit fırsata sahip olmaları, ayni düzeyde 

bilgiye sahip olmaları ve kadınların kendi isini kurmasının toplum tarafından teşvik edilmesi 

önemli faktörler olarak görüldüğü tespit edilmiştir. Bununla beraber, risk sermayesi ve hisse 

senedi fonlarının yeni kurulan ve büyüyen işletmeler için önemli bir faktör olduğu 

algılanmaktadır.  Latin Amerika ülkelerinde risk sermayesi ve hisse senedi endüstri büyümesi, 

topluma sağladığı faydalar sebebiyle oldukça önemlidir ve Latin Amerikan ülkeleri özellikle 

risk sermayesinin pozitif etkilerinden faydalanabileceği Lerner ve ark (2014) tarafından 

vurgulanmıştır. Latin Amerika’da 2008 -2013 yılları arasında gerçekleştirilen risk 

sermayesi/hisse senedi yatırımlarının sadece %3’luk oranı yeni kurulan şirketlere yapılan risk 

sermayesi yatırımlarıdır (Lerner ve ark; 2014, 10). Risk sermayesi ve hisse senedi piyasalarının 

varlığı finansal piyasaların gelişmesi ile bağlantılıdır. Eurostat verilerine (2009)  göre geçiş 

ekonomilerindeki risk sermayesi yatırımları eski 15 Avrupa ülkesi ortalamasından çok 

düşüktür. Araştırmalar Polonya, Macaristan ve Çek cumhuriyeti gibi ülkelerdeki risk sermayesi 

girişimlerinin çok az olduğunu raporlamıştır (Trbovich, Malesevic, ve Miljkovic; 2014, 103). 

Bürokratik uygulamaların girişimciliği negatif etkilediği bilinmektedir. Çalışmaya konu olan 

ülkelerdeki bireyler de bürokratik uygulamaların azlığı ve yeni is kurma girişimlerinde 
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kolaylıkla ve kısa surelerde ruhsat almayı önemsediklerini belirtmişlerdir. Çalışmanın sağladığı 

bu kanıt Sorensen’in (2007) bulgularını desteklemektedir.  

İlk ve orta eğitimde, bireylerin piyasa prensiplerini edinmeleri konusunda yeterli 

yönlendirmenin yapılması, yeni şirket kurmada yeterli özeni gösteren bir yapının varlığı, bu 

eğitim düzeyinin yenilikçiliği, özgüveni ve kişisel inisiyatif kullanmayı teşvik etmesi gelişen 

piyasalarda önemli algılandığı bulunmuştur.  

Buna ek olarak, girişimcilik konusunda devletin yeni kurulan şirketlere sağladığı destekler, 

mülkiyet haklarının korunması ve üniversitelerde profesyonel olarak işletme ve yönetim 

eğitiminin verilmesi önemli görülen faktörlerden bulunmuştur.  

Çalışmanın bulguları, yeni kurulan işletmelere gelişen piyasalarda, geçiş ekonomileri ve güney 

Amerika ülkelerine göre daha iyi bankacılık hizmeti sunulduğunu göstermektedir. Ayrıca, 

güney Amerika ülkelerindeki bireylerin geçiş ekonomilerindekine oranla girişimciliği daha 

fazla arzuladıkları ve bir kariyer seçeneği olarak gördükleri belirlenmiştir. Buna ek olarak, 

gelişen piyasalarda diğer gruplara oranla, girişimcilik yüksek statü sahibi oldukları ve nitelikli 

ve becerikli özelliklere sahip olduklarına dair kanıtlar sağlanmıştır.  

Son olarak, özellikle geçiş ekonomilerinde yeni kurulan işletmelerin pazara girişlerinin mevcut 

işletmeler tarafından engellendiği yönünde diğer gruplara göre daha yüksek bir algı farklılığı 

tespit edilmiştir.  
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MORTGAGE KRİZİ VE 2015 TÜRKİYE’SİNİN KRİZ DÖNEMİNE 

GÖRE DURUMU 

Coşkun ÇILBANTa, Hakan ARACIb ve Uğur BİLGENc 

                   aİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye. 

bKırkağaç Meslek Yüksek Okulu, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye. 

cKırkağaç Meslek Yüksek Okulu, Celal Bayar Üniversitesi,  Manisa, Türkiye. 

 

Özet 

2008 yılı Temmuz ayında patlak veren Amerika kökenli ipoteğe dayalı kredi sisteminin çöküşü, 

Amerika’da emlak piyasası başta olmak üzere finansal piyasaları olumsuz bir şekilde 

etkilemiştir. Amerika da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar özellikle yatırım bankalarından 

verilen mortgage kredisinden faydalanmışlardır. Bu kredilerden birçok ABD’li vatandaş 

yüksek meblağda krediler çekmişlerdir. Mortgage kredilerinin verilişi hususunda çok fazla 

sıkıntı çekmeyen halk kolay bir şekilde bu kredileri kullanabilmişlerdir. Ancak sıkıntı bu 

kredilerinin geri ödeme dönemleri geldiğinde yaşanmıştır. Çekilen kredi miktarlarının yüksek 

olması, geri ödemelerinde yüksek olması anlamına geldiğinden; kredi çekenler geliri ile doğru 

orantılı olmayan bu yüksek kredileri ödeyememişlerdir. Ödenemeyen bu krediler Amerika 

finans sektörünü çökme noktasına getirmiştir. Bu çöküntü ülkemizi de olumsuz olarak 

etkilemiştir. Özellikle reel sektöre etkisi, toplam talebin düşmesiyle; dış ticaret yapan firmalar 

etkilenmiştir. Çalışma da 2008 Mortgage krizinin Dünya da ve Türkiye de reel sektör üzerindeki 

etkilerine değinilerek; kriz dönemindeki Türkiye ile 2015’in Türkiye’sindeki reel sektör 

durumları tablolar ile kıyaslanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mortgage, Mortgage Krizi, Finansal Kriz, Üretim Sanayi, Reel Sektör 

Jel Kodları: G010, L600, L500  
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MORTGAGE CRISIS AND THE SITUATION OF TURKEY IN 

COMPARISON OF THE CRISIS IN 2015 
 

Abstract 

Economic crisis that brokeout because of mortagage affected financials markets negatively in 

july 2008. Citizens who have would like to become homeowner benefited from mortgage 

credits of invesment banks. Many of the US citizens got credits easily. But problem so ccured 

when the repaymen tperiod came out. Due to get exorbitant sum, citizens could not afford 

repayments proportionally. These credits caused financial collapse in USA and the situation 

reduced demands all over the World. So, Turkey had unfavorable experiences in this manner. 

Accordingly, foreign trade firms faced shrinking demands. In this study, 2008 mortgage crisis 

and its effects fort he World and Turkish reel sector is going to be investigated by comparing 

financial statement both for 2008 and 2015. 

Key Words: crisis, production, industry 

Jel Classification: G010, L600, L500  

 

1. EKONOMİK KRİZ 

Türk Dil Kurumu’nun sosyal bilimler için yaptığı kriz tanımı; “bir ülkede veya ülkeler arasında, 

toplumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım ve buhran” olarak 

tanımlanmıştır(Türk Dil Kurumu, 2015). Ekonomik krizin iktisat literatüründeki tanımı ise; 

çöküntü, bunalım, durgunluk, güç dönem ya da buhran gibi terimlere karşılık gelen ve ülke 

ekonomisini önemli derecede etkileyecek ani ve beklenmedik bir durumda ortaya çıkan genel 

olayların bir sonucu oluşan durum olarak tanımlanmaktadır. (Yücel & Kalyoncu, 2010: 54). 

Ekonomik krizlerin kökeni 17. YY’a kadar dayanmaktadır. Bu yüzyıldan öncede krizler 

yaşanmıştır ancak bu krizler kötü hava şartları ve ulaşımın neden olduğu tarım krizleridir.19. 

YY’a gelindiğinde yaşanan krizlerde de kendine özgü nitelikler taşımaya başladı. Çünkü hızla 

gelişen toplumlar, dünya ekonomisinin küreselleşmesi ile yaşanan krizlere farklı bir boyut 

kazanmıştır. Ekonomi literatürüne baktığımızda sürekli olarak krizlerin birbirini takip ettiği, 

dünyanın herhangi bir ülkesinde ortaya çıkan bir krizin domino taşı gibi diğer ülkeleri de 

etkilediği görülmektedir (Durmuş, 2010: 31). Krizler görüldüğü gibi birçok sektöre etki 

etmektedir. Krizin geldiğini veya geleceğini anlamak ise krizin öncü göstergelerini iyi bir 

çözümleme yapmak mümkündür. Tablo 1’de krizin öncü göstergeleri verilmektedir(Yücel & 

Kalyoncu, 2010).  
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Tablo 1: Öncü Göstergeler 

Döviz Kuru ve Ödemeler 

Dengesi Göstergeleri 

Parasal ve Finansal 

Göstergeler 

Reel Sektör 

Göstergeleri 

 Reel Döviz Kuru 

 İhracatın Büyümesi 

 İthalatın Büyümesi 

 Cari İşlemler Dengesi 

 Kısa Vadeli Sermaye 

Hareketleri 

 (Cari Açık/GSYİH) 

 İhracatın İthalatı 

Karşılama Oranı 

 İhracat/GSYİH 

 İthalat/GSYİH 

 Kısa Vadeli Dış Borç 

 Merkez Bankası Döviz 

Rezervlerinin Büyümesi 

 M2Y/Rezervler Büyümesi 

 Reel Mevduat Faizleri 

 Toplam Mevduatların 

Büyümesi 

 Borsa Endeksinin Büyümesi 

 M2/M2Y 

 Toplam Yurt İçi 

Kredilerinin Büyümesi 

 Reel Ankes (M1) Fazlası 

 Paranın Reel Değer Artışı 

 Hisse Senedi Fiyatları 

 Enflasyon Oranı 

 İmalat Sanayi Üretim 

Endeksinin Büyümesi 

 Reel Sektöre Yönelik 

Banka Kredileri 

 İmalat Sanayi Haftalık ya 

da Aylık Çalışma Saati 

 İşsizlik Oranı 

 Reel Sektöre Sabit 

Sermaye Yatırımı 

 Yatırımlar/GSYİH 

 Kapasite Kullanım Oranı 

 Stoklardaki Değişme 

Kaynak:Yücel ve Kalyoncu, (2010), Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri ve Ülke Ekonoomilerini Etkileme Kanalları: 

Türkiye Örneği. Maliye Dergisi(159), 53-69. 

Dünyadaki Küreselleşme süreci ile birlikte ülkeler hızlı bir şekilde iletişim teknolojilerine sahip 

olmuşlardır. Teknolojinin gelişmesi ülkelerin birbirlerine olan bağlarını daha da 

kuvvetlendirmiştir. Bu gelişimle finansal piyasalarda yapılan işlemler ülkeleri bir birlerine 

bağımlı hale getirmiştir. Yücel ve Kalyoncu(2010)’nun yapmış oldukları ekonomik kriz 

tanımındaki güç dönem, durgunluk, burhan gibi durumlardan herhangi biriyle karşılaşan ülke 

diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri de etkileyecektir. Beklenmedik bir durumda oluşan 

bu olumsuzluklar ülke ekonomisinin finansal piyasalarını veya reel piyasalarını etkileyecektir. 

Zaten ekonomik kriz türleri incelendiğinde iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan 

birincisi finansal krizler ikincisi ise reel sektör krizleridir. Finansal kriz, finansal piyasalarda 

ortaya çıkan bozulmalar soncu finansal kurumların finansal açıdan performanslarının olumsuz 

etkilenmesi ve tüm ekonomiye yayılması; bunun sonucu olarak da kaynakların etkin bir şekilde 

dağılmamasına neden olarak tanımlanabilir (Ersan & Taşpunar, 2011; 5). 

1.1. Amerika’nın Krizde Başrolü Üstlenmesi 

2007 yılında Amerika’da yaşanan finansal dalgalanma, büyük ve gelişmiş bir ekonominin 

bankacılık sistemini sıkıntıya düşürmüştür. Yaşanan finansal sıkıntılar ise verilen kredilerin 
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Prime krediler değil Subprime krediler olmasıdır. Prime mortgage kredisi: kredi geçmişi temiz, 

daha önceki kredi alımlarında ödeme zorluğu çekmemiş ve sorun çıkarmayan kişilere verilen 

kredi iken; Subprime kredilerde ise kredi geçmişi temiz olmayan kişilere daha yüksek faizden 

krediler verilmesidir (Taşdan, 2007). Subprimemortgage kredilerinde geri ödemelerde yaşanan 

sorunlarla ortaya çıkan finansal dalgalanma, çok hassas dengeler üzerine kurulu ve birbiriyle 

ilişkili ABD piyasalarında büyük bir etki yaratmıştır. Bu geri dönüşlerde yaşanan sıkıntı 

beraberinde likidite krizini de tetiklemiştir. 

Mortagage kredilerine dayalı menkul kıymetler ile kredi türev ürünlerinin risklerinin yanlış 

ölçülmesi, kimi zamanda finansal mühendislik teknikleri kullanılarak ölçülmez hale getirilmesi 

akabinde denetleyici yapının eksiklikleri finansal kurumları etkilemiş ve mortgage kredi krizi 

olarak adlandırılan durum küresel bir likidite krizine dönüşmüştür. Dönüşüm süreci tablo 1 de 

gösterilmiştir. (Demir, Karabıyık, Ermişoğlu, & Küçük, 2008).  

Tablo 2:Mortgage Kredi Krizinin Likidite Krizine Dönüşüm Süreci  

2007 Temmuz 2007 Ağustos  2007 Eylül 2007 Eylül Sonrası  

Subprime/Kredi Krizi 

 

 Piyasalar subprime 

kredi ödemelerinin 

yapılmasıyla şoka 

girdi 

 Subprime 

kredilerine dayalı 

finansal ürünler 

tekrar 

değerlendirildi  

 Yüksek profili olan 

yatırımcılar zarar 

kaydetti 

 Yatırımcılar riskten 

kaçınmaya başladı 

 Kredi riskleri 

yeniden fiyatlandı 

 Yatırımcılar nakit 

varlıklarını sattı  

 

 

 

Likidite Krizi 

 

 İlk kredi sorunları 

sonuçlarını 

göstermeye başladı 

 Risk sevenler daha 

temkinli 

davranmaya başladı 

 Yatırımcılar varlığa 

dayalı finansman 

bonosu almakta 

isteksiz davrandı  

 Kısa vadeli 

finansman talepleri 

oluştu 

 Bankalar talepleri 

karşılamak için 

nakit tutmaya 

başladı 

 3 aylık LIBOR 

oranları yükseldi 

 Borçlanma 

maliyetleri etkilendi 

Kredi Ve Likidite Krizi 

 

 Likidite açığı bu 

dönemde de artarak 

devam etti 

 Bankaların kısa 

vadeli borçlanma 

talepleri devam etti  

 Bankalar dönem 

faizlerini 

yükselttiler 

 Yeni kredi 

kullanacaklar için 

şartlar sıkılaştırıldı 

 Avrupa Merkez 

Bankası, FED ve 

BoE gecikmeli 

olarak acil likidite 

sağladı 

 FED faizleri %0,5 

puan indirdi 

Kredi ve Likidite Krizi 

Devam Ediyor 

 Faizler giderek arttı 

 Spekülatif 

hareketler kredi 

kullananları 

olumsuz etkiledi 

 Tüketiciden 

kaynaklı riskler 

azaldı  

 Merkez Bankası 

yardımlarını tahmin 

etmek kolaylaştı 

Kaynak: BDDK (2008). ABD Mortgage Krizi Çalışma Tebliği. 

 

Amerika, dünya ekonomisine krizi ihraç etmekle kalmadı krizin çözümünde baş aktör olma 

rolünü de kaptı. Diğer bir deyişle, krizin gelişmiş ve gelişen ekonomiler üzerindeki yıkıcı ve 

sarsıcı etkilerini giderici çözümler üretmede temel aktör olma rolünü de kimseye bırakmadı ve 

rolünün uygulayıcısı Amerika Merkez Bankasına Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya 

Bankası’nı yardımcı olarak atadı (Tunç, 2014).  
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2. MORTGAGE KRİZİNİN DÜNYA EKONOMİSİNE ETKİLERİ 

Yaşanan finansal kriz, bankaların kredi verme koşullarını ağırlaştırması piyasada nakit 

sıkıntısını beraberinde getirmiştir. Tüm dünyadaki borsalarda düşüş meydana gelmiştir. Oluşan 

finansal kriz yavaş yavaş Küreselleşmiş ve birçok ülkenin reel piyasalarını derinden etkilemiş, 

ülke ekonomilerinin resesyona gitmelerine neden olmuştur (Ege Bölgesi Sanayi Odası, 2015).  

Dünya ekonomisindeki gelişmeler tablo 3’te üretim artış hızları ile gösterilmiştir. 2005 yılında 

dünya üretimi %4,4 gerçekleşirken 2008 yılında bu değer %3’e düşmüştür. Bu dünya 

üretimindeki azalış mortgage krizinden kaynaklanmaktadır. İtalya, Japonya ile birlikte 

Türkiye’de 2008 yılında negatif büyüme olmuştur. Yani 2007 yılına göre ekonomide küçülme 

meydana gelmiş reel sektörde buna bağlı olarak daralma olmuştur. 

Tablo3: Dünya Ekonomisinde Üretim Artış Hızı (%) 
ÜLKELER YILLAR  

2005 2006 2007 2008 20091 2007-2009 

Değişim 

Dünya Üretimi 4,4 5,1 5,0 3,0 3,0 -%40 

Gelişmiş 

Ekonomiler 

2,6 3,0 2,6 0,6 0,5 -%80,7 

ABD 3,1 2,8 2,0 0,4 0,1 -%95 

Euro Alanı 1,6 2,8 2,6 0,7 0,2 -%92,3 

Almanya - 3,0 2,5 1,2 - - 

Fransa - 2,2 2,2 0,3 0,2 -%90,9 

İtalya - 1,8 1,5 -1,0 -0,2 -%113 

İspanya - 3,9 3,7 0,9 -0,2 -%105 

Japonya 1,9 2,4 2,1 -0,7 0,5 -%76 

İngiltere - 2,8 3,0 0,7 -0,1 -%103 

Kanada 3,1 3,1 2,7 0,4 1,2 -%55,5 

Gelişmekte olan 

Ekonomiler 

7,1 7,9 8,0 6,0 6,1 -%23,75 

Çin 10,4 11,6 11,9 9,0 9,3 -%21,8 

Hindistan  9,1 9,8 9,3 7,3 6,9 -%25,8 

Latin Amerika 

Ülkeleri 

4,6 5,5 5,6 4,2 3,2 -%42,8 

Brezilya 3,2 3,8 5,4 5,1 3,5 -%35,1 

Meksika - 4,9 3,2 1,3 1,8 -%43,75 

Rusya 6,4 7,4 8,1 5,6 5,5 -%32 

Türkiye - 7,8 6,9 -1,0 -9,0 -%230 

Kaynak: IMF, World Economic Outlook, April 2008; http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/pdf/c1.pdf ve TUİK. 

 

Kriz döneminde 2007 yılından sonra dünya üretim artış hızında düşüş meydana gelmiştir. 

Türkiye de bu tarihlerde bu düşüşten nasibini almıştır. Ancak bunun yanında Çin gibi üretim 

atış hızında az da olsa düşüş olmasına rağmen istikrarını koruyan ülkeler arasında yer almıştır. 

                                                 
1 2009 yılı Türkiye hariç diğer devletler için tahmini değerlerdir. Türkiye’nin ise 2009 yılındaki gerçek artış hızıdır. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/pdf/c1.pdf
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Brezilya ve gelişmekte olan ülkelerin üretim artış hızları diğer ülkelere göre daha az düşüş 

göstermiştir. 

Amerika da yaşanan krizde 2007 yılından 2009 yılına dünya üretim artış hızında %40’lık bir 

azalma meydana gelmiştir.  Amerika da ki üretim artış hızında %95’lik, tablo 3 te en yüksek 

üretim artış hızındaki %230’luk azalma ile Türkiye de meydana gelmiştir. Bu rakamlar 

Amerika da yaşanan mortgage krizinin dünya ekonomilerini olumsuz yönde etkilediğini 

göstermektedir. 

2.1. Türkiye’de 2008-2015 Yıllarında Sanayi Üretimi 

Türkiye’deki reel sektördeki daralma özellikle ihracat yapan firmaları etkilemiştir. Çünkü 

likidite kıtlığı yaşayan dünya, talep miktarlarındaki azalma direkt olarak ihracat sektörü 

üzerinde baskı yapmaya başlamıştır. İnsanlar elindeki likidi tutup, harcamalarını kısmışlardır. 

Bu durum Türkiye’deki reel sektörleri olumsuz olarak etkilemiştir. Türkiye’nin 2010 yılı 

sonrası sanayi üretim artış hızları ise tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4: 2010-2015 Yılları Arası Türkiye Ekonomisinde Sanayi Artış Hızı 

Yıllar Sanayi Artış Hızı 

2010 - 

2011 10,1 

2012 2,5 

2013 3,05 

2014 3,5 

20152 0,06 

Kaynak: TÜİK verileri tarafımızca hesaplanarak verilmiştir. 

2007-2009 kriz döneminden sonra negatif büyüme ülkemizde yerine pozitif büyümeye 

bırakmıştır. Sanayi üretiminde 2010 yılında %10’luk bir artış yakalanmıştır. %10’luk yükseliş 

kriz sonrası dönem olduğundan yüksek bir artış hızı gerçekleşmiştir. 2012 yılında %2,5 2013 

yılında %3,05 ve 2014 yılında %3,5’lik bir artış hızı gerçekleşmiştir. Ancak 2015 yılında sanayi 

üretim endeksinde ciddi bir azalma meydana gelmektedir. Son yedi aylık sanayi üretim 

endeksinin ortalaması alındığında 2014 yılına göre önemli bir üretim azalışı meydana gelmiştir. 

Bu azalışın benzeri 2007 yılından 2008 yılına geçiş döneminde görülmektedir. Ancak 2007 

                                                 
2 2015 yılı için ocak ayı dâhil 7 ayın üretim miktarları alınarak gerekli hesaplamalar yapılmıştır. 
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yılından 2008 yılına geçişteki düşüş 2015 yılına göre çok daha sert olmuştur. Tablo 3 ve 4’te 

bu değerler gösterilmektedir.   

2.2. Türkiye’de 2008-2015 Yıllarında Dış Ticaret 

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın işbirliği ile oluşturulan geçici 

dış ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,4 

azalarak 12 milyar 570 milyon dolar, ithalat %6,1 azalarak 18 milyar 723 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Mart ayında ise dış ticaret açığı %17,2 artarak 5 milyar 251 milyon dolardan 6 

milyar 154 milyon dolara yükselmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 Mart ayında 

%73,7 iken, 2015 Mart ayında %67,1’e düştü (TÜİK & Bakanlığı). 

 

Tablo 5: Türkiye’nin 2007-2015 Dış Ticaret Verileri 

Yıllar İhracat 

(Milyon $) 

İthalat 

(Milyon $) 

İhracatın İthalatı  

Karşılama Oranı(%) 

2007 107,272 170,063 63,15 

2008 132,027 201,964 65,98 

2009 102,143 140,928 73,36 

2010 113,883 185,544 61,85 

2011 134,907 240,842 56,11 

2012 152,462 236,545 64,71 

2013 151,803 251,661 60,49 

2014 157,610 242,177 65,18 

2015 (7 aylık veri) 84,652 124,955 67,8 

Kaynak: TÜİK verileri tarafımızca derlenmiştir. 

Krizin etkileri kendini göstermeye başladığı yıl olan 2007 den sonra Türkiye’de ihracat 

miktarında artış meydana gelmiştir. Ancak krizin büyümesi dünya da toplam talebi 

düşürmesiyle birlikte 2008 yılından sonra 2009 yılında hem ihracat hem de ithalat rakamlarında 

bir önceki yıla göre düşüş gerçekleşmiştir. Ancak ithalattaki düşüş ihracattan daha fazla 

olduğundan toplam ihracatımız ile daha fazla ithalat miktarını karşılamış olmaktayız. Dünya ile 

birlikte Türkiye’nin de toplam talebinde düşme gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama 

oranları 2015’in ilk yedi ay ortalamasıyla karşılaştırıldığında Türkiye’de yine bir toplam talep 

azalışı meydana geldiği görülmektedir. Ancak bu azalış mortgage krizindeki gibi değildir.  

2.3. Türkiye’de 2007-2015 Yılları Arasında TUFE 

Enflasyon kavramı mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasıdır. Ancak mal ve hizmetlerin 

fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir. Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin 
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fiyatının tek başına artması değil, fiyatlar genel düzeyinin sürekli artması ya da tüm malların 

fiyatlarının yükselmesidir. Örneğin aylık enflasyon oranı %1 olması, o ay içinde fiyatlar genel 

seviyesinin bir önceki aya göre %1 oranında arttığını gösterir. Yıllık enflasyonun %30 olması 

da, fiyatların bir önceki yıla göre ortalama %30 oranında arttığını, örneğin geçen yıl 20 TL’ye 

alınan bir mal sepetinin bu yıl ancak 26 TL’ye alınabileceğini ifade etmektedir (Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası, 2004). Toplam talepteki artışa yetişemeyen arz artışı 

durumlarında fiyatlar genel düzeyi yükselmektedir. Ancak kriz dönemlerinde özellikle finans 

piyasalarının etkilendiği durumlarda toplam talepteki azalma enflasyon oranlarındaki artış 

hızında düşüşe neden olacaktır. 2007 mortgage krizinden sonraki dönem ile 2015 yılına kadar 

olan TÜFE rakamları tablo 6 da gösterilmiştir 

Tablo 6: TUFE Genel 2003=100 Yıllık Ortalama 

Yıllar TUFE-Genel (2003=100) Yıllık Ortalama Değişim 

2007 140,03 - 

2008 154,65 %10,4 

2009 164,32 %6,2 

2010 163,56 -%0,04 

2011 189,94 %16,1 

2012 206,84 %8,8 

2013 222,33 %7,4 

2014 242,02 %8,8 

2015 (7 aylık 

ortalama) 

257,27 %6,2 

Kaynak: TÜİK verileri tarafımızca derlenmiştir. 

Tablo 6 incelendiğinde kriz dönemi olan 2008, 2009 ve devam eden süreçte 2010 yılında 

tüketici fiyat endekslerindeki artışlar diğer yıllara göre daha az gerçekleşmiştir. Mortgage kriz 

döneminde toplam talebin düşmesi enflasyonun artmasını engellemiştir. Krizin etkisini 

gösterdiği 2008 yılından sonra enflasyon artış hızı %6,2 ye daha sonra ise 2010 yılında bir 

önceki yılın altında kalmış negatif artış hızı gözlenmiştir. Ekonominin toparlanması 2011 

yılından sonra gerçekleşmiş ve buna paralel olarak enflasyon oranlarında da artış meydana 

gelmiştir. 2012 ve 2014 yıllarında bir önceki yıllara göre %8,8’lik bir artış hızı gerçekleşmiştir. 
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Ancak 2015 yılında 2009 yılındaki gibi toplam talepteki daralma artış hızını düşürmüş ve %6,2 

olarak gerçekleşmiştir. Seçim sonrası hükümetin kurulamaması döviz kurlarının sürekli olarak 

artması toplam talebin düşmesine neden olan başlıca etmen olarak ortaya çıkmaktadır.  

3. SONUÇ 

Dünya mortgage kriziyle birlikte zorlu bir finansal krizin eşiğine gelmiştir. Finansal krizde 

beraberinde reel krizi getirmiş ve birçok ülke küresel krizden olumsuz olarak etkilenmiştir. 

Türkiye ise bu dönemde Amerikan bankalarının ihraç ettiği tahvillerden almadığı için finansal 

piyasalarında çok fazla sıkıntı yaşamamıştır.  

Amerika’da finansal piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmeler kendisiyle birlikte birçok Avrupa 

ülkesini de etkilemiştir. Çünkü Amerika verdiği her kredinin finansmanını gerek ülke içi 

gerekse ülke dışı finans kurumlarından elde etmiştir. Amerika’daki yatırım bankaları da bu 

krediler karşılığında çıkarttığı değerli kâğıtların finansmanını sağlayamamıştır. Yaşanan krizle 

birlikte o finansal araçların hepsi birer toksik kâğıda dönüşmüştür. Mortgage krizi olarak devam 

eden dalga Avrupa ve Türkiye piyasalarını da etkilemiştir.  

Amerika ve Avrupa’da yaşanan mortgage kriz etkilerini önlemek için birçok önlem alınmıştır. 

Amerika ve Avrupa’nın krizden etkilenmesi ülkemizi de dolaylı olarak etkilemiştir. Özellikle 

reel sektörde faaliyet gösteren, ihracata dayalı çalışan firmalarımızda olumsuzluklar 

yaşanmasına neden olmuştur. Reel sektör krizden etkilenmesine rağmen; finans sektörümüz 

reel piyasalar kadar bu krizden etkilenmemiştir. 

Mortgage krizinden sonra Türkiye’deki dış ticaret üzerine faaliyet gösteren firmalar olumsuz 

olarak etkilenmiş toplam ihracatımızda azalma meydana gelmiştir. Toplam ithalatta ise ihracata 

göre daha fazla azalma olmuştur. Toplam talepteki daralma reel sektördeki firmaları etkilemiş 

üretim hacimlerini azaltarak ve hatta bazı firmalar işçi çıkartımı kadar vahim durumlara 

gelmişlerdir.  

Mortgage krizi ile bugün karşılaştırıldığında Türkiye’nin reel sektörüne krizin daha çok etkisi 

olduğu görülmektedir. Türkiye’de şuandaki gerek terör olayları gerekse hükümetin 

kurulamamasına karşın firmalarımız mortgage krizinde düştükleri durumdan daha sağlam 

durmaktadırlar. Ülkemizi dışarıda gerçekleşen krizler daha çok etkilemektedir bu durumu 

mortgage krizinde reel sektörümüze nasıl etki yaptığını ihracat, ithalat ve sanayi üretim tabloları 

ile verilmiştir. İhracat azalmış, ithalat azalmış ve sanayi üretimimiz bu dönemde azalmıştır.  

Türkiye küresel krizde, reel sektörde dış ticaret ile ilgilenen firmalar zarar gördüğü için 

öncelikle kriz dönemlerinde bu firmaların üretim miktarlarını azaltmamak için gerekli önlemler 
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alınması gereklidir. Çünkü bu firmalara ara mal sağlayan yan firmalar da bu krizden 

etkilenecektir. Böyle dönemler de devlet tarafından gerekli teşvik ve kolaylıkların sağlanması 

gerekmektedir. Amerika da zaten krizden bunu yaparak firmalarını kurtarmıştır.  
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Özet 

Kırgızistan'da mikrokredi uygulaması hızla gelişmekle birlikte, ticari bankalar da girişimcileri 

destekleyerek mikro kredileri kullandırmaya başlamıştır. Ancak, resmi rakamlara göre nüfusun 

önemli bir kısmı (yüzde 35'i) yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Dar gelirli kişilerin 

kaynaklara erişebilmesi için mikro kredinin geliştirilmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmanın amacı,  Bişkek’teki mikro kredi kullanıcılarının temel özelliklerini, hangi amaçla 

başvurdukları, ne tür işler yaptıklarını, istihdam ve yaşam kalitesine etki edip etmediğini tespit 

edebilmektir.  

 

Anahtar Sözcükler: Mikro Kredi, Yoksulluk, Bişkek. 

 

 

 

Abstract  

Although, applications of microcredits has been fastly developing in Kyrgyzstan, commercial 

banks have started to use microcredits by supported entrepreneurs.  However, an important rate 

of population (approximately %35) lives under the poverty level and in order to access to 

financial resources of poor people, microcredit applications should develop and also 

disseminate in Kyrgyzstan.  

The aim of this paper is determine the characteristics of microcredits users, and what the goal 

of microcredits applicants, what kinda occupation where they work, and whether microcredits 

volume have an effect upon employment and life quality in Bishkek.  

 

Keyword: Microcredits, Poverty, Bishkek 
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1. GİRİŞ 

Yoksulluk, genel anlamıyla, insanların yaşamlarını devam ettirebilmesi için temel ihtiyaçlarını 

karşılamada acze düşme durumu olarak tanımlanmaktadır. Son 50 yıldır dünya üzerinde büyük 

bir gelir artışı gerçekleşmesine rağmen yoksulluk günümüz ekonomilerinin en önemli 

problemlerinden biri olmaya devam etmektedir. Dünya nüfusunun % 46’sı yani 2.800.000.000 

insan, Dünya Bankası tarafından tespit edilen günlük 2 ABD doları olan, yoksulluk sınırının 

altında yaşamaktadır. 1.200.000.000 insan ise günlük 1 ABD doları olan açlık sınırının altında 

yaşamaya çalışmaktadır. Her yıl yaklaşık olarak 18.000.000 insan yoksulluğa bağlı sebeplerden 

dolayı çok erken yaşta hayatlarını kaybetmektedirler. Bu rakam toplam insan ölümlerinin üçte 

birine eşittir. Her gün 34.000’i beş yaşın altında çocuklar olmak üzere toplam 50.000 insan 

yoksulluğa bağlı sebeplerden dolayı ölmektedir (Kabaş. 2009). 

Yoksulluğu önlemek için ülkeler tarafından birçok program ve politikalar geliştirilmiştir. 

Yoksullukla mücadele politikalarından en başarılısı dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan 

mikrokredi uygulamasıdır. Mikrokredi uygulaması yoksulluğu önlemenin yanında istihdamı 

artırma ve işsizliği önleme bakımından da olumlu etkilere ortaya cıkarmaktadır. Ülkemiz ve 

daha bircok gelişmekte olan ülkenin en temel sorunlarından birisi olarak işsizlik hala yerini 

korumaktadır ve işsizler arasında gizli işsizler önemli bir yer tutmaktadır. Gelişmiş olarak 

nitelenen birçok ülkeye nazaran Kırgızistan’da işsizlik oranları oldukça yüksek ve buna karşın 

istihdam da bir o kadar düşük seviyededir. Sermaye eksikliği, eğitim olanaklarından yeterince 

faydalanılamaması, bankacılık ve finans kesiminden istenilen desteğin bulunamaması ve kadın 

istihdamının düşük olması, istihdamı azaltan nedenler arasında sayılabilir. Dolayısıyla 

mikrokredi uygulamasının Kırgızistan genelinde sosyal dışlanmışlığı, eğitim eksikliği ve 

sermaye yetersizliğini gidererek istihdamın artmasında önemli bir rol oynaması 

beklenmektedir.  

Kendi işini kurarak gelir elde etmek isteyen ancak içinde bulunduğu yoksulluk koşulları 

nedeniyle herhangi bir kefil veya teminat gösteremediği için organize finansal piyasalardan 

kredi bulamayan kişileri hedef alan mikro kredi uygulaması, 1994 yılında Dünya Bankası, Asya 

Kalkınma Bankası, İsviçre’li sivil örgüt ‘Caritas’ projeler yardımıyla gelişmeye başladı. Daha 

sonra Finca ve Kırgız Tarım Finansman Kurumu (şimdiki adı Köy Bankası) ile Kırgızistan’da 

mikro kredi uygulamaları başlanmıştır. 1994-2000 yıllar arası mikro kredi uygulama 

gelişmesinin ilk aşama süreci olmuştur. Bu yıllar arasında mikro kredi yasaları düzenlenmiştir.  
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Bu çalışma, yoksulluğun mikro kredi uygulamalarıyla azaltılabileceği görüşünü Bişkek 

örneğinde inceleme ve mikro kredilerin katkısını saptamayı amaçlamaktadır. Kavramsal 

çerçeve sonrasında, saha araştırması kapsamında Bişkek şehrinde yaşayan ve mikro kredi 

kullananlara yapılan anket ve analiz sonuçları sunulmaktadır. 

2. YOKSULLUK NEDİR? 

Oldukça karmaşık bir olgu olan yoksulluk, gelişmekte olan ülkelerin ve geçiş ekonomilerinin 

bugün karşılaştığı en ciddi problemidir. Son yıllarda yoksulluk ve yoksulluğun azaltılması 

kalkınma sürecinin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmektedir.Yoksulluğun 

objektif ve üzerinde görüş birliğine varılan bir tanımı yoktur. Zira zenginlik ve yoksulluk 

temelde subjektif niteliktedir ve yoksulluk kavramı bir bütün olarak toplumun kabul edilebilir 

bir asgari yaşam standardını neyin oluşturduğu konusundaki tercih ve beklentilerini yansıtır. 

Sözlük anlamıyla yoksul, yeterli düzeyde parası olmayan veya konforlu bir şekilde yaşamak 

için gerekli olan araçlara sahip olmayan kişidir.Yoksulluk kelimesi ise yaşamın gerektirdiği 

olanaklardan yoksun olma durumunu ifade etmektedir. 

Yoksulluk, insanların sadece gelir, tüketim gibi maddi nesnelerden (gıda, barınma, giyim, vb) 

mahrum olmalarını değil, aynı zamanda sağlık, eğitim, ulaştırma vb hizmetlerden de mahrum 

olmalarını ifade etmektedir (World Bank, 2000).  

Temelde bir azgelişmişlik sorunu gibi algılansa da yoksulluk, gelişmiş ülkelerde de görülmekte 

ve tartışılmaktadır. Ancak gelişmiş ülkelerde büyümenin yanında, refah devleti kapsamında 

düşük gelirli kesimler için devletin sağladığı gelir desteği, yaygın sağlık ve eğitim hizmetleri 

ve işsizlik sigortası gibi uygulamalar yoksulluğun etkilerinin bu ülkelerde daha az 

hissedilmesini sağlarken, kaynak yetersizliği nedeniyle bu tür hizmetlerin sınırlı olması, 

yoksulluk sorununun özellikle azgelişmiş ülkelerde daha fazla hissedilmesine neden olmaktadır 

(Korkmaz ve Bayramoğlu, 2007: 98-99). 

1.2  Yoksullukla İlgili Kavramlar 

Mutlak yoksulluk yaklaşımına uygun ilk yoksulluk tanımı Seebohm Rowente tarafından 

geliştirilmiştir. Rowentree yoksulluğu “Toplam kazançların, biyolojik varlığın devamı için 

gerekli olan yiyecek, giyim vb. asgari düzeydeki fiziki ihtiyaçları karşılamaya yetmemesi” 

olarak tanımlamıştır (Field,1983,51). Mutlak yoksulluk, hane halkı ya da fertlerin biyolojik 

olarak kendilerini üretebilmeleri için ihtiyaç duydukları asgari gelir ve harcama 

düzeyidir.Tanımın yaşamı sürdürebilmek için gerekli olan asgari besin bileşenlerini veya 
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kaloriyi esas alması ona mutlaklık niteliği kazandırmaktadır.Ülkelerarası karşılaştırmaların 

yapılması amacıyla kullanılan bir tanımdır. 

“Göreli yoksulluk, toplumun ortalama refah düzeyinin altında olma durumunu tanımlar.”Göreli 

yoksulluk kavramı, insanın bir toplumsal varlık olmasından yola çıkmaktadır.Göreli yoksulluk 

kavramına göre yoksulluk sadece kaynaklara erişememe ve yaşamı sürdürme meselesi değildir. 

Yoksulluk, kişi ya da hane halkının, içinde yaşadığı toplum tarafından kabul edilen asgari bir 

yaşam düzeyine sahip olup olmadığı ile alakalı bir konudur. 

Kentsel ve Kirsal yoksulluk 

Kent ve kır olarak tanımlanan yerleşim birimlerinin aralarındaki farklılıklar yaşadıkları 

yoksulluğun şeklini de birbirlerinden farklılaştırmaktadır.Kırsal alanlarda yaşanan yoksulluk, 

daha çok tarım ve hayvancılık sektöründe ağırlık kazanmışken; kentsel alanlarda yaşanan 

yoksulluk sanayi ve hizmetler sektöründe yoğunlaşmaktadır.Yapılan araştırmaların sonucunda, 

kırsal yoksulluğun kentsel yoksulluktan daha vahim boyutlarda olduğu da ortaya çıkmıştır. 

Bunun en önemli sebebi ise, kırsal alanların kentsel alanlardan daha geri planda bırakılarak 

hmal edilmiş olmasıdır. Aslında bu durum, bir yandan da kentsel yoksulluğa zemin 

hazırlamaktadır. Zira kırsal alanların bu derece ihmal edilmesi, buralarda yaşayan insanların 

geçim sıkıntısına düşüp gelir kapısı olarak gördükleri kentlere göç etmelerine sebep olmakta ve 

kentliler iş sahalarını, göçle gelen bu insanlarla paylaşmak durumunda kalmaktadır. Istihdamın 

kentliler açısından daralması anlamına gelen bu durum, bir bakıma kentsel yoksulluğun da ana 

sebebini oluşturmaktadır. 

1.3 Yoksullukla mücadele yaklaşımları 

Özellikle 20.yüzyılın değişik dönemlerinde benimsenen yoksullukla mücadele stratejilerine 

bakıldığında, iki temel politika grubunun uygulandığını söylemek mümkündür. İlk grup 

politikalar, daha çok II.Dünya Savaşının ardından 1980’lere kadar bütün dünyada yaygın olan, 

yoksullukla doğrudan mücadeleyi amaçlayan ve esas olarak bir sosyal güvenlik ağını öngören 

sosyal politikalar niteliğinde iken; küreselleşme sürecinin bir ürünü kabul edilebilecek ikinci 

grup politikalar, yoksulluğun önemli bir kaynağı olan işsizliği azaltarak ve ekonomik büyümeyi 

sağlayarak yoksulluğu dolaylı yönden azaltmayı amaçlamaktadır (DPT, 2007: 3). 

1.4 Yoksullukla dolaylı mücadele 

Dolaylı yaklaşım, kaynakların büyümeyi hızlandırmak için kullanılmasını ve büyüme yoluyla 

yoksulların gelirlerinin arttırılarak yaşam koşullarının iyileştirilmesini sağlamayı 

amaçlamaktadır (Şenses, 2006: 219). Burada dikkat edilmesi gereken nokta, büyümenin 

sağlanmasının yanı sıra büyümeden kaynaklanan kazanımların adil bölüşümü, yoksullara 
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ulaşma derecesi ve yoksul grupların yaşam koşullarında meydana gelen değişikliklerdir. Gelir 

dağılımındaki eşitsizlikleri arttıran bir büyüme süreci, büyümenin yoksulluğun azaltılması 

konusunda sağladığı yararları da azaltacaktır (Şenses, 2006: 223-226). Adil bir gelir dağılımının 

sağlanamadığı büyüme sürecinin, yoksulluğun azaltılmasında başarıya ulaşması olanaksızdır. 

1.5 Yoksullukla doğrudan mücadele 

Yoksullukla doğrudan mücadele yaklaşımı, devletin başta beslenme, sağlık, eğitim ve konut 

gibi temel ihtiyaçlar olmak üzere, yoksulların yaşam koşullarını ilgilendiren konulara yönelik 

uygulamaya koyduğu somut program ve politikaları vasıtasıyla yoksul kesimlere sağladığı 

transferleri içermektedir (Şenses, 2006: 219). Devlet, yoksullukla mücadele kapsamında vergi, 

sosyal güvenlik, sosyal yardım, sağlık ve eğitim politikaları gibi araçlarla gelirin ikincil 

dağılımına müdahale etmektedir .Ayrıca eğitim, sağlık, sosyal güvenlik hizmetleri devlet 

tarafından bedava sunulmalı, bölgelerarası dengesizliklerin azaltılması ve istihdama yönelik 

kamu harcamaları arttırılmalı, tarım kesimine sübvansiyonlar ve tarımsal destekleme alımları 

politikası uygulanmalı, esnaf ve sanatkarlara teşvikler sağlanmalı, işsizlik sigortası 

oluşturulmalı, yoksullara doğrudan parasal yardımlar yapılmalı, işsizlere yönelik bilgi, beceri 

kazandırma kursları açılmalı, toprak reformu ile yoksul vatandaşlara arazi ve arsalar 

dağıtılmalıdır (Aktan, 2010: 151). 

1.6 Kırgızistan’da yoksulluğun boyutu 

Kırgızistan hem uluslararası hem de ulusal düzeyde yoksulluk seviyeleri yüksek düşük gelirli 

bir ülke olarak sayılmaktadır. Ancak insani gelişme göstergelerine göre uluslararası 

karşılaştırmada düşük gelirli ülkelere göre daha iyi bir durumda olduğu bilinmektedir, ama 

Avrupa ve Orta Asya’nın ve gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kalmaktadır(Dünya Bankası, 

2011:7). 

Tablo 1. Kırgızistan’da yıllar itibarıyla yoksulluk sınırlarının miktarları, 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Mutlak yoksulluk 543 581 593 727 757 800 860 963 1526 1618 

Aşırı yoksulluk 362 387 395 457 476 509 557 640 975 986 

Kaynak: Kırgız Milli İstatistik Komitesi 

 Tablo 1’de 2009 yılında mutlak yoksulluk ve aşırı yoksulluk sırasıyla 1618 som ve 986 som 

olduğu görülmektedir. Buna göre bir insan aylık geliri 986 somun altında gelire sahip ise aşırı 

yoksul ve aylık geliri 1618 somun altında ise mutlak yoksul seviyesinine girmektedir.  Bu gelir, 

yaşamak için en gerekli olan minumun gelir düzeyi olmaktadır. Aksi takdirde insanların hayatı 
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zorlaşacak. Kırgızistandaki yoksulluk seviye rakamlarının yeterli düzeyde olup olmadığı 

tartışabilir bir konudur, çünkü bu gelir seviyeleri insanın ayakta kalabilmesi için yeterli değil. 

Dolayısıyla bu yoksulluk sınırları gerçek yoksulluk düzeyini yansıtmıyor. Bu rakam asgari 

geçim sınırının çok altında kalmaktadır.  

Tablo 2. Asgari geçim seviyesi (ortalama kişi başına düşen aylık SOM olarak): 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Bişkek  3 717,5 3 377,8 3 625,9 4 466,8 4 691,0 

Batken  2 953,8 2 751,0 3 046,6 4 034,2 4 380,7 

Jalalabad  3 137,5 2 993,8 3 271,1 4 509,8 4 505,5 

Issıkköl  3 461,7 3 150,1 3 323,9 4 127,0 4 156,3 

Narın  3 186,9 2 924,8 3 303,9 4 148,3 4 421,7 

Oş  3 406,7 3 200,3 3 369,4 4 253,4 4 632,7 

Talas  3 267,9 2 893,8 3 212,6 4 090,8 4 207,3 

Çüy  3 496,1 3 068,6 3 493,3 4 288,6 4 401,9 

Ortalama  3 571,0 3 263,2 3 502,7 4 390,0 4 599,2 

Kaynak: Kırgız Milli İstatistik Komitesi 

Asgari geçim seviyesi belirli bir ülkede yaşamını sağlamak için belirli bir gelirin gerekli olduğu 

en az gelir düzeyidir. Uygulamada, gelişmiş ülkelerde asgari geçim sınırı genellikle gelişmekte 

olan ülkelere göre daha yüksektir. Kırgızistan’da asgari geçin düzeyinin 2013 yılı için 4 599,2 

som olduğu Tablo 2’de görülmektedir.  

Tablo 3. Yoksulluk düzeyi (nüfusun toplam sayısına göre,%) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mutlak 

yoksulluk 62.6 56.4 54.8 49.9 45.9 43.1 39.9 35.0 31.7 31.7 33.7 36.8 38 

Aşırı 

yoksulluk 32.9 24.7 23.3 17.2 13.4 11.1 9.1 6.6 6.1 3.1 5.3 4.5 4.4 

Kentsel  23.7 17.7 17.9 10.2 6.9 6.5 5.5 3.2      

Kırsal 37.7 28.4 26.2 21.0 16.9 13.8 11.3 8.5      

Batken 37.3 17.6 27.2 36.3 33.7 18.8 16.1 9.2      

Jalalabad 36.1 24.4 21.1 16.6 12.7 18.0 17.3 12.0      

Issıkköl 45.4 33.4 26.7 14.7 17.2 14.2 10.6 8.1      

Narın 68.6 61.0 52.2 30.4 30.7 20.0 15.1 12.8      

Oş 36.7 34.1 32.5 21.2 11.3 10.2 7.6 6.4      

Talas 48.5 39.1 31.4 18.1 16.8 14.1 9.7 7.9      

Çüy  14.0 9.3 9.9 8.5 6.8 5.3 3.8 1.4      

Bişkek ş. 17.1 7.8 8.3 6.6 4.7 0.4 0.4 0.6      

Kaynak: Kırgız Milli İstatistik Komitesi 
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Kırgızistan’da mutlak yoksulluk 2012 yıllı için yüzde 38 oluşmaktadır. Bu oran yaklaşık 

nüfusun 1,7 milyonu yoksulluk sınırının altında yaşadığını söylemektedir. Aynı yıl için aşırı 

yoksulluk seviyesi yüzde 4,4’tür.  Ülke ekonomisinin temelini tarım oluşturduğu ülkelerdeki 

gibi kırsal alanlardaki yoksulluk kentsel alanlardaki yoksulluğa göre daha büyüktür.  2007 

yılında yoksulluk sınırının altında yaşayan kırsal yoksul nüfus toplam nüfusun yüzde 8,5 oranın 

ve yoksulluk sınırın altında yaşayan kentsel yoksul nüfus toplam nüfusun yüzde 3,2 oranın 

oluşturmaktadır. Yoksulluk açığı yüzde 5,3 olmaktadır. 

3. MİKRO KREDİ KAVRAMI 

Mikro kredi, mikro finansman sisteminin bir alt türüdür. Mikro finansman, bir ekonomide resmi 

finans kuruluşlarından hizmet alma olanağı bulamayan, resmi finans kuruluşlarının hizmet 

sunmadığı veya eksik hizmet sunduğu yoksullar, düşük gelirli aileler, kadınlar ve mikro 

girişimciler için oluşturulmuş bir finansman yöntemi olarak tanımlanmaktadır (Bayraktutan ve 

Akatay, 2012: 6). Kimi çalışmalarda mikro finans ve mikro kredi kavramlarının birbirlerinin 

yerine kullanıldığı görülmektedir. Bunun temel nedenleri olarak; mikro finans hizmetlerinin 

büyük bir kısmını mikro kredi hizmetlerinin oluşturması ve mikro finansın 1970’li yıllarda 

sadece mikro kredi hizmetinin sunulmasıyla başlamış olması gösterilmektedir. Ancak mikro 

finans hizmetleri mikro krediden daha geniş hizmet alanlarını içermektedir. Başlangıçta 

yalnızca mikro kredi olarak sunulan mikro finans, yoksulların tüketim ihtiyaçlarını karşılamak, 

risklere karşı kendilerini korumak ve geleceklerini garantiye almak isteyeceklerini dikkate 

alarak, onlara tasarruf, emeklilik, tüketici kredileri, sigorta ve para transferleri sunacak şekilde 

gelişme göstermiştir (Öner, 2008: 3).  

Mikro kredi, bir mikro finansman kuruluşunca bir mikro girişimciye, yeni bir iş kurması veya 

mevcut işini geliştirmesi amacıyla verilmiş olan kredidir (Ozan Dündar, 2007: 2). Bir başka 

ifadeyle, mikro kredi, iş yapma fikri olup, gelir getirici bir faaliyette bulunmak üzere, küçük bir 

başlangıç sermayesine ihtiyacı olan yoksullara imkân verilmesi projesidir. Sadece güvene 

dayanan, teminatsız ve kefilsiz küçük sermaye şeklindeki mikro kredinin, yoksulların kendi 

kendilerine yoksulluktan kurtulmaları için etkili bir strateji olduğu vurgulanmaktadır (Akgül, 

2014). 

Mikro kredi sistemi, kriz ve benzeri ekonomik olaylar nedeniyle yoksul bireylerin gelirlerinde 

oluşabilecek dalgalanmaların bertaraf edilmesi amacına yönelik olarak da kullanılabilmekte, bu 

şekilde söz konusu bireylerin elde ettikleri gelir seviyelerinde belirli bir istikrar sağlanması 

hedeflenmektedir (Korkmaz ve diğerleri, 2004: 17). 
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Mikro finansman içerisinde mikro kredi son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

yoksulluğun azaltılması için çok fazla tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir (Ahmet, 2006: 

1). Mikro kredi ile yoksullar gelir getirici bir faaliyette bulunarak kendi ayakları üzerinde 

durabilmektedirler. Ayrıca mikro kredilerin, ihtiyaç sahipleri tarafından gereksinim duyuldukça 

tekrar tekrar kullanılabilmesinin, zaman içerisinde yoksullukla mücadelede sağlanan başarının 

sürekli ve kalıcı olmasına imkan tanıdığı iddia edilmektedir (Korkmaz ve diğerleri, 2004: 17). 

Mikro kredi sistemi, belirli bir düzeyin altında gelire sahip kişilere yapılan bir yardım değildir. 

Bankalar, sivil toplum kuruluşları, kredi kooperatifleri ve diğer resmi mali sistem öğeleri 

aracılığıyla, bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda kredi tahsis edilmesidir. Bu yöntem, 

yoksullukla mücadele sürecinde yoksul insanları emek piyasalarına dâhil etmek ve onları 

üretken hale getirerek ekonomik ve sosyal statülerini geliştirmek ve yükseltmenin bir aracı 

olarak düşünülmektedir (Kandemir ve Aktaş, 2011: 6). Yoksul kişilere ekonomik katkısının 

yanı sıra, mikro kredinin grup oluşturma, sorumluluk ve güven hissi sağlama, finansal alanda 

eğitim verme (Sakarya, 2005: 9; Gür, 2012: 88), kadınlarda doğum kontrolünü teşvik etme, aile 

içi şiddeti azaltma, kişilere özgüven sağlama gibi sosyal işlevler üstlendiği bilinmektedir 

(Ouma and Rambo, 2013: 2) 

3.1 Mikro Kredinin Tarihsel Gelişimi  

Mikro kredi uygulamalarının arkasında yatan fikirler ve beklentiler aslında yeni değildir. 

Küçük, informel kredi ve tasarruf grupları yüzyıllardan beri dünyanın dört bir yanında faaliyet 

göstermişlerdir.  Örneğin erken 15.yüzyılda Katolik Kilisesi tefecilere alternatif olarak rehin 

dükkanlarını kurmuştur. Bu rehin dükkanları 15.yüzyıl boyunca Avrupa’da geniş bir alana 

yayılmıştır.  Yine geleneksel ticari bankalar tarafından ihmal edilen yoksullara yönelik resmi 

kredi ve tasarruf kurumları nesiller boyunca var olmuştur. Örneğin 1800’lü yıllara gelindiğinde, 

Avrupa’da öncelikli olarak kırsal ve kentsel kesimdeki yoksullar üzerine odaklanan daha büyük 

ölçekli ve daha çok sayıda resmi kredi ve tasarruf kuruluşuna ihtiyaç duyulduğu fark 

edilmiştir.Buna bağlı olarak ilki Almanya’da olmak üzere, izleyen yıllarda Fransa, Kanada ve 

Endonezya’da finansal kooperatifler açılmaya başlamıştır.1950’li yıllarda küçük çiftçiyi 

desteklemek üzere devlete ait finansal kalkınma kuruluşları ve tarım kredi kooperatifleri 

tarafından tarımsal krediler verilmeye başlanmıştır.1970’ler ise bugünkü anlamda mikro 

kredinin doğumuna şahitlik etmiştir (Helms, 2006: 2-4). 1970’li yılların ortalarında Chitagong 

Üniversitesi ekonomi Profesörü Muhammed Yunus’un bir grup yoksul köylü üzerinde 

başlattığı mikro kredi deneyi, mikro finans yoluyla yoksullukla mücadele hareketinde, gerçek 
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anlamda başlangıç olarak kabul edilmektedir ve bu yöntem kısa bir süre içerisinde küresel çapta 

yoksullukla mücadelede bir model halini almıştır (Quibria, 2012: 1).  

Yoksul bir ülke olan Bangladeş’te, 1974 yılında yaşanan kıtlık ve açlık Prof. Dr. Yunus’u farklı 

çözüm arayışlarına yöneltmiştir.  

Prof. Dr. Yunus, 1974 yılında Çitagong Üniversitesi’nin yakınlarında bulunan Cobra köyündeki 

yoksul insanlar üzerinde bir araştırmaya başlamıştır.  Araştırması sırasında yoksul insanların 

kişisel becerileriyle oldukça iyi işler yaptıklarını görmüştür. Yunus, yoksul insanların yoksul 

olma sebebinin aslında sanıldığı gibi eğitimsiz ya da cahil olmaları değil, sermaye yokluğu 

olduğu sonucunaulaşmıştır. Bu insanlar, teminat eksiklikleri nedeniyle ticari bankalardan 

uygun faiz oranlarıyla kredi alamıyorlardı. Bu yüzden bir iş yapabilmek için ihtiyaç duydukları 

sermayeyi tefecilerden karşılıyor, borçlarını da çok yüksek bir faizle geri ödemek zorunda 

kalıyorlardı. Yaptığı araştırma neticesinde, Yunus yardımcısına 27 dolar vermiş ve tespit 

ettikleri 42 kişiye borç vermesini, faiz istemediğini ve istedikleri zaman geri ödeyebileceklerini 

söylemiştir ve mikro kredinin ilk adımı bu şekilde atılmıştır (Yunus, 1999: 13-24). Yunus, daha 

fazla krediye ihtiyaç duyan insanların olabileceğini ve bu durumun devam etmesi gerektiğini 

düşünerek bankalar ile görüşmelere başlamış, ancak bankalar yoksullara ve kadınlara eşlerinin 

izni olmadan ve kefilsiz kredi veremeyecekleri gerekçe göstererek Yunus’un teklifini kabul 

etmemişlerdir. Yunus bu durum karşısında 300 dolarlık bir kredi için kredi almak isteyenlere 

kendi kefil olmayı kabul etmiştir (Yunus, 1999: 96-97):  

Mikro kredide sürdürülebilirliğin sağlanması ve mikro kredinin kar amacı gütmeyen ve 

geleneksel finansal sisteminin en yüksek seviyeye ulaştırılması için diğer finans kurumları ile 

işbirliği yapmak kaçınılmazdır (Torre and Vento, 2006: 18). Yunus’un projesi de 1979 yılına 

kadar Bangladeş Merkez Bankası ve diğer ticari bankaların sponsorluğunda geliştirilmiş, 1983 

yılında Bangladeş dilinde ‘kırsal’ anlamına gelen Grameen Bank adı altında yoksullara kredi 

veren mikro kredi bankası kurulmuştur. İlk başta bankanın %60 devlet, %40 müşteri payı olarak 

kuruluşu gerçekleşmiş, 1985 yılında ise hisselerin %75’i müşterilere geçmiştir. İlerleyen 

yıllarda Grameen Bankası mikro kredi dışında sağlık, emeklilik, konut kredisi, grameen phone 

gibi çeşitli alanlarda da faaliyet göstermeye başlamıştır (Yunus, 1999: 207-220). 

Grameen Bankası’nın temel hedefleri şunlardır:  

- Dar gelirli erkeklere ve kadınlara bankacılık hizmetleri sağlamak  

- Dar gelirlilerin tefeciler tarafından istismar edilmelerine engel olmak  
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- Bangladeş’in kırsal alanlarında yaşayan işsiz insanların kendi işlerini kurmalarına 

imkan sağlamak  

-  İşsiz ve en dar gelirli kesimden, özellikle kadınlardan oluşan dezavantajlı kesimi 

seçmek (TGMP Sunum, 2014).  

1990’lı yıllardan sonra yoksullukla mücadeleye verilen önem, beraberinde mikro finans 

uygulamalarına gösterilen ilginin de artmasına sebep olmuştur (Bayraktutan ve Akatay, 2012: 

8). 1997 yılında Washington’da 137 ülkeden 2900’ün üzerinde katılımcı ile ilk “Mikro Kredi 

Zirvesi” toplanmıştır. Bu zirvede, 2005 yılına kadar dünyadaki en yoksul 100 milyon aileye ve 

özellikle ailenin kadın üyelerine ulaşılması hedeflenmiş ve Microcredit Summit Campaign adlı 

birliğin temelleri atılmıştır (Ören ve diğerleri, 2012: 321). 2006 yılında programa nicel 

hedeflerin yanı sıra dört temel nitel hedef de eklenmiştir: En yoksul kesime ulaşmak, kadınları 

güçlendirmek, kendi kendini sürdürebilen, istikrarlı bir finansman yapısı kurmak ve ölçülebilir 

olumlu sonuçlara ulaşmak.  

3.2 Mikro kredi’nin özellikleri 

Mikro kredi uygulamasının özelliklerini maddeler halinde yazmak hem konunun daha iyi 

anlaşılması için önem taşımaktadır. 

Mikro kredinin özellikleri şunlardır: 

• Mikro kredi hedef olarak toplumun en yoksul (dezavantajlı) kesimlerini (yoksulun yoksulu) 

seçmiştir. Bunlar arasında ilk sırayı kadınlar almakta olup diğer hedef kitle ise, özürlüler, işsiz 

gençler, topraksız köylüler, orman köylüleri, küçük ölçekli çiftçiler, sokak çocuklarından 

oluşmaktadır. 

• Mikro kredinin asıl hedef kitlesi kadınlar olup; bunların içinde de eşini kaybetmiş, 

boşanmış, çocuklarıyla yalnız yaşayan veya özürlü çocuğu olan kadınlar öncelikli grubu 

teşkil etmektedir. 

• Mikro kredi geleneksel finans kurumlarından kredi almayan kişilere kredi hizmeti 

götürmeyi amaçlamaktadır. 

• Mikro krediden yararlanmak için okuma-yazma bilmek gerekmemektedir. Prosedürü 

azdır ve kolay verilir. 

• Mikro kredi aklında bir iş fikri olan ancak başlangıç sermayesi bulamayan kişilere 

sermaye sağlayarak onları girişimci yapma iddiasını taşıyan bir sistemdir. 

• Mikro kredi bir finansman aracıdır. 

• Mikro kredi finansal piyasaların derinleşmesine yardımcı olmaktadır. 
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• Mikro kredi genellikle çok küçük miktarlarda verilir. 

• Mikro kredi talep eden kişilerin herhangi bir teminat veya kefil göstermesi 

gerekmemektedir. 

• Mikro kredi genellikle 3-5 kişiden oluşan gruplara verilmektedir. 

• Grubu oluşturan kişilerin aynı aileden olmamasına veya akraba olmamasına dikkat 

edilir. 

• Grubun benzer sosyoekonomik ve kültürel yapıya sahip kişilerden oluşmasına 

dikkat edilir. 

• Geri ödemeler “grup dayanışması”, “ortak sorumluluk” veya “grup baskısı” yoluyla 

garanti altına alınmaktadır. 

• Geri ödemeler küçük miktarlarda ve kısa periyotlarla (haftalık, aylıık) bir yıllık süre 

içinde yapılır. 

• Geri ödeme krediyi aldıktan bir hafta sonra başlamaktadır. 

• Geri ödemeler eşit taksitler ile yapılır. 

• İkinci krediyi almak ilk krediyi sorunsuz şekilde (tüm üyelerin ödeme yapması) geri 

ödemeye bağlıdır. 

• İlk krediyi geri ödeyen kişi “sermaye birikimi merdiveni” anlayışı doğrultusunda daha 

yüksek miktarda kredi alabilmektedir. 

Mikro kredinin faiz oranları piyasa şartlarında oluşan faiz oranlarının oldukça 

üstündedir. 

• Mikro kredide faiz yerine “hizmet bedeli” vb isimler kullanılmaktadır. 

• Mikro krediden yararlanan kişilerin vergi vermesini özendiren veya zorlayan bir 

mekanizma bulunmamaktadır. Yürütülen faaliyetler genellikle kayıt dışıdır. 

• Mikro krediden yararlanan kişilerin sosyal güvenlik kurumlarıyla ilişkilendirilmesine 

yönelik herhangi bir eğilim gözlenmemektedir. 

• Prensip olarak kişinin aldığı krediyi hangi amaçla kullandığına  ortaya çıkan riskin 

azaltılmasına veya bertaraf edilmesine harcanmakta asıl faaliyet için kaynak 

kalmamaktadır. 

• Yoksulluk kırsal alanlarda oldukça fazla hissedilmekle birlikte mikro kredinin geri 

ödeme periyotları kırsal üretimi dışlamaktadır. Zira yılda 1 veya 2 kez ürün alan bir 

kişinin haftalık geri ödeme yapması olanaksızdır. 

• Mikro kredi genellikle çabuk paraya dönüşebilecek üretim tarzlarını seyyar satıcılık, 

pazarlamacılık vb. teşvik etmektedir. 
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• Mikro kredi verilmeden önce “prosedürel” bir eğitim aşaması bulunmaktadır. 

•Mikro kredi görece homojen gruplara verildiği için işlem maliyetleri kurumsallaşmış 

bankalara göre daha düşüktür. 

• Mikro kredide vatandaş bankaya gitmez; bir anlamda banka vatandaşın 

ayağına gelir. 

• Mikro kredi ile yapılan işler genellikle geleneksel üretim tarzlarını yansıtmaktadır 

ve belirli alanlarda (el işleri) yoğunlaşma/yığılma görülmektedir. 

• Mikro kredide ürün farklılaştırılması yapılması zordur. 

• Mikro krediden yararlanan kişilere danışmanlık hizmet ve sürekli eğitim verilmesi 

konusunda problemler bulunmaktadır. 

• Mikro krediden yararlananlar arasında “dayanışma ekonomisi” oluşmuş; 

irrasyonelleşmiş piyasa ilişkileri gelişmiştir. 

• Mikro kredi sadece iş kurmak (gelir elde etmek) için değil acil veya günlük 

ihtiyaçların karşılanması için de kullanılmaktadır. 

3.3. Kırgızistan’da Mikro Kredi’nin gelişimi 

1990 yılı bağımsızlık kazanan Kırgızistan’ın finansal sistemi, yapılan bir çok değişiklikler 

sonucu 2013 yılının sonunda 277 mikrofinans kuruluşları, 153 kredi birlikleri, 334 döviz 

büroları oluşmaktadır (Merkez Bankası Bülteni, 2013).  

2013 yıl sonu toplam kredi portföyünün oranı %14,9 düzeyine ulaşmış ve 23,5 milyar som 

olmuştur. Mikrofinans sektörünün hızlı gelişmesi gözlenmektedir. Bilindiği gibi, 

mikrokredilerin temel amacı yoksul insanlara kredi olanakları sunarak kendi işlerini kurmaya 

yardım vermektir. Diğer anlatımla, Kırgızistan’ın ekonomik durumu nedeniyle bu hizmetlere 

ihtiyacı olan insanların sayısı çoktur, bunun için mikrofinans işletmelerin sayısının artması 

doğal karşılanmaktadır. Bu bağlamda, sektörün gelişmesinde uluslararası donorların katkısı da 

büyüktür. Donor ve yatırımcı olarak Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa gelişme 

ve kalkınma bankası, IMF, IFC, OSCE, USAİD, TİKA ve TASİS gibi uluslararası kuruluşlar 

gösterilebilir. 

2002 yılı kabul edilen ‘Mikrokrediler hakkında kanun’ işletmelerin daha düzgün çalışmasını 

sağlamıştır. Ayrıca bu işletmeler Merkez Bankası tarafından denetim ve düzenlemesine tabidir. 

Kanun, mikrokredi işletmelerinin tanımı, sınıflandırılması, lisans alma süreci ve denetlenmesi 

hakkında ayrıntılı bilgileri içermektedir. Kanun çerçevesinde mikrofinans işletmeler 3 türe 

ayrılmaktadır.  
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1. Mikrofinans işletmesi: uluslararası, ulusal veya yerel kuruluşlardan sağlanan fon  ya 

da özermayeyi tüzel ve gerçek kişilere mikrokredi ve diğer hizmetleri verme hakına 

sahip olan ve hukuki organizasyon açısından anonim şirketidir. Bu tür işletmenin 

başka bir özelliği mevduat toplama hakıdır.    

2. Mikrokredi işletmeleri: uluslararası, ulusal veya yerel kuruluşlardan sağlanan fon  ya 

da özermayeyi tüzel ve gerçek kişilere mikrokredi olarak sunan ve Merkez 

Bankasından sertifika alan, hukuki organizasyon açısından herhangi biri olan 

işletmedir.    

3. Mikrokredi acenteleri: uluslararası, ulusal veya yerel kuruluşlardan sağlanan fon  ya 

da özel sermayeyi tüzel ve gerçek kişilere mikrokredi olarak sunan ticari olmayan 

işletme türüdür. (Mikrokrediler hakkında kanun, 2002) 

Tablo 3: Yıllar itibarıyla Kırgızistan’da Mikro finans sektörü 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mikrofinans işletmesi 4 4 4 4 4 

Mikrokredi işletmesi 57 103 170 226 266 

Mikrokredi acentesi 89 127 119 129 127 

Toplam  150 234 293 429 397 

Kredi birlikleri 308 272 248 238 229 

              (http://www.nbkr.kg.)  

 

Kırgızistan’da mikro finans alanında çalışan yeterli miktarda kurumlar vardır. Ayrıntılı 

söylenmek gerekirse 397 mikro finans  işletmeleri,  229 kredi birlikleri, 1 Ayıl bankası ve 6 

ticari bankaları (EBRD) yer almaktadır.  Kredi enformasyon odası (Кредитное 

информационное бюро)  verilerine göre 513 494 aktif  mikro kredi  müşterisi vardır.  

Dolayısıyla  nüfusun %8’i  mikro kredi hizmetinden yararlanıyor denilebilir. Mikro kredi 

kurumların çok olmasına rağmen  müşterilerin %84’ünü   sadece beş kurum  hizmet etmektedir. 

Bunlar Ayıl Bankası, Bay Tüşüm, Finca, Kompanyon ve Mol Bulak Finans. Toplam kredi 

portfolyonun %66’ sını kontrol etmektedirler.  

  

http://www.nbkr.kg/
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Tablo 4: Mikro kredi kullanıcıların kurumlara gore paylaşımı 

Kurum adı Mikro kredi sektör oranı 

Finca 24% 

Ayıl Bankası  7% 

Kompanyon 27% 

Bay Tüşüm 7% 

Mol Bulak  19% 

EBRD )Ticari Bankalar) 3% 

Kredi Birlikleri 4% 

Diğer Mikro kredi Kurumları 9% 

 

Tablo 5. Mikro Kredi kullananlar (milyon som olarak) 

  2010 2011 2012 2013 

Batken bölgesi 1 049,8 1 757,8 2 137,6 2 350,8 

Jelal Abad bölgesi 2 670,0 4 460,8 3 639,6 4 368,9 

Isık-Göl bölgesi 2 065,6 2 714,3 2 582,7 2 670,1 

Narın bölgesi 1 059,5 1 722,5 1 867,1 2 084,9 

Osh bölgesi 2 133,7 2 485,6 3 049,9 3 856,8 

Talas bölgesi 1 212,2 1 654,2 1 638,2 2168,2 

Chuy bölgesi 1 941,2 3 289,7 3 466,6 4 220,5 

Bişkek şehri 2 688,8 3 468,6 4 035,7 4 757,3 

Oş şehri 609,8 1 201,8 939,6 1 056,4 

Kırgızistan 
15430,6 22755,4 

23357,0 
27 

533,9 

(http://www.stat.kg) 

 

2013 yıl sonu toplam mikrokredilerin hacmi 27 533,9 milyon som’a ulaşmıştır. Tabloda 

gösterildiği gibi mikrokredi hacminde yükseliş eğilimi görülmektedir. Ancak verilen kredilerin 

ortalama hacmi 53 000 som civarındadır. Hem de verilen kredilerin %70,4 ya da 10871,7 

milyon som  kısa vadeli olarak  kullandırılmıştır. 

  

http://www.stat.kg/
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Tablo 6. 2008- 2013 yıllar itibarıyla faiz oranları 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MKK 34.45 38.82 38.29 34.9 32.45 31 

Kredi 
Birlikleri 27,99 29,55 30,72 28,99 29,1 27,31 

(http://www.nbkr.kg)  

Tabloda görüldüğü gibi 2008-2013 yıllar arası faiz oranlarında %34,4’ten % 31,0’a kadar 

küçücük bir azalış olmuştur.  

Şekil 1. Yıllar itibarıyla Kırgızistan’da Mikro Kredi Gelişmeleri  

 

 

Tablo 7. Mikro kredi kullananların  sayısı  

  2010 2011 2012 2013 

Batken  33 435 43 012 44 339 41 076 

Jelal Abad  89 766 115 659 90 388 90 910 

Isık-Göl  82 793 86 357 70 293 57 930 

Narın  39 082 52 503 50 648 44 522 

Osh  67 560 64 262 74 160 78 632 

Talas  37 903 44 388 36 321 35 368 

Chuy  65 948 86 603 82 182 81 680 

Bişkek şehri 52 953 58 272 60 738 65 245 

Oş şehri 15 481 28 631 19 585 18 131 

Kırgızistan 484 921 579 687 528 654 513 494 

(http://www.stat.kg) 

  

15 430,6

22 755,4
23 357,0

27 533,9

0

5000

10000

15000

20000

2010          2011                2012               2013

Toplam
mikrokredi
hacmi (bin
SOM)

http://www.stat.kg/


 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 1037-1060. 

 

 

1052 

 

Tablo 8. Kırgızistan’ın  Yoksulluk seviyesi ve Mikro kredi hacmi 

  2010 2011 2012 

Mikrokredi hacmi 

som 15430,6 22755,4 23357,0 

Yoksulluk düzeyi (%) 33,7 36,8 38 

(http://www.stat.kg) 

 

Grup mikro kredisi günümüzde en çok verilen mikro kredi türüne girmektedir. Diğer tür 

kredilerin payı grup kredisine göre düşük olmaktadır. 2011 yılında Microfinance center 

tarafından yapılan çalışmada grup mikro kredileri toplam mikro kredilerin %70’ini, ticari 

krediler %21’ini, tarım kredileri %15’ini, ev kredileri %1’ini kapsamıştır. Grup kredilerin çok 

verilmesinin sebebi bu tür kredilerin geri ödemesi tek kişiye verilen mikro kredilere göre daha 

güvenlidir. Çünkü grup üyeleri bir birine kefil olmasıdır. 

4.ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Bu araştırmanın amacı, Bişkek’deki mikro kredi kullanıcılarının ekonomik ve sosyal 

hayatlarında meydana gelen değişimi tespit edebilmektir. Bu temel amaçtan haraketle 

Bişkek’de mikro kredi sunan kuruluşların kredi verme koşulları, mikro kredinin yoksulluğu 

azaltmada etkisinin ölçülmesini ve mikro kredi kullanıcılarını etkileyen faktörleri ortaya 

koyabilmektir. Bu araştırma ile aşağıdaki sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır: 

1. Mikro kredi kullanıcılarının temel özellikleri nelerdir? 

2. Mikro kredi kullanıcıları hangi amaç ya da amaçlarla mikro kredi başvurusunda 

bulunmaktadır? 

3. Mikro kredi ile ne tür işler yapılmaktadır? Kırgızistan’da Mikro Kredi Uygulamasının 

Bişkek özelinde incelemesi 

4. Mikro kredi, kullanıcıların gelir düzeylerinde önemli bir değişim yaratmakta mıdır? 

5. Mikro kredi istihdama katkı sağlamakta mıdır? 

6. Mikro kredinin, kullanıcıların yaşam kalitesi üzerindeki etkileri nelerdir? 

7. Mikro kredi uygulamasında ne tür sorunlarla karşılaşılmaktadır ve karşılaşılan 

sorunların çözümü konusunda neler yapılması önerilmektedir? 

 Araştırmanın evrenini Bişkek şehrinde yaşayan ve mikrokredi kurumlarından faydalanan 

insanlar oluşturmaktadır. Araştırma temel olarak tanımlayıcı bir araştırma niteliğindedir. 
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Öncelikle bir literatür araştırması yapılmıştır ve daha sonra tespit edilen değişkenlere bağlı ve 

amaca yönelik olarak bir anket formu oluşturulmuştur. Anket formu 30 soru icermektedir. İlk 

soru grubu demografik ozellikleri (yaş, cinsiyet, medeni durum, cocuk sayısı gibi) saptamaya 

yoneliktir. Daha sonraki sorular ise kredi oncesi durum tespitine yonelik; kredi muşterisinin 

mesleğini, yaşadığı yeri, kredi kullanmadan onceki gelirini ve krediden beklentilerini iceren 

sorulardır. Son soru grubu da kredi kullanım sonrası durumu, memnuniyeti ölçmeye ve 

eksikliklerin tespitine yönelik sorulardan oluşturulmuştur. Sorular oluşturulurken daha önce 

yapılmış olan anket calışmaları incelenmiştir. Demografik ozelliklerle ilgili sorular genellikle 

sosyal bilim calışmalarında yer verilen türden secilmiştir. Anket sorular daha cok gelir ve 

istihdam uzerine kurulmuştur.  Ankette yer alan bir kısım soruda likert ölçeklendirmesi 

kullanılmış ve sonuçların değerlendirmesi de buna göre yapılacaktır.  Tesadüfi örneklem 

metoduyla yapılan anket dağıtımında önceden örnek büyüklüğü belirlenmiştir. 2014 yıl Ocak 

ayı Bişkek’deki mikro kredi alanların sayısı 65245 olmuş.  Tespit edilen anakütleden 0,95 

güven aralıgıyla ve 0,05 hata payına göre örneklem sayısı 382 olarak hesaplanmıştır 

(http://www.surveysystem.com/sscalc.htm). 114 insana anket uygulanmıştır. Araştırma 8 Ekim 

2014-14 Aralık 2014 tarihleri arasında yürütülmüştür.  Anketler mikro kredi ofis calışanları 

aracılığıyla kredi kullanıcılarına ulaştırılması yoluyla uygulanmıştır.  

4.1 Araştırma Bulguları 

Araştırmada yer alan mikro kredi kullanıcılarının yaş, eğitim, cinsiyet ve medeni hallerine ait 

veriler Tablo 9’da sunulmuştur.   

Tablo 9: Mikro kredi kullanıcılarının yaş, eğitim, cinsiyet ve medeni durumu 

  Yaş    Eğitim 

  Sıklık %    Sıklık % 

18-26 9 7.9  Okuryazar 2 1.8 

27-35 24 21.1  İlkokul 5 4.4 

36-44 26 22.8  Ortaokul 29 25.4 

45-53 32 28.1  Lise 40 35.1 

54+ 23 20.2  Üniversite 38 33.3 

Toplam 114 100  Toplam 114 100 

  Cinsiyet    Medeni 

  Sıklık %    Sıklık % 

Erkek 49 43  Bekar 24 21.1 

Kadın 65 57  Evli 78 68.4 

Toplam 114 100  Dul 12 10.5 

    Toplam 114 100 
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Tablo 9 incelendiğinde araştırmaya katılan mikro kredi kullanıcılarının %7,9’u (9 katılımcı) 

18-26 yaş aralığında, %21,1’i (24 katılımcı) 27-35 yaş aralığında, %22,8’i (26 katılımcı) 36-44 

yaş aralığında, %28,1’i (32 katılımcı) 44-53 yaş aralığında ve %20,2’si (23 katılımcı) 54 yaş ve 

üzeri aralıkta bulunmaktadır. Katılımcıların yaklaşık olarak %45’lık bölümü orta yaşlı 

ınsanlardan oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların eğitim dağılımları incelendiğinde, %1,8’i (2 

katılımcı) okuryazar, %4,4’ü (5 katılımcı) ilkokul, %25,4’ü (29 katılımcı) ortaokul, %35,1’i (40 

katılımcı) lise, %33,3’ü (38 katılımcı) üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Cinsiyet 

yönünden incelendiğinde ise %43’ü erkek ve %57’si kadındır. Medeni durum bakımından 

mikrokredi kullanacılarının %21,1’i (24 katılımcı) bekar, %68,4’ü (78 katılımcı) evli, %10,5’i 

(12 katılımcı) ise dul olduğu görülmektedir.  

Tablo 10: Bişkek’te mikrokredi kullananların çocuk sayısı, hanede yaşayan sayısı, Bişkek’e 

göç sebebi ve ailede çalışan sayısı 

 

Çocuk 
 

  
Hanede kaç 

kişi 

 Sıklık %   Sıklık % 

Yok 17 14.9  1 5 4.4 

1 18 15.8  2 4 3.5 

2 37 32.5  3 23 20.2 

3 24 21.1  4 38 33.3 

4+ 18 15.8  5+ 44 38.6 

Toplam 114 100  Toplam 114 100 

  Göç sebebi    Ailede çalışan 

İs bulma 40 35.1  1 26 22.8 

Sağlık  13 11.4  2 46 40.4 

Eğitim 14 12.3  3 22 19.3 

Evlenme 20 17.5  4 14 12.3 

Diğer 27 23.7  5+ 6 5.3 

Toplam 114 100  Toplam 114 100 

 

Mikro kredi kullanan kişilerin  %14,9’u çocuk sahibi değilken, % 15,8’inin sadece 1 çocuğu 

bulunmaktadır. Çalışmaya katılanların %32,5’i 2 çocuk sahibiyken, yaklaşık %37’lik payı ise 

3 ve daha fazla çocuğa sahiptir. Hanede yaşayan kişi sayısı incelendiğinde, hanede 4 ve daha 

fazla yaşayanların oranı %71,9’dur ve calısmaya katılan mıkrokredi kullanıcılarının büyük bir 

kısmının kalabalık aile yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Hanehalkı büyüklüğü arttıkça 

yoksulluk riskinin de artması, mikro kredi kullanımının kalabalık ailelerde yoğunlaşmasını 

doğallaştırmaktadır.  
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Bişkek’e göç sebepleri arasında; ilk sırada iş bulma ümidi yer almaktadır.  Bişkek’in bir sanayi 

kenti olması, işsiz yoksulları kente çekmektedir. Evlenerek Bişkek’e yerleşmek ikinci sıradadır. 

Sağlık ve eğitim nedenlerinden dolayı Bişkek’e göç sebebi % 23,7 ve başka nedenlerden dolayı 

göç sebebi % 23,7 olmuştur. Burada önemle üzerinde durulması gereken nokta, ekonomik 

sebepler yüzünden Bişkek’in sürekli göç aldığı görülmektedir. Mikro kredi kullanıcılarının göç 

ettiği bölgeler incelendiğinde % 16,7’si Narın’dan, %9,6’sı Talas’tan, %8,8’i Oş’tan, %11,4’ü 

Jalalabad’tan, %6,1’i Issıkköl’den ve % 3,5’inin ise Batken’den Bişkeğe göç ettikleri tespit 

edilmiştir. Ailede yaşayan kişi sayısı fazla olmasına karşın, ankete katılanların %63,2’sinde 

sadece 2 ve daha az kişinin çalışıyor olması ve bununla birlikte çalışanların büyük bir kısmının 

asgari veya altında bir ücretle çalışması, ailelerin yoksul olma durumunu açıklamaktadır. 

Ankete katılanların %7’si Sosyal yardımlardan faydalanırken, %7’si işsizlik parası almakta, 

%14’ü ise Emekli Sandığı’na tabidir. Deneklerin %71,9’u hiçbir sosyal yardımdan 

faydalanmadıklarını belirtmişler. Anket katılımcılarının %61,4’ü bankaların kredi verme 

prosedürlerini çok karışık bulduğu için, %24,6’sı ise banka kredilerine güvenmediği 

gerekçesiyle ve %14’lük payı ise bankaların uyguladıkları faiz oranlarını ödeme gücü 

bulunmadığından dolayı banka kredisine başvurmadığını ifade etmiştir.  

Tablo 17: Mikro kredi sisteminden haberdar olma biçimi 

 İl Özel 

İdaresi 

Televizyon Komşu, 

arkadaş 

Diger 

kaynaklar 

Toplam  

Frekans 15 33 58 8 114 

Yüzde 13,2 28,9 50,9 7,0  

Deneklerin % 50,9’u komşularından/arkadaşlarından, % 13.2’si İl Özel İdaresi’nce yapılan 

tanıtım faaliyetlerinden, % 28,9’u ise televizyondan duyarak mikro kredi sisteminden haberdar 

olmuştur. 

Tablo 18: Mikro krediye başvurma amacı 

 Yeni iş 

kurmak 

Mevcut işi 

geliştirmek 

Aile 

borçlarını 

ödemek 

Çocukların 

eğitimi   

Diger Toplam 

Frekans(n) 17 35 22 15 25 114 

Yüzde(%) 14,9 30,7 19,3 13,2 21,9 100 

 

Ankete katılan insanların % 30,7’si halihazırda yapmakta oldukları işlerini büyütmek, % 14.9’u 

yeni bir iş kurmak ve % 19,3’ü ailesinin borçlarını ödeyebilmek amacıyla mikro krediye 
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başvurmuştur. Mikro kredi, deneklerin % 68,8’i tarafından gelir getirici bir faaliyette 

kullanılmak üzere talep edilirken, % 41,2’si bir iş kurmak ya da var olanı işini geliştirmek 

amacıyla değil, ailenin borçlarının ödenmesinde ve başka nedenlerden kullanılmıştır. Tablo-

19’da insanların aldıkları mikro kredilerle faaliyette bulundukları iş kolları görülmektedir. 

İnsanların %8,8’i el işi yapıp satmakta, %27,2’si ticaret yapmakta, % 14,9’u ve %14’ü 

hayvancılık ve tarımda kullanmakta, % 3,5’i seyyar satıcılık  yapmakta, % 31,6’sı başka işlerde 

kullanmaktadır.  

Tablo 19: Faaliyette Bulunulan İş Kolları 

 El işi Hayvancılık Tarım Ticaret Seyyar 

satıcılık  

Diğer Toplam 

Frekans 10 16 17 31 4 36 114 

(%) 8,8 14,0 14,9 27,2 3,5 31,6 100 

Mikrokredi kullanıcılarının kredi kullanmadan önceki ve kredi kullandıktan sonraki gelirlerinde 

değişiklik olup olmadığını sınamak amacıyla bağımlı gruplar t test uygulanmıştır. Bu durumda 

hipotezler aşağıdaki gibidir; 

H0: %95 güvenle, mikrokredi kullanmadan önce ve sonra gelir ortalamaları arasında, 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur.  

H1: %95 güvenle, mikrokredi kullanmadan önce ve sonra gelir ortalamaları arasında, 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır.  

Tablo 19: Mikrokredi öncesi ve sonrası gelir değişimi için bağımlı gruplar t testi sonucu 

  ort N t sd p 

Çift 

oncegelir 3.6316 114 -3.262 113 0.001 

sonragelir 3.9211 114 
   

 

p= 0,001<0,05 olduğu için H0 hipotezi rededilir. Diger bir ifadeyle; %95 güvenle, mikrokredi 

kullanma öncesi ve sonrası gelir ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

vardır. Mikrokredi kullanmadan önceki gelir ortalamasının, mikrokredi kullandıktan sonraki 

gelir ortalamasından daha düşük olduğu görülmektedir. Mikrokredi kullanımı yoksulların 

gelirinin artmasına sebep olmuştur.  

Cinsiyet gruplarının mikrokredi kullandıktan sonra yaşam standartlarının değişip 

değişmediğine dair ortalamalarının eşit olup olmadığı incelenmiştir. Buna ait hipotezler; 

H0: %95 güvenle, mikrokredi kullanımının yaşam standartını artırmasının cinsiyet ortalamaları 

birbirine eşittir.  
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H1: %95 güvenle, mikrokredi kullanımının yaşam standartını artırmasının cinsiyet ortalamaları 

birbirine eşittir değildir.  

İki ya da daha fazla grubun varyans homojenliğini test den Levene testi (F=0,198 ve p=0,657) 

olduğundan H0 red edilemez. t testinin değeri ise 0,651>0,05 olduğundan H0 hipotezi kabul 

edilir. Diğer bir deyişle, %95 güvenle yaşam standardının artması konusunda cinsiyet 

gruplarının ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur.  

Buna ek olarak, meslek gruplarının faaliyet gösterilen alanlarda ortalamaları arasında 

istatistiksel anlamlı bir fakın varlığı tek yön varyans analizi ile test edilmiştir. Tek yönlü 

varyans analizi için hipotezler; 

H0:  %95 güvenle, meslek gruplarının ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık yoktur. 

H1: %95 güvenle, meslek gruplarının ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık vardır. 

Varyansların homojenliği testi Levene istatistiği 1,152 ve p=0,335<0,05 olduğundan %95 

güvenle, grupların varyansları homojendir ve tek yönlü varyans analizi yapılabilir.  

Tek yönlü varyans analizinde F=4,166 ve p=0,02<0,05 olduğundan H0 hipotezi red edilir. 

Başka bir ifadeyle, %95 güvenle, grupların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık vardır. Hangi grupların ortalamaları arasında farklılıklar olduğunu belirlemek için 

Tukey testi yapılır. Tukey testine göre işçiler ile devlet memurları ve serbest meslek mensupları 

arasında ortalama farklılıkları belirlenmiştir.                          

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnsanlığın en eski sorunlardan biri olan yoksulluk, günümüz dünyasında da güncelliğini 

korumakta ve sorunu çözmeye yönelik çabalar devam etmektedir. Yoksullukla mücadelede, 

1970’li yıllarda Muhammed Yunus’un Bangladeş’teki yoksul kadınları hedef alarak başlattığı 

mikro kredi projesi, 2000’li yıllarda dikkatleri çekmiş; 2005, BM tarafından “Mikro Kredi Yılı” 

olarak ilan edilmiştir. Dünya uygulamalarında, mikro finansmanın gerek kır gerekse kentsel 

kesimde, istihdamı artırarak ve gelir seviyesini yükselterek yoksulluğun azaltılması amacına 

hizmet ettiği görülmektedir. Bu çalışmada Bişkek’de mikro kredi sunan kuruluşların kredi 

verme koşulları, mikro kredinin yoksulluğu azaltmada etkisinin ölçülmesini ve mikro kredi 

kullanıcılarını etkileyen faktörleri ortaya koyabilmektir. Mikro kredi kullanan 65245 insandan 

114’üyle gerçekleştirilen anket sonuçları analiz edilmiştir. 
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Anket sonuçlarına göre, mikro kredi kullanarak ekonomik bir faaliyette bulunan insanların gelir 

düzeylerinin, harcamalarının ve tasarruflarının arttığı tespit edilmiştir. Bu parametreler, 

“yoksulluk mikro kredi uygulamalarıyla azaltılabilir”, yönündeki hipotezimizin doğrulandığını 

göstermektedir. Böylece mikro kredi uygulamalarının, yoksulluğun azaltılmasında etkili bir 

politika aracı olduğu söylenebilmektedir. Ayrıca, mikro kredinin, yoksul insanların sadece gelir 

düzeyini değil, özgüvenini de arttırarak bireysel gelişimi ve refahına katkıda bulunduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu çalışmanın bulgularından hareketle şu önerilerde bulunulabilir: 

1) Mikro kredi kuruluşları müşterilerine daha açıklayıcı bilgi vermelidirler. Katılımcılar mikro 

kredi kuruluşları yeterince bilgi vermedikleri yönünde iddialarda bulunmaktadır. 

2) Mikro kredi faiz oranlarının azaltılması gerekir. Milli bankası tarafından en yüksek faiz 

oranları için bir taban belirtilmelidir.  

3) Daha yoksul kesimlere yönelik krediler arttırılmalıdır. 

4) Mikro krediler Kırgızistan’da bir tüketim ya da harcama kredisi gibi de kullanılmaktadır. Bu 

durum mikro kredinin gelişmesine karşıdır. Çünkü para para getirici faaliyetlere yatırılması 

lazım ki, geri ödemesinde zorluk çekilmez. 

5) Konunun yoksullukla mücadele ile ilgili olması nedeniyle, mikro kredi her ne kadar riskli 

bir alan ise de, devlet desteginin olmasının yararlı olacagı düsünülmektedir. Bunun için devlet 

mikro kredi kuruluşlarına en ucuz kaynakları bulmada yardımcı olmalıdır. 

6)  Mikro krediler özellikle köy alanlarında tarım ve hayvancılık sektörlerinde yoğunlaştırılması 

gerekir. Bu sektörlerin gelişmesi yoksulluğu azaltması açısından elverişlidir. Tarım kesiminin 

desteklenmesi ile köyden kente göçün tersine çevrilmesi bir çok sosyoekonomik sorunun 

çözümünü beraberinde getirecektir. 

7) Toplumda, başta kadınlar olmak üzere tüm toplum katmanlarının eğitim düzeyeninin 

artırılması gerekir. 

8) İşsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılması için gerekli önlemler alınmalı ve hayata 

geçirilmesi için mikro kredi hedef kitlesi büyütülmelidir. 

9) Yoksulların ihtiyacı olan teknik bilgi ve eğitimler verilmesi gerekir, verilen kaynakların  

hangi sektörlerde kullanılacağına yönelik mevcut yapılmış pazar araştırmaları çerçevesinde 

çeşitli tavsiyelerde bulunulması gerekir. Bu şekilde bir destek sağlanması müşterilerin kredi 

kullanımını daha da etkinleştirir. Mikro kredi  hizmetlerinden yararlanan müşteri açısından 

yatırımlarını daha verimli alanlarda yapma imkânı doğarken, bu hizmeti sunan kurumlar 

açısından mevcut kullandırılan kredinin  faizi ile beraber geri dönüşü kuvvetlendirilmiş olur. 
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Ülkemiz yoksulluk, özellikle çok çocuklu haneler, eğitim seviyesi düşük olanlar, işsizler, kendi 

hesabına çalışanlar, ücretsiz aile işçileri ve tarım ve inşaat sektörlerinde çalışanlar arasında 

yaygındır. Mikro kredi bu alanlarda  hizmetinden yararlanabilecek ciddi bir potansiyelin 

olduğunu göstermektedir. Mikro kredi uygulamalarında yukarıda yazılan bazı sorunlarla 

karşılaşılabilecekken, bu sektörün daha başarılı olması için  bu çalışmadaki önerileri yapmak  

ve dünyadaki  başarılı uygulamaları takip edebilmek koşuluyla başarıya ulaşmak mümkün 

olabilecektir.   

Yoksullukla mücadelede şüphesiz devlete önemli iş düşmektedir. Yoksulluk, uzun vadede 

çözümlenebilecek bir sorun olarak düşünülmelidir. Bunun için de öncelikle piyasa 

ekonomisinin kurumsallaştırılması gereklidir. Ayrıca, sosyal yardım devleti anlayışı dünyanın 

hiçbir yerinde yoksulluğa çözüm olmamış, aksine bireylerin daha tembel olmalarına ve iradi 

işsizliği benimsemelerine neden olmuştur. Bunun için mikro kredinin gelişmesine devlet olanak 

sağlamalıdır. 
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Abstract 

Governments need to regulate their incentive policies to motivate the entrepreneurs for high-

tech industry investments. These regulations are essential to warrant sustainable development 

and also to direct the fourth industrial revolution. Providing a decision-support to prioritize 

candidate investment projects according to their high-tech market success potentials seems 

quite fruitful to realize a rational allocation of limited sources. Correspondingly, in this paper, 

a patent-based quantitative approach is proposed to assess high-tech market success of 

government-sponsored investments projects. This approach considers four major indicators 

regarding the high-tech market success. They are export potential, imitation potential, diffusion 

speed of imitation, and technology novelty of the candidate investment projects. In order to 

verify the viability of the proposed approach, a case study is presented as well.           

Keywords: Investment projects, High-tech market success assessment, Tech mining. 

 

1. INTRODUCTION 

Governments need to regulate their incentive policies to motivate the entrepreneurs (which can 

be both domestic and foreign) for high-tech industry investments. To trigger and direct the 

investments, governments, particularly in developing countries, need to manage their limited 

resources according to their strategic plans. While evaluating the investment projects, investors 

and governments need to evaluate possible investment projects from their own perspectives. 

When compared to each other, criteria under consideration by investors and governments 

during this phase may show discrepancies. While performance on making more money is the 
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most influential factor to the evaluation from point of view of investors, governments have to 

consider other factors as well in their evaluations in order to improve welfare, to decrease 

foreign trade deficits and to increase exports etc. This paper examines investment projects from 

the government’s viewpoints. 

In the literature, evaluation of government-sponsored investment projects has been addressed. 

Chung et al. (1998) examined the commercialization of government-sponsored R&D projects 

in the telecommunications sector. Sakakibara (1997) evaluated government-sponsored R&D 

consortia based on the 398 responses from the R&D managers by conducting a survey study in 

Japan.  Jung and Seo (2010) applied the analytic network process (ANP) approach to evaluate 

R&D projects sponsored by the Korean government. They considered cost (funds and 

researchers) and benefits (academic papers, patents and human resource development) criteria. 

Huang et al. (2008) used fuzzy analytic hierarchy process (AHP) for government-sponsored 

R&D project selection considering four aspects of the decision namely; scientific and 

technological merit, potential benefits, project execution and project risk. Similarly, Hsu et al. 

(2009) also proposed fuzzy AHP for the selection of government-sponsored frontier R&D 

projects by using three important selection criteria, namely; benefits, technology and execution.  

Klette et al. (2000) presented some micro-econometric studies which evaluate government-

sponsored R&D projects. Silva et al. (2013) proposed research analytics framework for research 

project selection process at the government funding agency in China. Hsu and Hsueh (2009) 

used data envelopment analysis and tobit regression to measure relative efficiency of 

government-sponsored R&D projects in Taiwan. 

High trade deficit (a negative balance of trade in which a country’s imports exceeds its exports) 

and lack of the foreign currency may be considered as main reasons or indicators of being more 

dependent to fluctuations in global economic condition for developing countries. Investing 

manufacturing high-tech can be a way to get rid of this dependency and to have a robust 

economy for these countries. For example, Taiwan plays a crucial role in the information 

technology industry nowadays through the government’s incentives although the country has 

some disadvantages like having shorter industrialized history, a smaller R&D scale, and having 

weaker technical capabilities in developing a high-tech industry (Hsu et al., 2009). 

Government-sponsored investment projects and investments having high marketing potential 

should have high priority tag. As stated in Dereli and Altun (2013), ability for 

commercialization and resistance for imitation can generate winning innovation intelligence. 
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Most of the studies use qualitative approaches based on expert opinion to prioritize investment 

projects from the government’s perspective (Altuntas and Dereli, 2015). This paper proposes a 

quantitative approach in order to assess high-tech market success of candidate investment 

projects by using patent data. This approach focuses on the four aspects of performance together 

which are based on patent data, namely; export potential, imitation potential, diffusion speed of 

imitation potential and technology novelty potential. Reminder of this paper is organized as 

follows: The proposed approach is introduced in the next section. An illustrative application is 

given in Section-3. Conclusions are provided in the final section.   

2. PROPOSED APPROACH 

Four important criteria are taken into account to assess high-tech market success of 

government-sponsored investment projects. These criteria are export potential, imitation 

potential, diffusion speed of imitation potential and technology novelty potential. Herein, export 

potential and technology novelty potential are beneficial criteria and remaining two criteria are 

non-beneficial for high-tech market success of government-sponsored investment projects. An 

index value for each criterion is calculated by using patent data regarding each criterion above-

mentioned (and discussed in detail in the following). Figure-1 shows an overview of the 

approach proposed in this study.  

$

Government

Prioritized Investment 

    Projects Reports

Patent Analyzer

Patent Database

Investment Projects

Calculate Export potential

Patent Documents

Calculate Diffusion speed of 

Imitation potential

Calculate Imitation potential

Calculate Technology novelty 

potential

 

Figure 1: An overview of the proposed approach 
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Export potential (EP): Exportability of the technology highly affects high-tech market success 

of investment projects. It can be said that investments providing export opportunity have 

advantages to obtain the market success. Therefore, export potential can be considered as an 

important influential factor for market success. If the number of countries having at least one 

patent related to the interested investment is less, the exportability of the corresponding 

investment can be considered as high. Because, this signs that there is concentration in the 

relevant sector and there is a monopoly capital in the sector. It is especially reasonable for high-

tech market. In this paper, export potential is measured by using (1) and the smaller result shows 

the higher export potential. 

EP = (X / Total number of patent)                                               (1) 

Where,  

X= Total number of country having at least one patent related to invested technology 

Imitation potential (IM): Imitation potential is measured on the basis of tacit knowledge flow 

in this paper. Tacit knowledge is considered as a key barrier for imitators and it helps the 

innovator firms to prevent their non-codified knowledge from competitors (Dereli and Altun, 

2013; Robert, 2009). The low imitation potential for an investment project leads to high market 

success for that investment project in the future. Therefore, imitation potential is an influential 

(non-beneficial) factor for high-tech market success of government-sponsored investment 

projects. If the number of common inventors is high, this means that tacit knowledge flow may 

be high due to the common inventors. There is high possibility for the tacit knowledge flow 

between these two technologies included in these patents if there is at least one common 

inventor between two patents. Therefore, imitation potential for invested technology is 

calculated based on patent data, as expressed in (2). 

IM  = (A-B) / A                                                             (2) 

Where,  

A= Total number of inventor 

B= Total number of different inventor (repeated inventor names are considered as only one 

inventor) 

Diffusion speed of Imitation potential (DIM): Imitation by other countries is not desired by 

governments for their invested technologies. Its diffusion speed is also wanted to be the least 
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possible. Therefore, this criterion is non-beneficial for high-tech market success of government-

sponsored investment projects. Higher diffusion speed of imitation potential for invested 

technology can mean that revenue obtained from that technology may be less during the 

marketing process in the future. Diffusion speed of imitation potential is calculated as follows. 

DIM = Y / B                                                                 (3) 

Where,  

Y = Total number of country where the inventors are from 

B is exactly the same as the previous definition given in Equation 2. 

  

Technology novelty potential (TN): It is clear that novel technology will have high market 

success in the future if the demand of it is high. The demand for a technology can be basically 

forecasted by considering the number of citations to that technology. TN criterion is beneficial 

one due to its positive effect on commercialization and marketing process.  In this paper, 

technology novelty is measured based on average number of citations (foreword) for invested 

technology. Technology novelty is calculated as expressed in (4). The smaller value shows the 

higher technology novelty potential. 

TN = 1 / (Total number of patent citation (foreword) / Total number of patent)        (4) 

To sum up, index value for high-tech market success is measured as expressed in (5). The 

smaller value shows the higher market success of the government-sponsored investment 

projects. 

Index value for high − tech market success

=
𝐸𝑃 +  𝐼𝑃 + 𝐷𝐼𝑃 + 𝑇𝑁

4
                                         (5) 

Herein, a small example is presented to show how the proposed approach works. Assume that 

a government wants to support an investment project regarding to a candidate technology. Table 

1 presents all the patents and corresponding knowledge related to that technology. 
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Table 1: Patent information 

Patent No 
Inventor 

name(s) 
Inventor country Citation(s) 

Assignee or 

applicant 

country 

1 A, B, C US, TR, JP 10 TR 

2 A, C US, JP 1 US 

3 D, E, F, G KR, KR, IL, US 2 KR 

4 E, G KR, US 5 JP 

5 H, L, M TR, IL, TR 40 US 

 

As can be seen from Table 1, total number of patent is 5 and the patent documents are from 

Turkey (TR), United States of America (US), South Korea (KR) and Japan (JP). Therefore, 

total number of country having at least one patent related to invested technology is 4. There are 

fourteen (14) inventors who worked to develop the technology.  However, some of these 

inventors worked for more than one patent. Hence, total number of different inventor is 10 (A, 

B, C, D, E, F, G, H, L, M). In addition to this, as can be seen from third column in Table 1, the 

inventors are from United States of America (US), Turkey (TR), Japan (JP), South Korea (KR), 

and Israel (IL). Finally, total number of patent citation is 58 (10 citations to first patent, 1 

citation to second, and so on). The calculations of the criteria’s values and index value for this 

small example are given in Table 2 based on the above mentioned lines.  The smaller index 

value shows higher market success in the future. 

Table 2: The values for the criteria 

Criteria Value 

Export potential 1 / ( 5/4) = 0.8 

Imitation potential (14-10)/10 = 0.4 

Diffusion speed of imitation potential 5/10 = 0.5 

Technology novelty potential 1 / (58/5) =0.086 

Index value for high-tech market success (0.8+ 0.4+ 0.5+0.086) / 4= 0.4465 

 

  



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 1061-1071. 

 

 

1067 

 

3. CASE STUDY 

An application of the proposed approach is presented in this section. The humanoid robot 

system (HRS) technology is selected as a technology that will be supported by government. The 

future market success of that technology is calculated by using the proposed approach. Details 

on HRS technology can be found in Choi and Jun (2014). They conducted a study to forecast 

vacant technology for the HRS technology using Bayesian patent clustering. The patent 

documents related to the HRS technology have been retrieved from the United States Patent 

and Trademark Office (USPTO) database. The following query was used to retrieve all patent 

applications related to HRS technology. 

TTL / humanoid AND (robot OR system) OR ABST / humanoid AND (robot OR 

system) 

This query retrieves all patent applications including the term “humanoid” and “robot” or 

“system” together by researching in title and abstract of patents. If neither title nor abstract or 

both of them include these terms in the patents, this research considers all these patent 

applications. Firstly, the above query was used to retrieve all patent applications from USPTO 

database by online. Secondly, the AcclaimIP software (www.acclaimip.com), which is 

available online, is used to find the number of citation for each patent. 143 patent applications 

related to HRS technology are retrieved on February 05, 2015. Gay et al. (2005) emphasized 

that approximately 4 years should pass after patent published for first citations to emerge. In 

this case study, patents which were issued before February 05, 2011 are considered due to the 

fact that one of the criteria considered for forecasting marketing success is related to number of 

patent citation (foreword). Therefore, 67 patent applications are used to conduct this case study 

instead of 143 patent applications.  

The patents are from United States of America (US), Japan (JP), South Korea (KR), Israel (IL), 

Germany (DE), England (GB), and Taiwan (TW).  Hence, total number of country having at 

least one patent related to invested technology is 7. There are 208 inventors who worked to 

develop the HRS technology for 67 patents. However, some of these inventors worked more 

than one patent. They are Goswami Ambarish (6 patents), Pham Baoquoc N. (4 patents), You 

Bum Jae (2 patents), Kim Do Ik (2 patents), Kitano Hiroaki (4 patents), Lee Ja Woo (2 patents), 

Pratt  Jerry (2 patents), Eggert  Julian (2 patents), Park Kang Min (2 patents), Tomiyama Ken 

(2 patents), Pirjanian  Paolo (3 patents), Gupta Rakesh (3 patents), Kurzweil Raymond C. (2 

http://www.acclaimip.com/
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patents), Yun Seung-kook (2 patents), Furuta Takayuki (4 patents), Tawara Tetsuo (2 patents), 

Murray  Thomas J. IV (4 patents), Ng-Thow-Hing Victor (3 patents), Oh Yong Hwan (2 

patents), Sakagami Yoshiaki (4 patents), and Okumura Yu (2 patents). Therefore, total number 

of different inventor is 171. The inventors are from nine different countries, namely United 

States of America (US), China (CN), Japan (JP), South Korea (KR), Israel (IL), Germany (DE), 

England (GB), India (IN), and Taiwan (TW). Total number of patent citation to each patent is 

presented in Fig. 2. Total number of patent citation to 67 patents is 559 (see Figure-2). Based 

on the proposed approach, the calculations of the criteria’ values and index value for HRS 

technology are shown in Table 3. The index value presents the relative marketing success of 

the investment in the future. As can be seen from Table-3, the result for the case study makes 

it appear that marketing success of investment in HRS technology can be considered as good 

because of the fact that the index value is near to zero. This index value must be judged relative 

to another investment opportunity such as the small example given in Section 2. 

Table 3: The criteria’ values for HRS technology 

Criteria Value 

Export potential  1 / (67/7) = 0.1044 

Imitation potential (208-171)/208 = 0.1779 

Diffusion speed of Imitation potential 9/208 = 0.0432 

Technology novelty potential 1 / (559/67) =0.1198 

Index value for marketing success (0.1044+ 0.1779+ 0.0432+ 0.1198)/4 = 0.1113 

 

  



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 1061-1071. 

 

 

1069 

 

Figure 2: Corresponding patent citation frequency 
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4. CONCLUSIONS 

Assessing high-tech market success for government-sponsored investment projects is quite 

important issue for both investors and governments. In this study, we proposed an approach to 

find an index value for each investment project with respect to their high-tech market success 

potentials. The proposed approach uses patent information in the calculation process and it does 

not need to expert opinions as well. It is also a quantitative and an objective approach. All 

available investment projects can be sorted in descending order with respect to their index value 

calculated by the proposed approach. Dereli and Altun (2013) proposed the quick innovation 

intelligence process, aiming to evaluate technologies in accordance with their innovation 

potential through consideration of commercialization, imitation and trendiness factors all 

together. As a future research, in order to better assess innovation potential of candidate 

projects, the high-tech market success potential will be incorporated into quick innovation 

intelligence process. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde yaşamış bir aydın olan Prens 

Sabahattin’in teşebbüs-i şahsi düşüncesi ile günümüz girişimcilik sosyolojisi çalışmaları 

arasındaki bağlantıyı ortaya koymaktır. Bir Jön Türk aydını olan Prens Sabahattin, toplumsal 

ve iktisadi değişimin büyük ölçüde girişimci sınıf eliyle gerçekleştiğini fark eden ilk 

düşünürdür. “Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?” adlı eserinde, Prens Sabahattin, Le Play sosyoloji 

okulundan esinlenerek toplumları “kamucu” ve “bireyci” toplumlar olarak ikiye ayırmış ve 

dönemin Osmanlı’sının kurtuluşunu bireyi esas alan bir toplum modellemesinde bulmuştur. 

Dönemin pek çok aydının aksine Prens Sabahattin, Batı medeniyetinin seviyesine ulaşmak için 

salt kurumsal bir dönüşümü yeterli görmez. Prens Sabahattin’e göre, Osmanlı İmparatorluğu 

Batı medeniyetine sadece köklü bir zihinsel dönüşümle ulaşabilir. Bu zihinsel dönüşümü 

açıklayan temel anahtar kavram ise “teşebbüs-i şahsi” dir. Prens Sabahattin’in bize miras 

bıraktığı temel tez özetle şudur: Bireyin girişimsel aktivite içerisinde bulunması toplumsal 

değerler ve normlar tarafından belirlenir ve bireyin özgürlük alanını kısıtlayan toplumlarda 

köklü bir dönüşüm meydana gelmesi mümkün değildir. Şaşırtıcı bir biçimde Prens 

Sabahattin’in bu tespitleri günümüz Türkiye’si açısından da belirli bir geçerliliğe sahiptir. Keza 

girişimciliğe yönelik pek çok çalışmada Türkiye’de girişimci ruhun halen yeterli ölçüde 

gelişmediği sıklıkla ifade edilmektedir. Sonuç olarak, bu çalışmada Türkiye’deki girişimcilik 

sosyolojisi çalışmalarının başlangıç noktasının Prens Sabahattin’in teşebbüs-i şahsi düşüncesi 

olması gerektiğini ifade edilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Sosyolojisi, Prens Sabahattin, Teşebbüs-i 

Şahsi. 

  

                                                 
*Sorumlu yazar. Tel.:0368 315 00 15 ; fax: 0368 315 00 13  

E-mail address: ccan@sinop.edu.tr (Candaş, Can). 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 1072-1079. 

 

 

1073 

 

THE FIRST ENTREPRENEURSHIP SOCIOLOGIST IN TURKEY: 

PRENS SABAHATTİN 

Abstract 

The purpose of this work is to relate Prince Sabahattin lived in the last period of Ottoman 

Empire and today’s studies on the sociology of entrepreneurship. Prince Sabahattin, who was a 

Young- Turk enlightened, was the first thinker realizing that social and economic change has 

occurred by entrepreneurs. How can Turkey be rescued?, in his book, he classifies societies as 

individualist and collectivist. According to him, Ottoman Empire should be built to base on 

individual rather than society. Prens Sabahattin, contrary to other intelligentsia, does not find 

adequate institutional transformation to catch the era. On the contrary, he think that Ottoman 

Empire might only come to a condition of Western Civilization by means of cognitive 

transformation. A key concept explaining this transformation is individual enterprise (teşebbüs-

i şahsi in Ottoman Turkish) on his thought. In short, he states that entrepreneurial activity 

depends on considerably social values and norms and it is not possible to observe a changeover 

in societies restricting individual’s liberty. The observations of Prince Sabahattin have 

strikingly a partial validity with regard to today’s Turkey. Moreover, it is often stated in many 

studies that entrepreneurialism has not improved in Turkey. Finally, we conclude our study by 

highlighting that Prince Sabattin’s thought on individual enterprise should be starting point for 

studies on the sociology of entrepreneurship in Turkey. 

Keywords: Entrepreneurship, the Sociology of Entrepreneurship, Prince Sabahattin, 

Individual Enterprise. 

1. GİRİŞ 

Girişimcilik olgusunu sosyo-kültürel bir perspektiften inceleme iddiasında olan Girişimcilik 

Sosyolojisi, daha yeni yeşeren bir disiplindir.1 Özellikle Thorton ve Reynolds gibi yazarlar 

tarafından geliştirilmiş olduğu ifade edilen bu disiplin, temel olarak şu sorulara cevap aramak 

niyetindedir: Bireyin girişimsel bir aktivitede bulunmasında sosyal değer-kurum-norm zinciri 

ne derecede etkili olur? Aynı toplumsal organizma içerisinde yaşayan bireyler arasındaki 

girişimsel eğilim farklılıklarının nedenleri nelerdir? 

Girişimcilik literatüründe girişimci birey, büyük ölçüde iktisadi ve psikolojik çerçevede 

değerlendirilir ve girişimci risk alabilme, yenilikçi olma, belirsizlikten kaçınma gibi etmenler 

üzerinden tanımlanır. Girişimcilik sosyoloji ise bu etmenlerin sosyal kökenlerine odaklanır. Bu 

disiplinde vurgu girişimcide değil girişimciyi inşa eden sosyal faktörlerdedir.  

Batı’da yeşeren bu yeni disiplin, kendisini Max Weber’in “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin 

Ruhu” adlı çalışmasından kaynaklandırır. Bilindiği üzere Weber bu çalışmasında, Batı’da 

bireyleri sermaye birikimine iten güdünün, Hristiyanlık dininin farklı bir yorumlamasından 

kaynaklandığını ifade eder. Protestanlık mezhebinin yaygınlaşmasıyla, çalışmak ve biriktirmek 

                                                 
1 Bu disiplinin temel varsayımlarına yönelik çalışmaların başlıcaları arasında, Reynolds’un (1991) “Sociology 

and Entrepreneurship” ve Thorton’un (1999) “Sociology of Entrepreneurship” adlı çalışmaları gösterilebilir.  
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bir ibadet olarak görülmüş ve böylece günümüz kapitalizminin temelleri atılmıştır (Weber, 

2011: 142).      

Türkiye’deki girişimcilik sosyolojisi çalışmalarının henüz yeterince gelişmediği görülmekle 

birlikte, tarihsel ve düşünsel anlamda yeterli kuramsal bir malzemenin mevcut olduğu ifade 

edilebilir. Özellikle Prens Sabahattin, bugünkü Türkiye coğrafyasında, ortaya koyduğu 

“teşebbüs-i şahsi” düşüncesiyle girişimcilik olgusunu ilk defa inceleme çabasında olan bir 

düşünür olarak dikkat çeker. Bu noktada Prens Sabahattin, Türkiye’nin ilk girişimcilik 

sosyoloğudur, denilebilir. Prens Sabahattin’in düşünceleri, yüz yılı aşkın bir süre önce ortaya 

konmuş olsa da ilginç bir biçimde bugünün toplum-birey ilişkileri de açıklama kapasitesine 

sahiptir.  

2. PRENS SABAHATTİN’İN DÜŞÜNSEL KAYNAKLARI 

1879 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Prens Sabahattin’in babası, Osmanlı Adliye 

Nazırlarından Mahmut Paşa, annesi Sultan II. Abdülhamit'in kız kardeşi Seniha Sultan’dır. 

Babasının konağında özel eğitim gören Sabahattin; iyi bir eğitim alarak, Arapça, Farsça ve 

Fransızcayı küçük yaşlarda öğrenmiştir ( Koçak vd., 2012: 3).  

Prens Sabahattin, 1902’de Paris’te düzenlenen ilk “Osmanlı Liberalleri Kongresi”nde Ahmet 

Rıza ekolünün karşısına çıkarak yeni bir kanaat önderi rolü üstlenir (Zurcher, 2004: 133). 1905 

sonlarında Jön Türk hareketini toplayabilmek için Paris’te çalışmalarda aktif bir şekilde rol alan 

Prens Sabahattin, hazırladığı programa adem-i merkeziyet ilkesini dahil etmek isteyince, Jön 

Türklerin bölünüşü artık kesinleşmiş olur ve akabinde “Teşebbüsü Şahsi ve Ademi Merkeziyet 

Cemiyetini” kurar (Akşin, 2013: 360). II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi ile sonuçlanan “31 

Mart Vakası” ile idam cezasına çarptırılır ve yurtdışına kaçmak zorunda kalır. I. Dünya 

Savaşından sonra Türkiye’ye dönse de 1924’te Osmanlı ailesinin tüm üyelerinin yurtdışına 

gönderilmesiyle Avrupa’ya göç etmek zorunda kalır ve 1948 yılında İsviçre’de ölür2 (Kılıç, 

2010: 2-3).  

Prens Sabahattin dönemin birçok aydını gibi, batı-merkezli ideoloji ve kuramlardan etkilenir ve 

bunların Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki uygulanabilirliği üzerine akıl yürütür. Büyük 

ölçüde Durkheim sosyolojisine alternatif teşkil eden Le Play okulunun öğretisini benimseyen 

Prens Sabahattin’in bu ekolden hangi noktalarda etkilendiğinin tespiti oldukça önemlidir. 

                                                 
2 Prens Sabahattin’in hayatı ve eserlerini ayrıntılı bir biçimde inceleyen çalışmalardan biri olarak N. Nurettin 

Ege’nin (1977) “Prens Sabahattin: Hayatı ve İlmi Müdafaaları” çalışması kayda değer niteliktedir. 
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Prens Sabahattin’in, Le Play ekolüne mensup, aynı zamanda da Le Play’in öğrencisi olan ve 

eğitim sorunlarıyla da ilgilenen Edmond Demolins’in fikirlerinin etkisinde kalmış olduğu 

görülmektedir (Zürcher, 2004: 37-38). Bir maden mühendisi olan Le Play, jeoloji ile sosyoloji 

disiplinlerini birleştirmiş (Bayraktar, 1997: 52) ve toplumu aşağıdan yukarıya doğru bir sosyal 

yapı analizi çerçevesinde incelemeye çalışmıştır. Le Play ekolünden Anglosakson tipi bireyci 

eğitim sisteminin gerekliliklerini öğrenen Prens’in, siyasal, ekonomik ve toplumsal görüşleri 

de bu doğrultuda şekillenmeye başlar (Koçak vd., 2012:432). Prens Sabahattin’e göre Türk 

milletinin topyekûn kalkınması için, ani ve gelişigüzel ıslahat programları yapmadan önce 

toplum yapısının “ilm-i içtima (sosyal bilimler)”e göre incelenmesi gerekmektedir. Bu 

incelemenin yöntemi tümevarımcıdır. Sentez yapabilmenin yolu bir takım analizlerden geçer. 

Oysaki o güne kadar yapılan ve yapılmaya devam eden ıslahat tasarıları ve düzenekleri, bilimsel 

çözümleme sonucu ortaya çıkarılan bileşimler değil, sadece günü kurtarmak için yapılan 

dogmatik ve bütünüyle yüzeysel bakış açılarını yansıtmaktadır (Bayraktar, 1997: 56). 

Prens Sabahattin’e göre, bir toplumu ve onun bütün dinamiklerini düzeltmek ve etkili kılmak 

için yapılacak ilk iş, o toplumun sosyal kurumlarını tanımak ve bu kuruluşların birbiriyle 

ilişkileri, farklılıkları belirlemektir. Bu bağlamda Türk toplumunu geri bırakan ya da bıraktıran 

öğeler arasında, dinin başlıca etken sayılması görüşünün doğru olmadığı belirtilmekte, dinin de 

–öteki kurumlar gibi- toplumların inşasına göre ilerleyeceği ya da gerileyeceği ileri 

sürülmektedir (Bayraktar, 1997: 57). Yani Prens Sabahattin, bireyi temel alan bir toplum 

yapısının altını çizer ve birey merkezli değişimlerin toplumsal ölçekte de etkisinin olacağını 

savunur. 

Prens Sabahattin’e göre toplum kalkınması ancak, girişimci ruha sahip bireylere bağlıdır. Bu 

amacın gerçekleşmesi için bütün sosyal kurumlar, aile, okul vb. hepsi tek bir eğitim sistemi 

etrafında seferber olmalıdır. Bireylerin teker teker girişimci, hayatta kendine güvenir, bağımsız 

bir özellik kazanması, topluluğun bütün kuruluşlarını değiştirir (Bayraktar, 1997: 58).  

Görüldüğü gibi Prens Sabahattin, Le Play ekolünün etkisiyle, toplumsal ve iktisadi değişimin 

temel dinamiği olarak girişimci bireyi işaret etmektedir. Bu saptama, günümüz koşulları için 

genel-geçer mutlak bir niteliğe sahip gibi görünse de, bu yönde bir kavrayışın o dönemin 

Osmanlı’sında dile getirilmiş olması bir hayli ilginçtir. Bu bağlamda, Prens Sabahattin’in bu 

tespitleri, Türkiye’deki girişimcilik sosyolojisi literatürü açısından kayda değer bir nitelik 

taşımaktadır.  
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3. PRENS SABAHATTİN’İN TEŞEBBÜS-İ ŞAHSİ DÜŞÜNCESİ 

Bernard Lewis’in “Modern Türkiye’nin Doğuşu” adlı çalışmasında ifade ettiği gibi, Jön Türk 

aydınlarının tek amaçları “devleti kurtarmak”tır ve bu aydınların önemli bir kısmının çareyi 

Batılılaşmakta buldukları görülür. Fakat 20. Yüzyıl Osmanlı entelijansiyası, Batı’nın yaşadığı 

zihinsel dönüşümden ziyade, kurumsal değişimlere odaklanırlar ve Batı’ya ait kurumların 

birebir aynısını oluşturarak, onu yakalayabileceklerini düşünürler. Ancak bu aydın grup 

içerisinde, çalışma kapsamında incelenecek olan Prens Sabahattin gibi azınlıkta kalan kesim, 

toplumun topyekûn modernleşmesinin yolunu bireylerin algı dünyalarında gerçekleştirilecek 

olan köklü bir dönüşümde bulur. İfade edildiği gibi Prens Sabahattin, bireyi temel alan bir 

modernleştirme tarzını savunur ve böylece tüm yönetsel örgütlenmenin teşebbüs-i şahsiyi 

yaygınlaştıracak şekilde düzenlemesi gerektiği hususunda ısrarcıdır (Ünal ve Kavuncuoğlu, 

2015). 

Prens Sabahattin, teşebbüs-i şahsi düşüncesine en yoğun biçimde “Türkiye Nasıl 

Kurtarılabilir” adlı eserinde değinir. Bu eserinde Prens Sabahattin (2007: 394) şu önemli 

soruyu sorar: “Neden dolayı Doğu kısa süreli bir yükselişinden sonra bu kadar fakir ve geri 

kalmış iken, Batı bir o kadar zengin ve gelişmiş?” . Bu soruya cevabı ise şöyledir: “Çünkü 

Doğu bütünüyle kolektivist bir yapıya sahipken, Batı ise bireyci bir toplum yapısına sahiptir.”3 

Prens Sabahattin’e göre diğer Doğulu toplumlar gibi, Osmanlı toplumu da kolektivist bir 

yapıdadır ve bu durum bireysel girişimciliğin gelişmesine engel teşkil etmektedir. Böylelikle 

bu kolektivist yapı, aile ve devlet gibi kurumlar aracılığıyla bireyi kuşatarak, mevcut girişim 

potansiyelini köreltmektedir. Ayrıca Prens Sabahattin, Batı toplumlarının Doğu’dan daha 

ileride olmasını Batı’nın özgür ve faal bireylerden oluşan toplum yapısıyla ilişkilendirirken, 

Batı kurumlarının benzetme ve taklit yoluyla oluşturulmasının Batı’ya yaklaşmaktan ziyade 

ondan daha da uzaklaşılmasına neden olacağını ifade etmiştir (Sabahattin, 2007: 394-395). 

Prens Sabahattin, ekonomik, sosyal, siyasal ve idari olmak üzere her alanda girişimci kişilik 

özelliklerini taşıyan bireylerin yetiştirilmesini savunur ve Osmanlı toplumunun kurtuluşunu da 

buna bağlar (Berber, 2011: 219). Aslında hemen her anlamda bir kalkınma modeli sunduğu 

görülen Prens Sabahattin’e göre, milli serveti arttıracak şey teşebbüs-i şahsi ve teşebbüs-i 

şahsiyi kolaylaştıracak yönetim tarzı ise adem-i merkeziyet olacaktır. Çünkü ona göre 

merkeziyet demek, özgürlükleri tekele almak, çoğunluğu azınlığa çiğnetmek ve teşebbüs fikrini 

yok etmek demektir (Bayraktar, 1997: 35). 

                                                 
3 Metinde geçen ifadeler günümüz Türkçesine uygun olarak sadeleştirilmiştir. 
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Prens Sabahattin’in Osmanlı toplumuna yönelik bu tespitleri ve çözüm önerilerinde, 

girişimcilik sosyolojisi literatüründe tartışılan şu iki konuyu açığa çıkarması oldukça ilginçtir. 

Bunlardan birincisi; Prens Sabahattin, girişimci bireyin ortaya çıkışını -girişimcilik sosyolojisi 

çalışmalarında da sıkça ifade edildiği gibi- sosyal değer-norm-kurum zinciri çerçevesinde 

değerlendirir ve Türk toplumunun mevcut değer-norm-kurum zinciriyle girişimci bireyler inşa 

etmesinin mümkün olmayacağını belirtir. İkincisi, Prens Sabahattin teşebbüs-i şahsi ve adem-i 

merkeziyet arasındaki ayrılmaz birlikteliğin altını çizerek (Güler, 2000: 15), girişimci bireyin 

hareket alanını yönetim yapısının çizdiği imkanlar çerçevesinde değerlendir ki bu günümüz 

girişimcilik sosyolojisi çalışmalarında bile üzerine az rastlanan bir değerlendirmedir. Sonuç 

olarak, Prens Sabahattin’in düşüncesinde girişimci birey, hem sosyal hem de yönetsel yapıyla 

belirlenen bir öznedir.  

Prens Sabahattin, teşebbüs-i şahsi düşüncesinin okullarda verilebileceğini savunur. Eğitim 

kurumlarının İngiliz modeline göre düzenlemesi gerektiğini ifade eden Prens Sabahattin’e göre, 

dönemin Osmanlı eğitim felsefesi girişimci bireylerden ziyade memur zihniyetli bireyler 

yetiştirmektedir. Ayrıca Prens Sabahattin Avrupa’ya gönderilecek olan öğrencilerin, ülkeye 

döndüklerinde üretici olarak ve ferdiyetçiliği özümsemiş bir biçimde dönmeleri gerektiğinin 

altını çizer (Ergün, 2009: 1-9). 

Prens Sabahattin’in Osmanlı toplumuna yönelik tespitleri, günümüz Türkiye’si açısından da 

büyük ölçüde geçerliliğini korumaktadır. Türkiye’de halen girişimci kültürün yeterli ölçüde 

gelişemediği hususu birçok çalışmada ifade edilir ve kamu kurumları ile sivil toplum örgütleri 

tarafından bu soruna yönelik reçeteler sunulur. Ancak bu değerlendirmelerin ve önerilerin 

birçoğunda büyük ölçüde girişimci bireye odaklanılır ve sosyo-kültürel faktörlerin üzerine 

nadiren değinilir. Bu çalışmada amaçlandığı gibi, Türkiye’de yapılması gereken ilk iş, 

girişimcilik sosyolojisi alanında kuramsal bir çalışma faaliyetinin başlatılması olmalıdır ve bu 

çalışmaların başlangıç noktası ise, Prens Sabahattin’in bıraktığı düşünsel miras olabilir. 

Sonuç olarak; girişimcilik sosyolojisinin teorik bir çerçevesi çizildikten sonra, Türkiye’de 

sosyal değer ve normların girişimciliği hangi yönlerden etkilediği ortaya konulmalıdır. 

Örneğin; girişimciliğin ana bileşenlerinden biri olan “çıkar” kavramının Türkiye 

toplumsallığındaki pejoratif anlamının kökenleri, ancak girişimcilik sosyolojisinin 

kuramsallaştığı bir ortamda irdelenmesiyle net bir biçimde tespit edilebilir.  
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4. SONUÇ 

Girişimcilik sosyolojisi, Batı dünyasında giderek gelişen bir disiplin olarak dikkat çeker. Bu 

disiplin özetle, girişimcilik olgusunu sosyal bir perspektiften okuma iddiasındadır. Türkiye’de 

girişimcilik olgusuna yönelik çalışmaların birçoğunda vurgunun girişimci birey olduğunu ve 

girişimciyi inşa eden sosyal dinamiklerinse yeterince irdelenmediği görülmektedir.  

Türkiye’de girişimciliğin her şeyden önce sosyal bir olgu olduğunu düşündürebilecek pek çok 

çalışmanın olduğu görülmektedir. Bu anlamda çalışma kapsamında Prens Sabahattin düşüncesi 

üzerinden bir girişimcilik sosyolojisi okuması devşirilebileceği vurgulanmıştır. Zira tespitleri 

üzerinden 100 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen Prens Sabahattin, günümüz Türkiye’si 

içinde geçerlilik taşıyan önemli önermelerde bulunmuştur. Bu düşünürün özellikle, bir 

toplumda girişimciliğin sosyal değer, norm ve kurumlarla ve de yönetim yapısıyla doğrudan 

ilişkili olduğunu ortaya koyması, dönemin koşulları düşünüldüğünde, kayda değer niteliktedir. 

Sonuç olarak, Türkiye’de Prens Sabahattin dışında da girişimcilik sosyolojisi çalışmaları 

açısından fayda sağlayabilecek bir kuramsal malzemenin mevcut olduğu ifade edilmelidir. 

Özellikle modernizm öncesi döneme ait düşünürlerden; Yusuf Has Hacip, Farabi, 

Nizamülmülk, İbn-i Haldun okumaları da bu alanın zenginleşmesi adına önemli katkılar 

sağlayabilir. Ayrıca günümüze yakın düşünce adamlarından Sabri Ülgener de “zihniyet” 

üzerine yaptığı mukayeseli çalışmalarıyla, ilgili alana önemli bir derinlik kazandırabilir.  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, henüz olgunlaşma aşamasında olan girişimcilik sosyolojisi literatürünün, 

biz araştırmacılara ne gibi olanaklar sunabileceğini ortaya koymaktır. Girişimcilik sosyal, 

iktisadi ve psikolojik açıdan incelenebilecek çok boyutlu bir olgudur. Ancak, girişimciliğe 

yönelik pek çok çalışmada bu olgunun sosyal niteliğine gereken vurgunun yeterince 

yapılmadığı görülmektedir. Girişimci bireyin hareket alanı büyük ölçüde toplumsal biçim 

tarafından sınırlandırılmıştır. Daha açık bir ifadeyle, girişimci bir toplumun üyesidir ve onu 

girişimsel aktiviteye teşvik eden ya da bu aktivitede bulunmasını engelleyen güdüler, büyük 

ölçüde toplumsal değer ve normlar tarafından belirlenir. Bu anlamda, hangi toplumların 

girişimsel aktiviteye teşvik ettiği veya engel olduğu hususunun izah edilmesi için sosyolojik bir 

bakış açısı bize yardımcı olmaktadır. Bu bakış açısı aynı zamanda girişimciliğin cinsiyet, aile, 

etnisite v.b. sosyolojik fenomenler üzerinden araştırılması açısından da geniş bir çalışma alanı 

sunar. Batı’da yeni yeşeren bir alt disiplin olan girişimcilik sosyolojisinin, üzerinde 

yoğunlaştığı alanda tam olarak burasıdır. Türkiye’de girişimcilik üzerine yapılan araştırmalara 

bakıldığında, bu olgunun daha çok psiko-dinamik ve iktisadi yönleri üzerine odaklanıldığı 

görülmektedir. Bu anlamda biz bu çalışma ile girişimciyi inşa eden sosyo-kültürel dinamiklerin 

ortaya koyulması noktasında kayda değer bir katkı sağlayan bu alt-disiplinin Türkiye’de 

kuramsallaşmasına bir katkı sunmuş olmayı umuyoruz.  

Keywords: Girişimcilik, Girişimcilik Sosyolojisi. 
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AN ANALYSIS ON THE SOCIOLOGY OF ENTREPRENEURSHIP 

LITERATURE 

Abstract 

The purpose of this work is to reveal contributions of the sociology of entrepreneurship, which 

has been a startup sub-discipline, for researchers. Entrepreneurship is a multi-dimensional fact 

which can be examined by sociological, psychological and economic perspectives. However, 

this fact has been approached without sociological perspective in many studies on 

entrepreneurship. Entrepreneur is considerably restricted by social formation. She/he is more 

clearly a member of society and motivations encouraging him to entrepreneurial activity or 

inhibiting from this activity is considerably defined by social values and norms. In this context, 

sociological perspective help us to explain which societies encourage to entrepreneurial activity 

or inhibit from it. Moreover, this perspective presents us a largely research area in terms of 

focusing on sociological parameters like gender, ethnicity and family. Here is exactly research 

area of the sociology of entrepreneurship that have been a nascent field. The fact of 

entrepreneurship has been mostly asserted from psychological and economic aspects in Turkey. 

In this study, therefore, we hope to contribute to development of this sub-discipline centering 

to socio-cultural dynamics building entrepreneur.  

Keywords: Entrepreneurship, the Sociology of Entrepreneurship. 

1. GİRİŞ 

Girişimciliğe bakmak, aslında toplumsal ve iktisadi değişimlerin tarihine bakmaktır. Zira 

günümüz iktisadi ve toplumsal biçimlenmeyi inşa edenler ve gelecekte de bu yapıyı dönüştürme 

kabiliyetine sahip olanlar, girişimcilerdir denilebilir1. Piyasa ekonomisine dayalı mevcut yapı, 

girişimcilerin gerçekleştirdiği faaliyetler neticesinde hayat bulmaktadır ve aynı zamanda 

yeniden üretimini bu toplumsal grup vesilesiyle sağlamaktadır. Bu sebeple de tüm bunlar 

girişimciliğin; iktisat, işletme, sosyoloji, psikoloji ve siyaset gibi pek çok sosyal bilimsel 

disiplinin inceleme konusu olmasını beraberinde getirmektedir. 

Girişimcilik yazını, temel olarak psikolojik, iktisadi ve sosyolojik olmak üzere üç farklı eğilimi 

içerisinde barındırır (Bula, 2012: 81). Psikolojik bakış açısı epistemolojik merkezine, bireyi 

girişimciliğe iten bilişsel itkileri yerleştirirken, iktisadi bakış salt kâr/kazanç itkisine odaklanır. 

Son olarak sosyolojik bakış ise girişimci bireyi inşa eden toplumsal ilişkiler ağına yoğunlaşır 

(Aytaç ve İlhan, 2007: 102- 105). 

Girişimci olgusunun ilk tanımlamaları, çoğunlukla iktisadi ve psikolojik bakış açılarının bir 

bileşimini yansıtır. Kavramı ilk kullananlardan Cantillon’a göre girişimci risk alan kişidir. “The 

                                                 
1Bu noktada Schumpeter’in “yaratıcı yıkım” kavramına ayrı bir parantez açmak gerekir. Schumpeter’e göre 

kaynakları eski ve işe yaramaz kullanımlardan yeni ve daha üretken kullanımlara taşıyan girişimcilik, dünün 

sermaye araçlarını ve sermaye yatırımını hükümsüz kılar (Drucker, 2015: 111). 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 1080-1086. 

 

 

1082 

 

Theory of Economic Development” adlı çalışmasıyla Schumpeter ise, girişimcinin yenilikçi ve 

yaratıcı yönüne vurgu yaparken, Drucker ise girişimciyi kaynaklara yeni varlık yaratma gücü 

sağlayan biri olarak tanımlar (Drucker, 2015: 12). Sonuç olarak günümüzde pek çok çalışmada 

bir girişimcinin sahip olması gereken temel niteliklerin şunlar oldukları ifade edilir: hızlı 

düşünme, belirsizlik altında çalışabilme, başarma arzusu yüksek, güçlü sezgi sahibi, iyi 

gözlemci, yaratıcılık, kaynaklara ulaşabilecek ilişkiler ağına sahip, kaynaklar arasında 

özellikle insan kaynaklarını iyi yönetebilme, düşünme ve muhakeme yetenekleri güçlü, 

başarısızlığa tahammül, yeninin kabul edilmesini sağlayacak ikna gücüne sahip, iyi iletişim 

kuran, bağımsız düşünebilen, esnek, yaratıcı, kendine güven, enerjik (TÜSİAD, 2003: 1- 2; 

Mirze, 2010:37).  

Girişimcilere ait olduğu ifade edilen bu niteliklerin, belirli bir geçerliliğe sahip görünse bile 

nedenden ziyade sonucu ortaya koyduğu ifade edilmelidir. Daha anlaşılır bir ifadeyle, bireylerin 

kognitif (bilişsel) dünyasının büyük ölçüde belki de tamamen toplum tarafından 

biçimlendirildiği, neredeyse tüm sosyal bilimciler tarafından kabul edilen bir gerçekliktir. 

Ancak girişimciliğin tanımlanmasına yönelik bu eğilim, sadece girişimci bireye odaklanarak 

onu bağlı olduğu sosyal bağlamdan koparır gibi görünmektedir.2 Bu yönde bir bakış açısı, 

makro ve mikro ölçekte sorulabilecek şu soruları cevapsız bırakır gibi görünmektedir: Bireyin 

risk alabilme cesareti, bazı toplumlarda diğerlerine göre neden daha belirgindir? Aynı toplumsal 

organizasyon içerisindeki bireyler arasındaki girişimsel eğilim farklılıklarına, hangi sosyal 

faktörler neden olur? 

İşte tam da bu noktada sosyolojik bakış, bu soruları cevaplandırma niyetindedir. Ruef ve 

Lounsbury’nin (2007) ifade ettiği gibi, iktisadi ve psikolojik yaklaşımların aksine, sosyolojik 

analizler girişimciliğin sosyo-kültürel bağlamı dışında yeterince anlaşılamayacağını 

vurgulamaktadırlar. Thornton ve arkadaşlarının (2011) “Socio-cultural factors and 

entrepreneurial activity: An overview” adlı çalışmalarında ortaya koymak istedikleri de budur. 

Bu çalışmada girişimsel aktivite ve sosyo-kültürel faktörlerinin bütüncül bir çerçevede 

incelenmesi gerektiği vurgulanmaktadır.  

Bugün özellikle komünist olmayan gelişmiş ülkelerde olgunlaşmış bir disiplin olan 

“girişimcilik sosyolojisi” çerçevesinde yürütülen nitel ve nicel araştırmalar yukarıda ifade 

                                                 
2 Bu noktada; Eser ve Yıldız’ın (2015) “What Does The Entrepreneurship Studies Focus On? A Review On 

Turkish Literature” adlı çalışmalarına değinmek gerekir. Bir tarama özelliğine sahip olan bu çalışmada, 

Türkiye’deki girişimcilik yazınının büyük ölçüde “girişimci birey” odaklı çalışmalardan oluştuğu açık bir 

biçimde ifade edilmektedir. 
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edilen sorulara cevap arar. Ancak bu noktada girişimcilik olgusuna yönelik bir araştırmada 

yalnızca sosyolojik bakış açısının yeterli olacağının kastedilmediği ifade edilmelidir. Zira 

girişimcilik, ifade edildiği gibi iktisadi, psikolojik ve sosyo-kültürel başta olmak üzere pek çok 

düzlemde incelenmeye muhtaç bir konudur. Bu anlamda çalışma kapsamında vurgulanmak 

istenen, sosyolojik bakış açısından soyutlanmış bir araştırma çabasının, girişimci bireyi inşa 

eden dinamiklerin ortaya koyulmasında yetersiz kalacak olmasıdır. Bu tespit, Thorton’un 

(1999) “The Sociology of Entrepreneurship” adlı çalışmasının temel savını oluşturur. Thorton 

bu çalışmasında, girişimcilik analizi için; bireylere, organizasyonlara, piyasalara ve çevrelere 

odaklanan çok-boyutlu bir model sunmaktadır. 

2. GİRİŞİMCİLİK SOSYOLOJİSİNİN TEMEL VARSAYIMLARI 

Özellikle 1990’lardan sonra hâkim girişimcilik teorisi, girişimciyi inşa eden sosyo-kültürel 

faktörleri göz ardı ettiği iddiasıyla yoğun eleştiriler almıştır. Bu eğilimle birlikte, bugün Batı’da 

“girişimcilik sosyolojisi” adını verdiğimiz bir alt-disiplin ortaya çıkmış ve bu disiplin 

çerçevesinde yürütülen çalışmalar da günümüzde kayda değer bir derinlik kazanmıştır.  

Girişimcilik sosyolojisi, girişimsel aktivitenin sosyal bağlam, süreç ve etkilerini inceler (Ruef 

and Lounsbury, 2007: 1). İlgili literatür incelendiğinde bu alt-disiplinin temellerinin Max 

Weber tarafından atıldığı sıklıkla ifade edilir (Thornton, 1999: 21; Ruef and Lounsbury, 2007: 

3-9; Reynolds, 1991: 57). Max Weber, “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı eserinde, 

modern kapitalizmin Batı’da serpilmesini, Protestanlık mezhebinin ortaya çıkmasıyla 

temellendirir (Weber, 2011: 23- 34). Weber; Protestan inancının, özellikle Calvinizmin, 

çalışkan, tutumlu, hesaplı ve dengeli olmayı bir görev olarak vurguladığını ve bunun bir sonucu 

olarak, kişisel ekonomik refaha uygun bir sonuç çıkardığını ifade etmiştir (Reynolds, 1991: 57). 

Weber endüstriyel kapitalizmin ortaya çıkışını, dini ideolojik düzlemde yaşanan köklü bir 

dönüşüme dayandırır. Bu dönüşümü sağlayan temel neden ise Protestanlarca benimsenen 

dünyevi çileciliktir. Weber’e göre, dünyevi çileci Protestanlık, mülk sahibi olmanın verdiği 

doğal zevke var gücüyle karşı çıkmış, lüks tüketimi sınırlamıştır. Buna karşılık, mal kazancını, 

psikolojik olarak geleneksel ahlakın yasaklarından kurtarmış, kar çabasını yalnızca yasal hale 

getirmekle kalmamış, doğrudan doğruya tanrının isteği olarak görmüştür (Weber, 2011: 142). 

Weber’in yukarıda ifade edilen düşünceleri, günümüz girişimcilik sosyolojisi araştırmacıları 

için temel bir referans kaynağı niteliğindedir. Zira Weber bu teziyle, girişimci anlam dünyasının 

büyük ölçüde sosyal değer ve normlar aracılığıyla biçimlendiğini, ortaya koyduğu bu “ideal 

tip” ile sistemleştirir. Bu anlamda Weber’in ilk girişimcilik sosyoloğu olduğu ifade edilebilir. 
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Girişimcilik sosyolojisi çalışmalarında girişimcilik olgusu, sosyal değer ve norm zinciri3, aile, 

arkadaş grubu, cinsiyet ve etnisite gibi faktörler temelinde incelenir. Bu disiplinin incelediği 

alan, girişimci bireyin inşasında çevresel faktörlerin ne denli önemli olduğunu ortaya koyar. Bu 

bağlamda girişimcilik sosyolojisi literatürüne “Çevreci Düşünce Okulu”nun (The 

Environmental School of Thought) katkıları yadsınamaz niteliktedir. Girişimcilik açısından 

makro ölçekli bir bakış açısı sunan bu okul, potansiyel girişimcinin yaşam biçimini etkileyen 

çevresel faktörlerin altını çizer (İlhan, 2003: 64). 

Bu alt disiplinin girişimcilik olgusuna yönelik böyle bir bakış açısı, girişimciliğin çok boyutlu 

bir biçimde incelenmesini sağlar. Daha açık bir ifadeyle, salt bireye odaklı psikolojik kuramlar 

ya da girişimci bireyi sadece bir üretim faktörü olarak gören iktisadi kuramlardan ziyade, 

sosyolojik bakış girişimci bireyin çevresel faktörlerle olan karşılıklı ilişkilerini net bir biçimde 

ortaya koyma niyetindedir. Ancak salt makro boyutlu sosyolojik tespitler, girişimciliği 

meydana getiren dinamiklerin ifade edilmesi açısından yeterli olmayabilir. Örneğin; girişimci, 

bir toplumun ortak kültürünce tasarlanmış biri olarak görülürse, o halde bazı toplumların 

kültürleri girişimciliğe daha elverişli, bazıları değildir. 

Bu nedenle girişimcilik çalışmalarında, mikro sosyolojik göstergelere de odaklanmak yerinde 

görünmektedir. Girişimcilik sosyolojisi çalışmalarında yapılmak istenenlerden biri de tam 

olarak budur. Lussier ve Corman’ın (1995: 6) küçük ölçekli işletmeler üzerine yaptıkları 

ampirik araştırmanın sonuçları, bu durumun net bir biçimde ifade eder. Bu araştırmaya göre, 

başarılı olan işletme sahiplerinin birçoğunun ebeveynlerinin de kendi işletmeleri vardır. Bu 

çalışma, ailenin girişimci bireyin inşasında büyük bir rol oynadığını net bir biçimde ortaya 

koyar. 

Türkiye’de girişimcilik sosyolojisi çerçevesinde değerlendirilebilecek olan çalışmalar, 

genellikle “kültür” odaklı bir görünüm ortaya koyar.4 Örneğin, Günay ve Göktan’ın (2011) 

çalışmasında, girişimcilik ve ulusal-kültür arasındaki ilişki irdelenmiştir. Hofstede’nin (1980) 

kültürel boyutları çerçevesinde yürütülen bu çalışmada; yüksek bireycilik, maskülenlik ve 

                                                 
3 Meek ve arkadaşlarının (2010) “The impact of social norms on entrepreneurial action: Evidence from the 

environmental entrepreneurship context” adlı çalışmalarında çevreci düşüncenin sosyal bir norm olarak 

görüldüğü toplumlarda, çevreye duyarlı girişimler içinde olumlu bir etkide bulunduğu ampirik bir biçimde ortaya 

konulmuştur. 
4 Bu noktada Türkiye’de, girişimcilik sosyolojisinin henüz kavramsal olarak bile önemli bir yer işgal etmediğinin 

ifade edilmesi gerekir. Bu çalışma kapsamında yapılan kaynak taramasında, “girişimcilik sosyolojisi” 

kelimesinin geçtiği çok az çalışmaya rastlanılmıştır. Türkiye’de girişimciliğin sosyolojik boyutunu ortaya koyan 

çalışmaların, öncelikle bu alt-disiplin çatısı altında yürütülmesi, ilgili alandaki uyumsuzluğu ortadan kaldırmak 

için elzem nitelikte görünmektedir.  
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belirsizlikten kaçınma gibi özellikleri bünyesinde barındıran kültürlerin, makro-girişimciliği 

arttırdığı ifade edilmektedir. 

3. SONUÇ 

Çalışma kapsamında öncelikle, girişimcilik olgusunun sadece iktisadi ve psikolojik açıdan 

incelenmesinin yeterli görünmediği ve sosyolojik bir bakış açısının da bu çalışma alanının 

ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edilmiştir. Zira sosyolojik bakış, diğer iki eğilimin büyük 

ölçüde girişimci bireye odaklanan yaklaşımından sıyrılmak niyetindedir ve girişimci bireyi inşa 

eden toplumsal dinamiğin temellerine dikkat çeker. Bu çalışmada ayrıca, Batı’da kendisini 

Weber’den kaynaklandıran “girişimcilik sosyolojisi” disiplininin, Türkiye’de kısır bir gelişme 

seyri gösterdiği vurgulanmış ve aslında Türkiye’de de kuramsallaştırılabileceği ortaya 

konulmuştur.  

Çalışma çerçevesinde yapılan literatür taraması sonucunda, Türkiye’deki girişimcilik 

araştırmalarında sıklıkla girişimci bireye odaklanıldığı ve girişimci bireyi inşa eden sosyo-

kültürel faktörlerin yeterince vurgulanmadığı kanaatine varılmıştır. Son olarak, Türkiye’de 

ideal bir girişimcilik ampirik çalışma düzlemine geçilmeden evvel “girişimcilik sosyolojisi” 

alanın kuramsallaştırılması gerektiğinin ifade edilmesi gerekir. Bu çalışmayla da Türkiye 

girişimcilik sosyolojisinin kuramsallaşma çalışmalarına bir katkı sunmuş olmayı umuyoruz. 
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Özet 

Bu çalışmada, tüketicilerin alışveriş merkezleri tercihlerini etkileyen faktörlerin ağırlıklarını ve 

bu faktörlerdeki yapılan iyileştirmelerin alışveriş merkezi algısı üzerindeki etkilerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, müşterilerin alışveriş merkezlerinden beklentileri ve 

algıladıkları karşılanma düzeyleri (performans) bir anket aracılığıyla, yüzyüze görüşme 

yöntemiyle 100 kişiye uygulanmıştır. Ankara'da bulunan üç büyük alışveriş merkezi olan 

ANKAMALL, ACITY, BİLKENT CENTER araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar SPSS istatistik paket programı aracılığıyla değerlendirilmiştir.  Çalışmada analitik 

hiyerarşi proses (AHP) yöntemi kullanılarak, Gençler ve Çocuklu Aileler için alışveriş merkezi 

seçimi belirlenmeye çalışılmıştır. Her iki grubun alışveriş merkezi tercihinde farklılıklar olduğu 

görülmüştür. Daha sonrada, AHP karar yönteminin sayısal yönü kullanılarak duyarlılık analizi 

yapılmış, alışveriş merkezlerinin hangi kısımlarındaki iyileştirmelerin ne tür sonuçları 

olacağına ilişkin çözümlemeler yapılmıştır. Çalışma sonucunda, alışveriş merkezi 

yöneticilerinin veya karar alıcıların, zayıf ve güçlü yönlerini belirlemede yardımcı olacak, 

rakipleri arasındaki konumlarını ve stratejilerini belirlemelerine yardımcı olacak ve karar 

vermelerini kolaylaştıracak sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Perakende Mağazacılık, Alışveriş Merkezi, Analitik Hiyerarşi Prosesi 
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DETERMINATION OF CONSUMERS' SHOPPING MALL 

PREFERENCE THROUGH DECISION METHODS 

Abstract 

In this study, firstly, the factors affecting the choice of consumers in selection of shopping malls 

are investigated. Then, the influences of the improvements in these factors on the perception of 

shopping malls are determined. For these purposes, a survey is conducted to 100 persons. Their 

expectations and perceived performance of shopping malls are established. Three big shopping 

malls which are ANKAMALL, ACITY and BILKENT CENTER in Ankara are considered. 

Using analytical hierarchy process (AHP), the preference of shopping malls for Young and 

Families with Kids are measured. It has been observed that these two groups have different 

choices. Later, sensitivity studies are conducted for the improvement areas of shopping malls 

and their effects on the choices. As a result, an analytic method that will determine the position 

in the market and identify their strategies for the managers of shopping malls is introduced.   

 

Keywords: Retailing, Shopping Centre Choice, Analytic Hierarchy Process 

 

1. GİRİŞ 

Karar verme, kişilerin, kurumların, şirketlerin her dönemde karşılaştığı bir problemdir. Çoğu 

zaman karar verme, alternatifler arasından en iyi olanı seçim yapma olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ancak en iyi, kişilere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu da karar vericinin, 

psikolojik, sosyolojik, ekonomik, kültürel gibi birçok özelliğine bağlıdır.  

Alışveriş merkezleri; merkezi bir birimce dizayn edilen, planlanan, yapılandırılan ve yönetilen 

perakendeci dükkânların ve çeşitli hizmet kuruluşlarının yer aldığı bir komplekstir. Ticari 

işletme tiplerini ve farklı hacimlerdeki satış birimlerini içinde barındıran bu kompleksler belli 

bir alan içindeki tüketicilere hizmet etmek üzere veya belirli bir tüketici grubuna hizmet etmek 

üzere yapılandırılarak kurulurlar. 

Birden fazla kriter ve seçeneğin bulunması karar vermeyi zorlaştırır. Tüketicilerin/ sosyo-

ekonomik toplulukların alışveriş merkezi(AVM) tercihlerinin somut olarak değerlendirilerek 

eksiklerin belirlenmesi AVM yöneticileri için önemlidir. Günümüzün hızla değişen ve 

globalleşen çevresi, başarılı bir yönetimin zengin bir karar verme sürecine sahip olmasını 

gerektirmektedir. Dolayısıyla, doğru kararların alınması rekabetçi avantaj kazanmak ve 

sürdürmek için gereklidir. 

Bu çalışmada, öncelikle AVM'ler için tüketicilerin beklentileri ve performans kriterleri 

araştırılmıştır. AVM'lerde olması istenen özellikler öncelik sıralarıyla belirlenmiştir. Daha 

sonra, Türkiye'nin başkenti Ankara'da bilinen üç AVM, çocuklu aileler ve genç tüketici grupları 
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açılarından değerlendirilerek karşılaştırmaları yapılmıştır. Kıyaslamalarda çok kriterli karar 

verme metotlarından olan analitik hiyerarşi prosesi kullanılmıştır. Metodun matematiksel 

özellikleri kullanılarak duyarlılık analizleri yapılmış her bir AVM için iyileştirme öncelikleri 

belirlenmiştir. 

2. TEORİK ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI 

1990’lı yıllardan itibaren Ülkemizde perakendecilik sektöründe her geçen gün yoğunluğu artan 

bir rekabet yaşanmaktadır. Özellikle yabancı kökenli süpermarket ve hipermarketlerin 

Türkiye’de faaliyet göstermesi yerli perakendecilerin stratejilerini değiştirmesine ve özellikle 

rekabet üstünlüğü sağlayabilecek uygulama ve politika arayışına girmelerine sebep olmuştur. 

Bununla birlikte sosyo-kültürel yapıda meydana gelen değişim ve özellikle kadınların çalışma 

hayatında daha fazla yer almaya başlaması gibi nedenler tüketicilerin yaşam tarzlarının 

değişmesine sebep olmuştur.  Bütün bu değişimlerle birlikte alışveriş merkezleri şehir hayatının 

vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.  Alışveriş merkezleri üzerinde zaman baskısını giderek 

daha fazla hisseden tüketiciler için mal ve hizmetlerin sunulduğu yerler olmanın ötesinde, vakit 

geçirebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri yerler olarak hizmet vermektedir.  

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneğinin yaptığı açıklamaya göre (Anadolu Ajansı, 

2014); Türkiye’de AVM sayısının 2016 yılında 400'ü bulacağı öngörülmektedir. Avrupa'da her 

100 kişiye 250-270 metrekare arası AVM düşerken bu rakam Türkiye'de ise 130 metrekare 

civarındadır.  Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye’nin AVM pazarının daha da büyüyeceği 

düşünülebilir. Genç tüketicilerin alışveriş merkezlerini küresel kültüre bir katılım aracı olarak 

gördükleri, küresel kültürün bir parçası olarak kendilerini ifade etme aracı olarak gördükleri 

bulgularına ulaşılmıştır (Varman ve Belk, 2012). Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler 

için batılılaşma, küresel kültürün bir parçası olma gibi eğilimlerin yüksek olduğu ülkelerde 

AVM’lerin gençler özel bir tercih nedeni olduğu da anlaşılmaktadır. 

Otopark imkânı, çok farklı özellikte mağazalardan alışveriş yapabilme, birçok ürün ve hizmeti 

bir arada bulabilme gibi birçok ihtiyacı karşılama özelliklerinin olması nedeniyle AVM’lerin 

tüketicilerin hayatında yeri ve önemi sürekli artmaktadır. Bu nedenle de sürekli yeni alışveriş 

merkezleri kurulmakta ve sayıları her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda tüketicilerin 

alışveriş merkezi seçiminde etkili olan faktörlerin ve bu faktörlerin ağırlıklarının belirlenmesi, 

özellikle AVM yönetimleri ve AVM içinde bulunan perakendecilerin uygulama ve 

stratejilerinin belirlenmesinde rehberlik edebilecektir.  
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Tüketicilerin AVM tercihleri ve AVM’lerden beklentileri konusunda birçok çalışma 

yapılmıştır. Wesley, LeHew ve Woodside (2006) tarafından yapılan çalışmada tüketici karar 

verme tarzlarının (customer decision making style) alışveriş merkezi davranışı ve alışveriş 

merkezini değerlendirmeleri arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.  Bu çalışmanın 

sonucunda tüketici karar verme tarzları ile AVM tercihleri ve AVM’lerden duydukları 

memnuniyet arasında ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Tüketiciler, harcadığı paranın karşılığında kaliteli mal ve hizmet alma beklentileri, alışveriş 

merkezinin konforlu eğlenceli yerler olması, ödeme açısından ve kişisel olarak güvenli yerler 

olması gibi nedenlerle AVM'leri tercih etmektedirler (Devgan ve Kaur, 2010). Ammani (2013) 

çalışmasında gençlerin alışveriş merkezi tercihinde, sırasıyla, kaliteli bir çevre, uygunluk ve 

eğlence yerlerini göz önünde bulundurduğu tespit edilmiştir. AVM’leri daha çok genç ve orta 

yaş grubunun ve daha çok eğitimli insanların tercih etmektedirler (Köksal ve Aydın, 2015) 

Tüketicilerin “Duygusal Deneyimler”, “Hedonik Alışveriş (Hazza Dayalı)”, “Keşfetme/Macera 

Alışverişi”, “Sosyal Amaçlı Alışveriş” ve “Fırsat Alışverişi” gibi alışverişi bir eğlence olarak 

görmelerinin arttığı ve görülmüştür (KAYA, 2014); Çin’de farklı bölgelerde yaşayan 

tüketicilerin, farklı satınalma motivasyonlarının olduğu görülmüştür (Tsang vd., 2003).  Kadın 

ve erkeklerin alışveriş merkezlerinden yararlanma nedenleri ve beklentilerinin farklı olduğu ve 

erkekler park imkanları, güvenli bir çevre olması gibi işlevsel özelliklerine önem verdikleri; 

kadınların ise alışveriş hazzı üzerine odaklandıkları görülmüştür (Hastreiter ve Marchetti, 

2016). Tüketicilerin Afrika’da alışveriş merkezlerini gündelik hayatın sıkıntılarından bir kaçış 

yeri olarak gördüklerinden tercih ettikleri (Hinson vd., 2012). Meksika’da yapılan bir çalışmada 

ise alışveriş merkezlerinin, mağaza çeşitliliği, satış promosyonları ve alışveriş merkezleri 

karşılaştırmalı ekonomik kazanımlar nedeniyle tercih edildiği tespit edilmiştir (Rajagopal, 

2009). Alışveriş merkezinin çevresi, mal ve hizmetlerdeki çeşitlilik,  satın almadan alınan 

zevkten AVM’de kalma arzusu gibi nedenlerle tüketicileri alışveriş merkezlerini tercih 

etmektedir (Wakefield ve Baker, 1998). Alışveriş merkezlerine günlük ya da haftalık başka bir 

ifadeyle sık giden tüketicilerin yüzde 39’unun yiyecek satın almak için, aylık gidenlerin 

giyecek, ayakkabı, parfüm ve ev araç gereçleri (% 28.2) almak için gittikleri görülmüştür 

(Delgado vd. 2013, El-Adly, 2007) Birleşik Arap Emirlikleri’nde AVM’lerin çekicilik kriterleri 

temelinde pazarı bölümlendirmiştir. Bu bağlamda rahatlık, eğlence, çeşitlilik, kolaylık, lüks 

olma AVM çekicilik kriterleri olarak belirlenmiştir.  

Tüketicilerin AVM tercihlerini etkileyen başka bir faktör AVM imajıdır. Bilindiği üzere imaj 

konumlandırma stratejisi ile yakından ilişkilidir ve tüketici satınalma kararını etkileyen bir 
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kavramdır.  Nevin & Houston (1980), alışveriş merkezi imaj bileşenlerini  (1)çeşitlilik (alışveriş 

merkezindeki mağazaların çeşitliliği ve kalitesi, mağazalarda satılan ürünlerin kalitesi, 

ürünlerin çeşitliliği, satış promosyon faaliyetleri, alışveriş merkezindeki özel olaylar, vakit 

geçirilecek güzel bir yer olması, (2) imkanlar, sağlanan kolaylıklar (alışveriş merkezinin 

yerleşimi, otopark imkanları vb) ve (3) pazardaki konum (genel fiyat düzeyi, alışveriş 

merkezindeki mağazaların çalışanları) değişkenleri itibariyle ölçmüştür.   

Mas-Ruiz (1999), AVM’leri rakiplerinden ayıran ve farklılaştıran üç imaj özelliğini (1) 

alışveriş çevresi ve çeşitlilik  (2) park etme imkanları (3)  alışveriş çevresi ve profesyonellik 

olarak tanımlamıştır.  

Wong, Yu and Yuan (2001) AVM’lerin çekiciliğini ölçebilmek amacıylar SCATTER modelini 

önermişlerdir. Bu model AVM’lerin çekiciliğini ölçebilmek amacıyla kullandıkları 21 bileşeni 

beş faktörü 21 değişken itibariyle ölçmüşlerdir.  

1. Yer (AVM’nin kuruluş yerinin uygun olması) 

2. Kalite ve çeşitlilik (AVM’deki mağazaların ünü, AVM’deki mağazalarda satılan mal ve 

hizmetlerin kalite ve çeşitliliği, genel fiyat düzeyi) 

3. Popülerlik (moda, teklik) 

4. Kolaylıklar (AVM’deki giriş ve çıkışların uygun olması, asansörler, rahat park etme imkanı, 

eğlence alanları, AVM'nin atmosferi, genel tesis tasarımı);  

5. Satış promosyonları (süpermarketlerin olup olmaması, restaurantların seçimi ve diğer 

catering hizmetleri, AVM’lerde düzenlenen özel olaylar, çalışma saatleri, satış promosyon 

faaliyetleri) 

3. ANALİTİK HİYERARŞİ METODU 

Alışveriş merkezleri performans değerlendirmesi için performans değerlendirme 

yöntemlerinden sıkça kullanılan Analitik Hiyerarşi Metodu kullanılmıştır. AHP, 1977’de 

Thomas L. Saaty tarafından ilk defa önerilen çok ölçütlü bir karar verme tekniğidir. AHP; bir 

karar probleminde, sonlu sayıdaki seçenekleri birden fazla ölçüte göre, varsa niteliksel 

olanlarıyla birlikte, değerlendiren ve seçenekleri önem derecelerine göre sıralayan, niceliksel 

bir tekniktir.  Bu yöntemle karar vericilerin daha etkin karar vermeleri amaçlanmıştır. 

Sonlu seçenekli kapalı kısıtlı problemlerde en iyi çözüm diye bir şey olamaz. Çünkü çözüm, 

tamamen kişisel önceliklere ve tercihlere (ölçütlere verilen önemlere) bağlı olarak bulunur. Bu 

nedenle herkes için en iyi olarak kabul edilecek bir seçenek olamaz. 
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AHP’nin temelde gerçekleştirmeye çalıştığı, insanoğlunun doğal olarak uyguladığı ölçütlerin 

önem derecelerini belirleme ve ikili karşılaştırmalarla, karar verme sürecini matematiksel bir 

tabanda ifade etmektir. 

3.1. AHP’nin Aşamaları 

AHP'nin aşamaları 6 adım olarak belirlenmiştir. Başlangıçta hiyerarşik yapının oluşturularak 

karar verme problemi belirlenir. Kriterlerin birbirine göre önem derecelerinin bulunması için 

öncelikler belirlenerek ikili karşılaştırma matrisi oluşturulur ve çözülür. Bu matrislerdeki 

kriterlere ağırlık vermek için özvektör oluşturulur. Matrislerin tutarlı olup olmadığı araştırılır. 

Karar aşamasında tutarlı olan matrislerin sonuç dağılımının bulunmasıyla, karar verme 

gerçekleşir. 

Adım 1: Hiyerarşik Yapının Oluşturulması 

Adım 2: Önceliklerin Belirlenmesi 

Adım 3: İkili Karşılaştırma Matrisi ve Çözümü 

Adım 4: Öncelik Vektörü 

Adım 5: Tutarlılık Oranının Hesaplanması 

Adım 6: Karar Noktalarındaki Sonuç Dağılımının Bulunması  

4. PERFORMANS KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ  

AVM çalışmalarına ilk olarak 2009-2010 eğitim yılında başlanılmıştır. Öncelikle AVM’lerin 

genel özellikleri hakkında bilgiler edinilmiştir. Daha sonrasında ise müşterilerin AVM’lerden 

beklentileri ve performans kriterleri araştırılmaya başlanılmıştır. Bu kapsamda bir anket 

hazırlanmış ve müşterilerin beklentileri incelenmeye alınmıştır.  

Ankette AVM’de olması gereken ya da olması istenen özellikler maddeler halinde yer almıştır. 

Müşterilerden ankette bulunan maddeleri kendi istekleri doğrultusunda önem sırasına 

koymaları istenmiştir. Anket yaklaşık olarak 100 kişiye uygulanmıştır. SPSS yardımı ile 

müşterilerin AVM’den beklentileri yorumlanmıştır ve müşterilerin beklentileri doğrultusunda 

performans kriterlerinin önem sırası belirlenmiştir.  
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Şekil 1:Müşterilerin AVM'lerden beklentileri 

Elde edilen verilerin analizi sonucunda müşteri beklentilerin önem sırasıyla şu şekilde olduğu 

görülmüştür: 

1. Temizlik: Müşterilerin dikkat ettiği en önemli konulardan biri temizlik konusudur. 

AVM lerin iç ve dış temizlikleri, lavabo, aksesuar, asansör gibi hemen her alandaki 

temizlik konuları müşteriler için büyük önem taşımaktadır. 

2. Eğlence alanlarının varlığı: Pek çok farklı çeşitte hizmet sunması beklenilen 

AVM'lerin müşteriye sağlaması beklenilen bir hizmeti de eğlence imkanlarının 

sunulmasıdır. Yemek yeme, alışveriş yapma gibi imkanların dışında müşteriler sinema, 

oyun salonu gibi mekanlarında alışveriş merkezlerinde görmek, bu ihtiyaçlarını da bu 

kompleks mekanlardan karşılamak istemektedirler. 

3. Güvenlik: Tüm müşteriler için önemli olan konulardan biri de güvenlik konusudur. 

Çünkü müşteri hangi nedenle olursa olsun gittiği mekanda güvende olmak isteyecektir. 

AVM'lerde güvenlik tedbirleri eksikliği nedeniyle yaşanan kazaların bu kazaların 

yaşandığı AVM'ler için büyük müşteri kaybına yol açtığı görülmüştür. Özellikle 

çocuklu aileler için güvenliğin yeterli sevide sağlanması olmazsa olmaz koşul olma 

konumundadır. 

4. Ulaşım: Bir AVM'nin ziyaret edilme sıklığı ulaşım imkanları ile yakından ilgilidir. 

Gerek merkezi konumda olması gerekse servis imkanının sağlanması AVM'lerdeki 

müşteri potansiyeline yön vermektedir. 

5. Cafe-Restaurant Alanı Yerleşim Düzeni:  AVM'lerin müşterileri çeken en önemli 

hizmetlerinden biri de yemek alanlarının varlığıdır. AVM'lere gelen müşterilerin 
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önemli bir kısmının geldiği AVM de yemek yemekte olduğu bilinmektedir. Bu nedenle 

yemek alanlarının yerleşimi ve düzeni, ferahlığı, sıkışık olup olmaması, rahat olup 

olmaması müşterilerin dikkat ettiği unsurlar arasında yerini almaktadır. 

6. Ferahlık: Her insan zaman geçirdiği mekanda ferah bir ortam olmasını istemektedir. 

Aradığı her şeyi bulan ancak kendini ferah bir ortamda hissetmeyen müşteri o ortamda 

olmak istemeyecektir. Bu nedenle AVM'ler müşterilere gerekli ferah ve rahat ortamı 

sağlamak durumundadır. 

7. Çocuk Oyun Alanlarının Varlığı: Çocuk oyun alanlarının varlığı çocuklu aileler için 

büyük önem taşımaktadır. Anne ve babalar yemek yerken veya oturup dinlenirken 

çocuklarını da güvenli bir şekilde oyun alanlarına bırakmak böylelikle hem kendileri 

hem de çocukları için uygun olabilen ortamları tercih etmektedir. 

8. Sigara İçme Alanlarının Varlığı: Kapalı alanlarda sigara içme yasağının 

başlamasından sonra müşterileri AVM'lerdeki teraslara ve açık alanlara olan ilgisi 

artmıştır. Sigara kullanan müşteriler özellikle yemek alanlarında teras veya açık 

alanlara ihtiyaç duyduklarını dile getirmektedirler. 

9. Havalandırma: Ferahlık konusunun önemli unsurlarından biri de havalandırmadır. 

Havalandırması iyi olamayan mekanlar mutlaka müşterileri rahatsız edecek ve 

şikayetlerine yol açacaktır. 

10. Otopark: Araç sahibi olan müşterilerin en büyük sorunlarından biri de otopark 

sıkıntısıdır. Araçları için güvenli otopark imkanı bulabilmek müşterilerin AVM 

tercihlerinde yön veren unsurlardan biridir. 

11. Işıklandırma: İyi yapılandırılmış ışıklandırma müşteri gözünü yormayacak ve rahat 

alışveriş imkanı sunacaktır. Bu nedenle ışığın rengi yoğunluğu gibi konulara dikkat 

edilmelidir. 

5. AVM PERFORMANSLARININ AHP İLE ÖLÇÜLMESİ 

Alışveriş merkezlerinin AHP ile karşılaştırması ve en iyi kriterlere sahip alışveriş merkezin 

seçilmesini sağlamak uygulamadaki amaçtır. Bunun için uygulamaya alınan alışveriş 

merkezleri ANKAMALL, ACITY ve BİLKENT CENTER’DİR. 

Ankamall AVM :ANKAMALL, 27 Ocak 1999'da "Ankara Migros Alışveriş Merkezi" adıyla 

açılıp, 2004 yılında genişletme çalışmaları ile 12 Mayıs 2006 tarihinde hizmete 

"Ankamall" adıyla girmiş alışveriş merkezidir. Toplam büyüklüğü 176 bin metrekare olan 

http://tr.wikipedia.org/wiki/2006
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merkezde 300'den fazla mağaza ve 6 bin araç kapasiteli otopark bulunmaktadır. 

ANKAmall bünyesinde 5 yıldızlı, 568 yatak kapasiteli birde oteli bulunmaktadır. 

Acity AVM: Ankara Yeni mahallede 72 milyon dolara inşa edilen Acity Outlet alışveriş 

Merkezinin 140n mağazası, 1500 kişilik çalışanı bulunmaktadır. Türkiye ve dünyanın en 

önemli markalarını çatısı altında buluşturan Acity Outlet Alışveriş Merkezi kapılarını 

kaliteli ve adil ve uygun fiyatlı alışverişe açtı. Türk perakende sektörüne yeni açılımlar 

kazandırmayı amaçlayan Acity Outlet'deki markalar, sergiledikleri performans ve 

yeniliklerle pek çok ilki de hayat geçiriyorlar.  

Bilkent Center AVM: Bilkent Center Alışveriş Merkezi Tepe Emlak ve Metro AG işbirliği 

ile 1998 yılında Ankara'da açılmıştır. 99.751 m2 üzerinde faaliyet gösteren alışveriş 

merkezi, açıldığı günden bu yana kalite standardını hep yüksek tutmayı başarmıştır. 

Modern bir alışveriş ve eğlence merkezi olan Bilkent Center içerisinde faaliyet gösteren 

farklı sektörlerden 23 ayrı firma ile uyum içinde müşterilerine hizmet vermektedir. 

5.1. Çocuklu Aileler İçin AVM Seçimi 

Çalışmanın bu aşamasında Çocuklu Aileler için Analitik Hiyerarşi Yapısı tasarlanmıştır. (Şekil 

2) 

 

Şekil 2:Çocuklu Aileler İçin Analitik Hiyerarşi Yapısı 
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Daha sonrasında, ikili karşılaştırma matrislerinde kriterlerin birbirlerine göre ağırlıkları 

belirlenir.(EK-1) Örneğin eğlencenin güvenliğe göre önem derecesi 2 (ikinci satır ile üçüncü 

sütun)’dir. Aynı şekilde güvenliğin eğlenceye göre önem derecesi 0,5’tir. Örnekten anlaşılacağı 

gibi bütün kriterler birbirlerine göre kıyaslanır ve her sütunun toplamı kendi altına yazılır. 

İkili karşılaştırma matrisine göre sütunlar toplanır ve her bir değer sütun toplamına bölünür. 

Bulunan bu tüm değerler C ve W matrisi oluşturur. Bu şekilde her kriter için öncelik vektörleri 

bulunur. Matrisi oluşturan satır bileşenlerinin aritmetik ortalaması bulunur ve böylece özvektör 

bulunmuş olur. 

Daha sonrasında tutarlılık göstergesi (TI) ve tutarlılık oranı(TO) hesaplanır. Tutarlılık oranının 

0,10’den küçük olması matrislerin tutarlı olduğunu gösterir. Eğer yargıların tutarlılık oranı 

0.10’un üstünde ise yargılar tutarsız kabul edilmektedir. Tutarlılık oranı yargıların yeniden 

gözden geçirilmesiyle düşürülebilir. Yapılan hesaplamalar neticesinde TO< 0,1 olduğundan 

yargılar doğru kabul edilir ve diğer aşamalara geçilir. 

Belirlenen optimum değere göre yapılan matematiksel işlemler sonucunda ANKAMALL, 

ACITY ve BİLKENT CENTER’in sapmaları belirlenerek değerleri belirlenmiştir. 

Puanlamaların yapılmasından sonra her kriter için alternatifler puan yönünden kıyaslanır ve S 

matrisi elde edilir. S Matrisi ve W ağırlık matrisinin çarpılmasıyla L matrisi elde edilir ve AHP 

nin tüm aşamaları tamamlanmış olur. 

5.1.1. Sonuç 

Yukarıda bahsedilen işlemler sonucunda ANKAMALL, BİLKENT CENTER ve ACITY 

alışveriş merkezleri kendi aralarında AHP yöntemi ile belirlenen kriterlerle, Çocuklu Aileler 

için kıyaslanmıştır. Bu kıyaslamaya göre Şekil 3'teki sonuç elde edilmiştir. 

 

Şekil 3:Çocuklu ailelerin AVM tercihleri 
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Buna göre çocuklu ailelerin tercihleri %59 oranında Ankamall, % 31 oranında Acity Outlet, ve 

en son olarak %10 oranda da Bilkent Center olacaktır. 

5.2. Gençler İçin AVM Seçimi 

Benzer şekilde, AVM karşılaştırmaları Gençlerin tercihlerine göre yapılmıştır. İlk önce 

Analitik Hiyerarşi Yapısı Şekil 4'teki gibi oluşturulmuştur. 

 

 

Şekil 4:Gençler için analitik hiyerarşi yapısı 

İkili karşılaştırma matrislerinde kriterlerin birbirlerine göre ağırlıkları gençlerin 

değerlendirmelerin göre belirlenmiştir. Örneğin eğlencenin güvenliğe göre önem derecesi 7 

(ikinci satır ile üçüncü sütun)’dir. Aynı şekilde güvenliğin eğlenceye göre önem derecesi 

0,14’tir.  

Bir önceki durumda yapıldığı gibi, daha sonrasında özvektör ve tutarlılık oranı hesaplanmıştır. 

Tutarlılık oranının 0,10’den küçük olması matrislerin tutarlı olduğunu göstermektedir.  
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Şekil 5: Gençlerin AVM tercihleri 

AHP hesaplamalarının tamamlanması ile birlikte elde edilen sonuca göre Gençlerin tercihleri 

%21 oranında Ankamall, % 63 oranında Acity Outlet, ve en son olarak %17 oranda da Bilkent 

Center olacaktır. 

5.3. AHP İçin Duyarlılık Analizleri 

AVM seçimi için yapılan AHP çalışmasında duyarlılık analizi ile belirlenen 11 kriterin belirli 

faktörler baz alınarak AVM’lere kazandırdıkları yada kaybettirdikleri yansımalar sayısal olarak 

ifade etmeye çalışmak amaçlanmıştır.  

Belirlenen bu 11 kriter kendi aralarında aldıkları derecelere göre en iyi AVM sıralamasında 

etkilidir. Bu sebeple Pareto Analizi ile her bir AVM’nin kendi içlerindeki rekabet ortamında 

sıralamada negatif etki yapan kriterler belirlenmiştir. Yapılan AHP uygulamasında en iyi AVM 

ANKAMALL seçilmiştir bu sebeple gerekli iyileştirmeler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 1:ACITY için İyileştirme Alanları 
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Tablo 2:BİLKENT AVM için iyileştirme alanları 

 

Yukarıda ki tablolar yapıldıktan sonra koyu renkli olanlar kesinlik iyileştirilmesi gereken ve 

açık renkli olanlar da iyileştirilmesi gereken kriterler olarak AHP metodundan elde edilmiştir. 

Kriterler belirlendikten sonra belirlenen her kriter iyileştirme yapıldığı varsayımı ile tekrar 

derecelendirilmiştir. Örneğin; ACITY için kesinlikle iyileştirilmesi gereken temizlik kriteri için 

yapılan iyileştirme olarak öne çıkmıştır.Temizlik kriterinin önem derecesi 1m2 de bulunan 

temizlik eleman sayısı baz alınmıştır. Mevcut durumda 50 eleman sayısı bulunmakta, 

iyileştirme ile 100 e çıkartıldığı durum incelenmiştir.  

Bu çalışma temizlik, eğlence, güvenlik, ulaşım, cafe-restoran, ferahlık, çocuk alanı, sigara alanı, 

havalandırma, otopark ve ışıklandırma için ayrı ayrı yapılmıştır. Sonuç olarak yapılan 

iyileştirme çalışması genel olarak yapılmıştır. Buna göre ACITY’in Duyarlılık Analizindeki 

değişim şu şekildedir. 

 

 

Şekil 6: ACITY iyileştirmeleri sonrası AVM tercihleri 
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Bilkent Center’deki değişimde aynı yöntemle incelendiğinde ve iyileştirmeler yapıldığında 

Duyarlılık Analizindeki değişim sonuç şu şekilde olmaktadır. 

 

Şekil 7: Bilkent Center iyileştirmeleri sonrası AVM tercihleri 

 

6. SONUÇ VE TARTIŞMALAR 

Bu çalışmada belirlenen üç alışveriş merkezinin performansları ölçülerek en iyi olanlar tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Öncelikle performans kriterleri belirlenmiştir, belirlenen performans 

kriterlerinin AHP karar yöntemi kullanılarak AVM ‘lerin kendi aralarında yüzdelik dilimleri ve 

sıralamaları bulunmuştur.  

İlk olarak kullanılan yöntem AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) yöntemidir. Yöntemin çalışma 

prensibi matris formlara dayanır ve ilk aşamada hiyerarşik yapı oluşturulur daha sonraki 

işlemler bu hiyerarşik yapıya bağlı kalarak devam ettirilir. Daha sonraki aşamalar uygulanarak 

sonuç bulunmuştur. AHP iki başlık altında değerlendirilmiştir, Gençler için AVM ve Çocuklu 

aileler için AVM. İki çalışmada da 11 kritere göre değerlendirme yapılmış ve hangi alternatifin 

(AVM) doğru olduğuna karar verilmiştir. Sonrasında bulunan sonuca göre Duyarlılık 

Analizi(DA) yapılmıştır, DA'nın ise AVM’lerin kriterler arasında kendi içlerinde yapılan 

puanlamalara dayanarak zayıf yönlerinin yapılan iyileştirmeler ile sonuca ne derecede etki 

edeceği ve nasıl değiştireceğidir. Kriterler belirlendikten sonra belirlenen her kriter iyileştirme 

yapılıp tekrar derecesi verilerek ve AVM seçimindeki etkisi araştırılmıştır.  

Sonuç olarak AVM seçimi için 11 kriteri baz alarak analitik hiyerarşi yöntemi ile karar 

verilmeye çalışılmıştır. Yöntemin amacı gerçekten sapmayı minimuma indirerek gerçekçi bir 

sonuç bulmaktır. Bu çalışmayla elde edilen sonuçlar hem AVM yatırımcılarına hem 
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yöneticilerine 11 kritere göre zayıf ve güçlü yönlerini belirlemede yardımcı olmakla birlikte 

rakipleri arasındaki yerlerini de belirler ve buna göre gelecek stratejilerini ve daha çok rekabet 

gücünü arttırmalarına yardımcı olacaktır. Karar yöntemleri bu açıdan oldukça önemli olmakla 

birlikte periyodik olarak kullanılması gereken bir uygulamadır. Yatırımcılar ve/veya yöneticiler 

bu gibi çalışmaları kullanarak yatırımlarına ve kurumlarının zayıf yönlerini bilebilir, rekabet 

ortamında mevcut pozisyonlarını belirler ve müşteri odaklı çalışarak stratejik politikalarla 

çıtalarını yükseltebilirler. 
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EK-2: Gençler için ikili karşılaştırma matrisi 
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Özet 

Bu çalışmada, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeye etkisi 1980-2012 

dönemi için Türkiye örneği üzerinden incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle ilgili literatür, 

gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye örneği için araştırılmış, sonrasında OECD, TCMB ve 

Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan yıllık verilere birim kök testi uygulanarak, serilerin kısa ve 

uzun dönem özellikleri ARDL koentegrasyon yaklaşımıyla analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, 

Türkiye örneği için doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme arasında kısa 

dönemde pozitif fakat zayıf bir ilişkinin varlığı söz konusu olmakla birlikte, uzun dönemde 

pozitif anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Ekonomik Büyüme, ARDL 

Analizi 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT 

INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH: 1980-2012 TERM OF 

TURKEY SAMPLE THE ARDL ANALYSIS 

Abstract 

In this study, the effect of economic growth, foreign direct investment has examined the case 

of Turkey for the period 1980-2012. For this purpose the relevant literature was searched for 

developing countries and Turkey's case, after the OECD, Central Bank and the Treasury applied 

to annual data unit root test taken from Undersecretariat series of analyzed the short- and long-

term properties of the ARDL cointegration approach. In the analysis results, for example in 

Turkey, foreign direct investment and economic growth, although the existence of such a 

positive but weak relationship in the short term, a significant association was detected positive 

in the long term. 

Keywords: Foreign Direct Investment, Economic Growth, ARDL Analysis 
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1. GİRİŞ 

Ekonomik büyüme olgusu iktisatçıların en başta gelen ilgi alanlarından biri olagelmiştir. 

Ekonomik büyüme öncelikle bir devletin sınırları içindeki kaynakların etkin kullanımıyla 

sağlanması gerektiği düşünülürken geçtiğimiz iki yüzyıl boyuna ekonomiler arasında artan 

iktisadi ilişkiler sonucu hem üretilen mallar hem de bu malların üretiminde kullanılan 

faktörlerin dolaşımı ekonomik büyüme olgusunu oldukça karmaşık bir biçime sokmuştur. 

Gelişmiş ülkelerde biriken sermaye, karlılık güdüsüyle sermaye bakımından kıt olan ülkelere 

doğru bir akım içinde olmuştur. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için yerli tasarruflar yetersiz 

kaldığında yabancı sermaye girişlerine ihtiyaç duyulmuş, siyasi ve iktisadi karar alıcılar bu 

yabancı sermayeleri ülkelerine çekmek için çeşitli politikalara başvurmuştur. 

İktisatçılar için dışarıdan gelen bu sermayenin ekonomik büyümeye ne ölçüde katkıda 

bulunduğu sorgulanması gereken bir durum olarak öne çıkmaktadır. Ülke sınırları içinde üretim 

yapılmasına yönelik olan yabancı sermaye girişlerine “doğrudan yabancı yatırım” 

denilmektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar diğer sermaye girişlerine göre üretime doğrudan 

katıldığı için ekonomik büyümeyle doğrudan ilgilidir.  

Doğrudan yabancı yatırımların seyri birçok ülke için ekonomik büyümenin tek kaynağı olarak 

öne çıkmakla birlikte bu yatırımlardaki dalgalanmalar ekonomik büyümedeki istikrarı da 

dolayısıyla etkilemektedir. Söz konusu ilişki bağımlılık derecesine de varabilmektedir. Türkiye 

için bakıldığında özellikle 1980 sonrası dönemde doğrudan yabancı yatırımların önemi oldukça 

yüksektir. Bu çalışmada 1980-2012 arasındaki dönem için Türkiye’de doğrudan yabancı 

yatırımlar ve ekonomik büyüme ilişkisi ARDL modeli çerçevesinde incelenmekte ve bu iki 

değişken arasında uzun dönemli bir koentegrasyon ilişkisinin varlığı sorgulanmaktadır. 

Çalışmada OECD, TCMB ve Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan yıllık veriler kullanılmıştır. 

Çalışmada öncelikle doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme ilişkisi üzerine yazılan 

literatür taranmıştır. Daha sonra ekonometrik analiz bölümünde iki değişkenin birim kök 

testleri yapılmış, ARDL modeli üzerinden uzun ve kısa dönemli ilişkileri incelenmiştir. Son 

olarak da sonuç bölümünde çalışma özetlenerek elde edilen bulgular aktarılmıştır.  

2.YABANCI SERMAYE VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 

Türkiye’nin en önemli ekonomik sorunlarından bir tanesi hemen hemen her dönemde ülkede 

sermaye yetersizliğinin bulunmasıdır. Buna karşın ülkenin reel gelirinin düşük seviyelerde 

seyretmesi tasarruf yetersizliğini tetiklemektedir. Bu durum ise sermayenin  ülke içindeki 
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kaynaklarla sağlanamayacağının bir göstergesidir. Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınmayı 

sağlayabilmek için, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler yabancı sermaye girişine  ihtiyaç 

duymaktadır. Bu tür gelişmekte olan ülkelere Yabancı sermayenin gelişi ise üç şekilde 

gerçekleşmektedir. 

1-Portföy yatırımları 

2 Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

3-Borçlanma 

2.1.Portföy yatırımları 

Portföy yatırımları tasarruf sahibi olan kimselerin uluslararası sermaye piyasalarında bazı  

riskleri üstlenerek gelir elde etmek maksadıyla, tahvil ,hisse senedi ve diğer sermaye piyasası 

araçlarına yaptıkları yatırımlardır. Ancak bu yatırımlar yatırımlarını gerçekleştirdikleri ülkede 

herhangi bir ekonomik, siyasi istikrarsızlık ve risk gördükleri anda kolaylıkla o ülkeyi terk 

edebilirler Portföy yatırımlarının en büyük riski budur. 

2.2.Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, herhangi bir ülkede bir firmayı satın almak yada var 

olan  firmanın sermayesini arttırmak kanalıyla o ülkede içinde bulunan firmalar tarafından diğer  

ülkelerde bulunan firmalara yapılan ve kendisiyle beraber teknolojik bilgi işletmecilik 

bilgisinide beraberinde getiren yatırımlardır. Doğrudan yatırımlar tercihlerini üretim 

faktörlerinin bol olarak bulunduğu üretim faktörlerinin ucuz olduğu, altyapı tesislerinin 

yeterince gelişmiş olduğu ülke içinde talebinin yüksek olduğu, ve yatırım teşviklerinin 

uygulandığı ülkelerden yana yaparlar. Bütün bu Ekonomik olguların yanında son yıllarda 

yabancı yatırımların ana ülkede siyasi istikrar aradığı göze çarpmaktadır.  

 Doğrudan yabancı sermaye yatırımları yatırım yapılan ülkeye; üretim kapasitesini arttırmak 

döviz girişi sağlamak, sermaye stoğunu yükseltmek, , istihdam sağlamak, teknolojik bilgi 

transferi sağlamak, işletmecilik bilgisi temin etmek, yerli girişimcilerin eğitilmesine katkı 

sağlamak gibi yararlar sağlaması mümkündür. 
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2.3.Borçlanma 

Ülkeye gelen son yabancı sermaye girişi ise borçlanma şeklinde olmaktadır, borçlanma deyince 

aklımıza gelen kavram şu olmalıdır borçlanma olgusu yabancı yatırımcıların hali hazırda 

ellerinde bulunan fonların fazla kısmını risk ve gelir oluşturması ilişkisi içinde kendilerine en 

yüksek reel getiriyi sağlayacakları ülkelere kredi olarak kullandırmasıdır. Örnek olarak 

Hazinenin çıkarmış olduğu iç ve dış tahvilleri satın alarak veya bankalara yahut özel kesime 

verilmiş olan krediler verilebilir. Türkiye'de 1992-2000 yıllarında 4.142 olan uluslararası 

sermayeli şirket sayısı yaklaşık olarak 2008 sonunda 18.028’e ulaşmıştır. Bu şirketler, başta 

mali aracı kuruluşlar ve ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri önde gelmek üzere, 

imalat sanayi, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri sektörlerinde, toptan ve perakende 

ticarette faaliyet göstermektedir. özellikle İmalat sanayinde faaliyet gösteren uluslararası 

sermayeli şirketlerde kimyasal madde ve ürünleri imalatı ile gıda ürünleri ve içecek imalatı 

önemli oranda bir yer tutmaktadır. 

Türkiye’nin 1992 yılından 2001 krizine kadar olan zamanda çok düşük oranlarda yabancı 

sermaye yatırımı girişi bulunmaktadır. Ancak özellikle kriz sonrası dönemde geçmiş yıllara 

nazaran miktar önemli derecede artış göstermiştir. Özellikle 2004-2007 döneminde doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları daha çok özelleştirme, birleşme ve satın alma şeklinde ülkemizde 

gerçekleşmiştir. Örneğin 2005 yılında ülkemize gelen yabancı sermayenin 2 milyar dolarlık 

kısmı gayrimenkul alımı ve 7.8 milyar dolarlık kısmı da Turkcell, Türk Telekom, Garanti 

Bankası ve Fortisbank gibi özelleştirilen şirket gelirlerinden oluşmaktadır. 2006 yılında da 

durum pek farklı değildir. Gelen yabancı sermayenin 13.4 milyar dolarlık bölümünü 

özelleştirmeler ve şirket evlilikleri kapsamında ve 2.9 milyar doları da gayrimenkul 

satışlarından elde edilmiştir. Dikkat edilecek olursa sayıları neredeyse yirmi bine ulaşan 

yabancı sermayenin, yeni yatırımlar yani “greenfield” yatırımları yapmaktansa satın alım veya 

ortak şeklinde veya gayrimenkul yatırımı şeklinde ülkeye girme eğilimlerinin yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu şekilde ülkeye giren yabancı sermayenin satın alımları şirket açısından 

yatırım olurken, ülkemiz açısından yatırım özelliği bulunmamaktadır. Çünkü ülke 

GSYİH’sında kayıtlı olan bir varlık sadece el değiştirmekte dolayısıyla ülke yatırımı 

artmamaktadır. Yani “plasman” gerçekleşmektedir. Burada diğer bir sorunda; gerek kamu 

gerekse özel sektörün satış sonrası elde ettiği gelirin nasıl kullanıldığıdır. Elde edilen gelir; borç 

ödemede veya cari açığı kapamada kullanıldıysa veya popülist politikalar çerçevesinde 

verimsiz kaynaklara aktarılmış ise durum daha da vahimleşmektedir. Özellikle 2004 sonrası 
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elde edilen gelirlerin özellikle cari açığı kapamada kullanılması, ülkede yerli yatırımın istenilen 

ölçüde neden artırılamadığı gerçeğini açıklamaktadır. Yabancı sermaye daha çok varolan 

varlıkları(şirketleri) satın alarak yatırım yapmayı tercih ettiğinden dolayı, istenilen ölçüde yeni 

istihdam yaratma özelliği bulunmamaktadır. Diğer taraftan özelleştirme veya diğer şekillerde 

ülkemizde yatırım yapan yabancı sermaye, kendisi için gerekli olan finansmanı tamamen öz 

kaynaklarından sağlamak yerine bir kısmını uluslararası piyasalardan bir kısmını da yerel 

kaynaklardan borçlanarak karşılaması bizim için önem arz eden diğer boyutudur. Özellikle 

yabancı sermaye şirketlerinin toplam varlıklarının yaklaşık yüzde 55’i kadar borçlandıkları 

düşünüldüğünde, borcun nerden ve nasıl karşılandığı da önemli hale gelmektedir. Siyasi açıdan 

kararsız ülkelerde veya siyasi istikrarsızlığın çıkması muhtemel ülkelerde yabancı sermaye 

gerekli finansmanı daha çok yerel kaynaklardan sağlamaktadır. Yerel kaynaklar kullanılırken 

görece küçük firmalar bankaları, büyük firmalar ise sermaye piyasalarını tercih etmektedir. Bu 

durum zaten sermaye açısından yetersiz olan bu ülkelerde yaratılan kaynakların öncelikle 

yabancı sermaye tarafından kullanılmasına neden olduğu için yerli yatırımcıların finansman 

sıkıntısına çözüm sağlamamaktadır 

3. LİTERATÜR TARAMASI 

Milli gelirin ve nüfus gibi beşeri faktörlerin hesaba katılacağı ve pazar ekonomisinin 

büyüklüğünü etkileyebilecek olan bu faktörler, doğrudan yabancı sermayeyi ülke içine 

çekmeye neden olan faktörlerin başında gelmektedir. Pazar ekonomisinin büyük olması ölçek 

ekonomilerin varlığından dolayı birim başına üretim maliyetini ve arz edilen malın toplam 

maliyetini düşürmektedir. Bu nedenledir ki pazar ekonomisi ne kadar geniş olursa yabancı 

sermaye yatırım teşviki de o derece yüksek olacaktır. 

Yapılan araştırmalarda genel olarak doğrudan yabancı yatırımların büyüme üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Teori bazında düşünüldüğünde ise doğran yabancı yatırımların ekonomiye 

pozitif yönlü etkisi olacağı görülmektedir. Yapılan ampirik çalışmalar ise teorimizi,  pozitif 

etkiyi destekler yönde bulgulara ulaşılmıştır. Örneğin; Lensink ve Morrissey (2001) yaptıkları 

çalışmada 1975-1998 dönemine ait Gelişmekte olan ülkelerin Nedensellik ilişkilerini 

incelemişler ve sonucunda da doğrudan yabancı yatırımların büyüme üzerinde pozitif etki 

yarattığı görülmüştür. Aynı zamanda elde edilen diğer bir sonuç ise doğrudan yabancı 

yatırımlarda meydana gelen dalgalanmalarda ülke ekonomisinin büyümesini olumsuz 

etkilediğine dair sonuçlar elde edilmiştir. 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 1104-1120. 

 

 

1109 

 

Yine benzer çalışma Bouoiyour (2003) tarafından yapılmıştır. Bouoiyour da ekonometrik bir 

model kullanarak 1960-2001 dönemi Fas’ın doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını 

incelemiştir ve bu faktörün Fas’ın ekonomisinde belirleyici bir unsur taşıdığı bugulanmış; 

yabancı doğrudan yatırımların, yapısal uyum planının ve özelleştirme faaliyetlerinin 

değişiminde temel yapı taşı olduğu görülmüştür. 

Botric ve Skuflic (2005) ise 7 güneydoğu Avrupa ülkelerini ele alarak doğrudan yabancı 

sermaye yatırım girişlerinin coğrafi ve sektörel dağılımını ele alarak diğer doğu Avrupa 

ülkeleriyle karşılaştırmalar yapmıştır. En Küçük Kareler yöntemi kullanılarak yapılmış olan bu 

çalışmada farklı değişkenlerle kombinasyonlar kurulmuş; her bir değişkenin farklı sonuçlar 

sergiledikleri görülmüştür. Doğrudan yabancı yatırımlarla istihdam ilişkisinin güçlü sonuçlar 

sergilemediği, buna karşılık doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıyla dışa açıklık ve ekonomi 

tipi arasında güçlü ve pozitif ilişki sergiledikleri görülmüştür. 

Hsiao ve Shen (2003), 1976-1997 dönemine ait 23 gelişmekte olan ülke üzerine yaptıkları 

zaman serileri analizinde, ev sahibi olan ülkenin GSYH ile doğrudan yabancı yatırımlar 

arasında çift yönlü pozitif bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Yine Alfaro ve Charlton (2007) 

1990-2001 yıllarına ait 22 OECD ülkesinin sektörel verilerini kullanarak doğrudan yabancı 

yatırımlar ve ekonomik büyüme arasında panel veri analizi ile incelemiş ve pozitif bir ilişki 

bulmuştur. 

Doğrudan yabancı yatırımlarla ekonomik büyüme yönünü belirlemek için Mavrotas ve 

Chowdury (2003) Tayland, Malezya ve Şili için ampirik çalışmalar yapmıştır. 1969-2000 

dönemini kapsayan bu çalışma her ülkenin doğrudan yatırımlarını etkileyen farklı olayların var 

olduğunu saptamışlardır.  Yapılan nedensellik analizi sonucunda sadece Şili için ekonomik 

büyümeden doğrudan yabancı yatırımlara nedensellik ilişkisi olduğu, diğer ülkeler için ise çift 

taraflı nedensellik ilişkisinin varlığı ortaya konulmuştur. 

Dar vd. (2004), doğrudan yabancı yatırımları Pakistan ekonomisinin büyüme üzerinde etkisi 

üzerine incelemiş ve doğrudan yabancı sermaye girişlerinin ekonomik ve sosyo-politik 

unsurlarının uzun dönemli GSMH, politik risk, döviz kuru ve dışa açıklık arasında anlamlı ve 

güçlü bir ilişkinin varlığını ispatlayan bulgular elde etmiştir. 

Azman-Saini, Law ve Ahmad (2010), 1975-2005 dönemine ait 95 ülke için yapmış oldukları 

çalışmada doğrudan yatırımların büyüme üzerindeki etkisini incelerken finansal piyasaları da 

analize dâhil etmişlerdir. Yaptıkları bu çalışmanın ekonomiye en büyük katkısı da doğrudan 

yabancı yatırımların ekonomik büyüme ve finansal piyasalar üzerindeki dinamik etkilerini eşik 

kavramını katarak yeni bir regresyon modelinin benimsenmesine neden olmuştur. Modele ve 
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bulgulara göre eşik düzeyi aşıldıktan sonra, doğrudan yabancı yatırımların büyüme üzerindeki 

etkisi pozitif olacağı bulgulanmıştır. 

Türkiye için yapılan deneysel çalışmalarda ise tam olarak görüş birliği sağlanmış 

bulunmamaktadır. Örneğin Aslanoğlu (2002) Türkiye örneği için yaptığı çalışmada Granger 

nedensellik testini kullanmış ve doğrudan yabancı yatırımlarla ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Bulunan sonuca göre ise ne doğrudan yabancı yatırımlar ekonomik 

büyümeye ne de ekonomik büyümeden doğrudan yabancı yatırımların arasında bir nedensellik 

ilişkisinin var olduğu bulunmuştur. Buna karşılık Örne (2008) Türkiye örneği için yaptığı 

çalışmada 1996:4-2006:1 dönemine ait çeyrek serilerin verilerini kullanarak Granger 

nedensellik ilişkisini araştırmıştır ve kısa dönemde yapılan bu araştırma sonucunda doğrudan 

yabancı yatırımların ekonomik büyüme üzerine pozitif yönlü bir etkide bulunduğunu analize 

etmiştir. Ancak yapılan bu çalışmanın da kısa dönem verileriyle yapılmış olduğunu gözden 

kaçırmamak gerekir. 

Aykut ve Sayek (2007) doğrudan yabancı yatırımların zaman içindeki değişimini inceleyerek 

bu değişimin Türkiye ekonomisi üzerine etkisini analiz etmiştir. 1990-2003 yıllarının ortalama 

verileri kullanılarak hesaplanmış olan ampirik çalışmada, doğrudan yabancı yatırım miktarının 

ülke ekonomisinin büyümesi üzerine pozitif bir etki yarattığını bulgulamıştır.(Ekinci,2011;76) 

Ancak Aykut ve Hayek sadece büyümenin hangi sektörlerde meydana geldiğini merak etmiştir. 

Bulunan sonuca göre ise toplam yabancı sermaye içinde imalat sektörüne giden doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarının büyüme üzerinde önemli ve pozitif bir etki meydana getirirken, 

hizmet ve birincil sektörlerin payının artması modeli anlamsız kılmaya başladığı görülmüştür.  

Kahramanoğlu (2009) doğrudan yabancı yatırımlar ile GSYİH arasındaki ilişkiyi nedensellik 

analizini kullanarak incelemiştir. Yaptığı bu çalışmada Türkiye’ye giren doğrudan yabancı 

yatırımların zayıf kaldığı 1970-2002 dönemi ile girişlerin çok büyük seviyelere ulaştığı 2002-

2008 dönemini iki bölüm halinde incelemiştir. Kahramanoğlu her iki dönem için de ekonomik 

büyümeden doğrudan yabancı sermaye yatırım girişine doğru bir nedensellik ilişkisi 

bulgulamıştır. Bahsettiğimiz dönemlere ait ekonomik büyüme doğrudan yabancı sermayenin 

ülkeye çekilmesine neden olmaktadır. Dikkat edilmesi gereken bir yer de 1970-2002 

döneminde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının düşük seviyelerde olduğu ve doğrudan 

yabancı yatırımların ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisinin olmadığı tespit 

edilmiştir.  Ancak 2002-2008 döneminde artış yaşanan doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının ekonomik büyümeye üzerinde bir nedensellik etkisinin yarattığı da 

gözlemlenmiştir. 
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4.EKONOMETRİK ANALİZ 

4.1 Veri Seti ve Yöntem  

Bu çalışmada doğrudan yabancı yatırımlar ve büyüme arasındaki ilişkinin ARDL modeliyle 

incelenebilmesi için yıllık veriler (1980-2012 dönemi) kullanılmıştır. Büyüme verileri için 

OECD’nin web sitesinden yararlanılmıştır. Büyüme oran olarak alınmayıp, nominal GDP 

verileri üzerinden gidilmiştir. Doğrudan yabancı yatırımlar verileri için Hazine Müsteşarlığı 

verileri ile TCMB verileri derlenerek oluşturulmuştur. Burada fiili doğrudan yabancı yatırımlar 

esas alınmıştır. Buradaki rakamlar milyon $ cinsinden almıştır.  

Yabancı yatırımlar ve büyüme arasındaki için kurulan model aşağıdaki denklemde 

gösterilmiştir: 

    LBYMt =a0+ a1LDYYt + εt                                                (1) 

Doğrudan yabancı yatırımdaki değişmelerin büyüme üzerinde etkisi olup olmadığını incelemek 

için kurulan bu modelde LBYM terimi bağımlı değişkendir ve logaritması alınmış büyümeyi 

göstermektedir. LDYY terimi ise bağımsız değişkendir ve doğrudan yabancı yatırımın 

logaritması alınmış halidir.a0 terimi sabit katsayıyı,a1 katsayısı LDYY’nin LBYM ile ilişkisini 

gösteren eğim katsayısını ve εt hata terimini ifade etmektedir. 

Bu ilişkileri saptayabilmek için birim kök, koentegrasyon ve ARDL testleri uygulanmıştır. Bu 

yapılırken de Eviews 5.0 programından yararlanılmıştır. 

4.2 Birim Kök Testi 

Birim kök, durağanlık olup olmadığını test edilebilmesini sağlar ve analiz açısından önem 

taşımaktadır. Çünkü durağan olmayan serilerde sahte regresyon olabilir,  bu yüzden elde edilen 

sonuçlar gerçeği göstermez.(Karagöl ve diğerleri,2007;74) 

Durağanlık seviyelerinin ölçülmesi için iki tane test yapılmıştır. Bunlar: Augmented Dickey 

Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP) testleridir. Bu testler yapılırken Akaike Bilgi Kriteri’nden 

yararlanılmıştır. Tablo 1 de bu testlerin sonuçları görülmektedir: 
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Tablo 1:ADF, PP ve KPSS Birim Kök Testi Sonuçları  

Seri Augmented Dickey Fuller Testi (ADF) Phillips- Perron Testi (PP) 

Düzey 1.Fark Kritik Değer Düzey 1.Fark Kritik Değer 

LBYM   %

%1 

%

%5 

  %

%1 

%

%5 

-0.68 (0.83) -6.18 

(0.00) 

3.65 2.95 -0.85 

(0.78) 

-6.77 

(0.00) 

3.65 2.95 

LDYY   %

%1 

%

%5 

  %

%1 

%

%5 

-1.37 (0.58) -5.83 

(0.00) 

-3.65 2.95 -1.34 

(0.59) 

-6.25 

(0.00) 

-3.65 2.95 

Not: AIC(Akaike Information Criterion) kriterindeki maksimum gecikme uzunluğu 5 olarak alınmıştır. 

LBYM değişkeni için ADF, PP  testindeki sonuçlara göre düzeyde durağan olmadığını ancak 

birinci farkına bakıldığında %1 ve %5 kritik değerlerinden mutlak değer olarak büyük olduğu 

için durağan olduğu görüyoruz. Gerçi ADF ve PP testlerinde prob değeri 0 olduğu için sahte 

regresyon olabilir fakat ikinci farkına bakınca durağan olduğunu görüyoruz.  

LEMP değişkeni için ADF ve PP testindeki sonuçlara göre düzeyde durağan değildir. Çünkü 

düzey değerleri %1 ve %5 lik değerlerin üstünde mutlak değer olarak altındadır.  Ancak birinci 

farkına bakıldığında durağandır.   

4.3 Koentegrasyon Testi 

Durağan olmayan iki veya daha çok serinin uzun dönemdeki ilişkilerinin tespit edilebilmesi 

için koentegrasyon testi yapılmaktadır. Bu amaca yönelik olarak geliştirilmiş birçok test vardır. 

Bu çalışmada serilerin birinci farklarında durağan oldukları belirlendikten sonra aralarındaki 

uzun dönem denge ilişkisinin varlığı araştırılmıştır (Özata ve Esen, 2010: 64). Koentegrasyon 

denklemi aşağıdaki gibidir.  

               ΔYt=ß0 + ∑  𝑚
𝑖=1 ß1ΔYt-i +∑  𝑚

𝑖=1 ß2ΔXt-i + ß3Yt-1 + ß4Xt-1 + εt                             (2) 
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       Tablo 2: Koentegrasyon Testi İçin Uygun Gecikmenin Belirlenmesi 

Gecikme Sayısı AIC SCI 

5 -2.88 -2.21 

4 -2.92 -2.35 

3 -2.95 -2.48 

2 -3.02 -2.65 

1 -3.19 -2.91 

 

Yukarıdaki tabloya bakıldığında iki tane kriterin kullanıldığını görüyoruz. Bunlar: Akaike İnfo 

Criterion (AIC) ve Schwarz Criterion (SCI)’dır. Akaike Bilgi Kriteri sonuçlarına göre 1. 

gecikmedeki değerin -3.19 yani 5 gecikme içerisinden mutlak değer olarak en büyük sayı olarak 

en küçük değerdir. Aynı şekilde Schwarz Kriteri’ne göre yine 1.gecikmede -2.91 değeriyle 

gecikmeler arasında en küçük sayıdır. Dolayısıyla koentegrasyon testi 1.gecikme için 

çözülecektir. 

Tablo 3:Koentegrasyon Testi Sonuçları 

Değişken Katsayı Standart Hata t-değeri p-değeri 

DLBYM(-1) -0.2120 0.2083 -1.0175 0.3186 

DLDYY 0.0283 0.0203 1.3924 0.1761 

DLDYY(-1) -0.0071 0.0178 -0.4008 0.6920 

LBYM(-1) -0.0611 0.0948 -0.6444 0.5252 

LDYY(-1) 0.0110 0.0207 0.4941 0.6255 

R2= 0.1086             AIC=-3.19           SCI= -2.91 

DW=2.04 
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Tablo 3’e göre DLDYY haricinde bütün katsayılar negatif olduğu için istatistiksel olarak 

anlamlı değildir. Ayrıca DLDYY t değerinden düşükken diğer değişkenler t değerinden 

büyüktür. R2’nin 0,10 düzeyinde olması ise ilişkiyi açıklama oranının oldukça düşük olduğunu 

gösterir. Yani %10 unu açıklayabilmektedir. 

Tablo 4: Koentegrasyon Wald Testi Sonuçları 

Wald Test 

Equation:KOENT 

Test Statistic                                             Value                                    df               Probability 

F-statistic                                               0.369259                             (2,25)                  0.6950 

Chi-square                                              0.738519                                  2                     0.6912 

Null Hypothesis Summary: 

Normalized Restriction (=0)                                                     Value               Std Err. 

C(4)                                                                                         -0.061149               0.094887 

C(5)                                                                                         -0.010244               0.020729 

Restrictions are linear in coefficients. 

Tablo 4 sonuçlarına göre F istatistik değeri 0.36 olup tablo değerinin altındadır. Bu da demektir 

ki koentegrasyon ilişkisi yoktur. ARDL modelinde koentegrasyona karar verilemediği 

durumlarda da uzun dönem ve kısa dönem modellerinin çözümlemesini yapılabilmektedir.   

4.4 ARDL Uzun Dönem Modeli 

ARDL uzun dönem denklemi aşağıdaki gibidir. 

                 LOGBYMt=α0 + ∑ 𝛼𝑚
𝑖=1 1i LOGBYMt-i +∑ 𝛼𝑛

𝑖=0 2i LOGDYYt-i +ut                                

(3) 
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Tablo 5: ARDL Uzun Dönem Modelinde Gecikme Sayısının Belirlenmesi 

Gecikme Sayısı AIC SCI Otokorelasyon(LM Testi) 

5 -2.92 -2.35 0.05 

4 -2.95 -2.48 0.06 

3 -3.02 -2.65 0.17 

2 -3.19 -2.91 0.73 

1 -3.29 -3.11 0.43 

 

Tablo 5’te ARDL uzun dönem modeli için Akaike Bilgi Kriteri ve Schwarz Kriterlerinin 

kullanıldığını görmekteyiz. Yine beş gecikmenin değerleri arasında mutlak değer olarak en 

büyük, sayı olarak en küçük değer her iki kriter için de birinci gecikmede bulunmuştur. Birinci 

gecikmedeki LM değeri ise 0.43 olduğu için otokorelasyon sorunu yoktur. 

Tablo 6: ARDL Uzun Dönem Sonuçları 

Değişken Katsayı Standart Hata t-değeri p-değeri 

LBYM(-1) 0.9621 0.0781 12.31012 0.0000 

LDYY 0.0160 0.0170 0.9433 0.3536 

LDYY(-1) -0.0101 0.0168 -0.6051 0.5500 

R2=0.9881            AIC= -3.29      SCI= -3.11 

DW=2.3489 

 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 1104-1120. 

 

 

1116 

 

Tablo 6, ARDL uzun model sonuçları birinci gecikmeye göre çözülmüş olup LDYY (-1) 

değişkeni haricinde diğer değişkenler pozitiftir bu da aralarında olumlu bir ilişkinin olduğunu 

gösterir. Örneğin LBYM (-1) değişkeninin katsayısının pozitif olması şunu gösterir.  Doğrudan 

yatırımlar % 1 arttığında büyüme %0,9621 artar yani olumlu ve anlamlıdır. Bu yorumlamayı 

dikkate alabilmemiz için Wald testi uygulamamız gerekmektedir. R2
 değerinin 0.9881 olması 

da değişkenlerin çok yüksek bir oranda açıklanabildiğinin kanıtıdır. 

Tablo 7: ARDL Uzun Dönem Wald Testi Sonuçları 

Değişken sayısı                                     Yüzde 10                                             Yüzde 5  

                                                                I(0)-I(1)                                              I(0)-I(1) 

                                                               4.04-4.78                                            4.94-5.73 

Hesaplanan F istatistiği=0,86 

Normalize Restriction(=0)                     Value                                               Std.Err 

(C(2)+C(3))/(1-C(1))*                                0.1557                                              0.1674 

Normalize Restriction(=0)                     Value                                               Std.Err 

C(4)/(1-C(1))**                                            26.4571                                            3.1159 

*ARDLmodelinde uzun dönem katsayıları ve t-istatistik değerleri, [(bağımsız değişkenlerin cari ve 

gecikmeli katsayıları toplamı)]/[(1 {bağımlı değişkenin gecikmeli katsayıları toplamı}] şeklinde 

tanımlanarak Wald testi yardımıyla hesaplanmıştır. Örneğin modelde Wald testinde (c(2)+c(3))/(1-

(c(1)))=0 şeklinde tanımlanmış standart hata=0.395 bulunmuş ve t değeri=katsayı/standart 

hata=0.1557/0.1674=0.9301 bulunmuştur.(Altıntaş ve Ayrıçay,2010;86). ** c(4)/(1-c(1)) denkleminin 

sonucunda ise value/std.err=8.4909 bulunmuştur. 

Tablo 7, sonuçlarına göre F istatistik değeri %5 ve % 10 luk tablo değerlerinin altında kalmıştır. 

Fakat birinci denklem value/ standart sapma oranı yaklaşık olarak bire yakındır. Bu durum 

göstermektedir ki doğrudan yabancı yatırımlarla büyüme arasında uzun dönemde pozitif ve 

anlamlı bir ilişki söz konusudur.  Doğrudan yabancı yatırımların%1 lik artışı büyümeyi yaklaşık 

olarak % 1 arttırmaktadır. İkinci denklemdeki rakamlar da aynı şekilde oranladığında yine 

büyük bir değer çıktığından anlamlı bir sonuç vardır. 
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4.5 ARDL Kısa Dönem Modeli 

Aşağıdaki denklem bize ARDL kısa dönem denklemini vermektedir. 

LOGBYMt=a0+a1ECTt-1 + ∑ a 𝑚
𝑖=1 2i LOGBYMt-i +∑ a𝑛

𝑖=0  3iLOGDYYt-i+ +ut                     (4) 

Tablo 8: ARDL Kısa Dönem Modelinde Gecikme Sayısının Belirlenmesi 

Gecikme Sayısı AIC SCI Otokorelasyon (LM Testi) 

5 -2.80 -2.17 0.38 

4 -2.94 -2.41 0.41 

3 -3.01 -2.58 0.25 

2 -3.09 -2.76 0.17 

1 -3.21 -2.98 0.60 

Yukarıdaki tablo (Tablo 8) Akaike ve Schwarz kriterlerine göre gecikme sayılarını ve bu 

gecikmelerin otokorelasyon sorunu olup olmadığını göstermektedir. Daha önceki sonuçlarda 

olduğu gibi her iki kriter için de 1. Gecikme esas alınmış ve otokorelasyon sorunu 

bulunamamıştır. 

Tablo 9: ARDL Kısa Dönem Sonuçları 

Tablo 9’da ARDL kısa model sonuçları birinci gecikmeye göre çözülmüştür. Katsayılara 

bakıldığında örneğin DLBYM(-1) ile olumlu bir ilişki olması demek doğrudan yabancı 

yatırımlar %1 arttığında büyümeyi % 0.3504 arttırmaktadır. Yani zayıf bir ilişki vardır. Bu 

yorumlamayı dikkate alabilmemiz için Wald testi uygulamamız gerekmektedir.  R2’nin 0,10 

düzeyinde olması ise ilişkiyi açıklama oranının oldukça düşük olduğunu gösterir. Yani %10 

unu açıklayabilmektedir  

ECT değişkeni haricinde katsayıların t istatistik değerinden büyük olduğu da ayrıca 

görülmektedir. ECT değişkeni de hata düzeltmeyi göstermektedir.  

  

Değişken Katsayı Standart Hata t-değeri p-değeri 

DLBYM(-1) 0.3504 0.7608 0.4606 0.6490 

DLDYY 0.0240 0.0177 1.3561 0.1872 

DLDYY(-1) -0.0118 0.0198 -0.5970 0.5558 

ECT(-1) -0.6282 0.7922 -0.7929 0.4352 

R2= 0.1051                         AIC=-3.21                            SCI=-2.98 

DW=2.0509 
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Tablo 10: ARDL Kısa Dönem Wald Testi Sonuçları 

Değişken sayısı                                     Yüzde 10                                             Yüzde 5  

                                                                  I(0)-I(1)                                              I(0)-I(1) 

                                                                  4.04-4.78                                            4.94-5.73 

Hesaplanan F istatistiği=0,27 

Normalize Restriction(=0)                     Value                                               Std.Err 

(C(2)+C(3))/(1-C(1))*                                0.0188                                               0.0360 

Normalize Restriction(=0)                     Value                                               Std.Err 

C(4)/(1-C(1))**                                            -0.9672                                              2.3308 

*value/std.err=0.522,        ** value/std.err=-0.4149 

Tablo 10 sonuçlarına göre F istatistik değeri %5 ve % 10 luk tablo değerlerinin altında kalmıştır. 

Ayrıca birinci denklem value/ standart sapma oranı 0.50 civarındadır. Bunun anlamı kısa 

dönemde doğrudan yabancı yatırımların 1 değerlik artışı büyümeyi yarım değe arttırır. Pozitif 

ama zayıf bir ilişki vardır. Aynı şekilde ikinci denklemde anlamlı bir ilişkinin varlığı 

bulunamamıştır. 

5.SONUÇ 

Küreselleşmeyle beraber ekonomik, ticari ve teknolojik sınırların ortadan kalkması özellikle 

gelişmekte olan ülkelerin makroekonomik değişkenlerine olumlu etkisinden dolayı yabancı 

sermaye üzerinde yoğunlaşmalarına neden olmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımların istihdam 

yaratması, yeni teknolojiler geliştirmesi rekabeti yaygınlaştırması, sermaye birikimi ve toplam 

faktör verimliliğini arttırması gibi makroekonomik değişkenler ekonomik büyümeye katkı 

sağlar. Lakin doğrudan yabancı yatırımlar teknolojik bağımlılığa neden olarak ya da dışlama 

etkisi yaratarak ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkiye de neden olabilmektedir. Bu çalışmada 

Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme ilişkisi 1980-2012 dönemi yıllık 

veriler kullanılarak analiz edilmiştir.  Durağan olmayan serilerimize birim kök testi uygulanmış 

ve durağan hala getirilmiştir. Çalışmamızdan elde edilen bulgulara göre ARDL testi 

uygulanmıştır. ARDL uzun dönem testi sonuçlarına göre doğrudan yabancı yatırımlar ile 

ekonomik büyüme arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 

ARDL kısa dönem testi sonuçlarına göre elde edilen bulgular kısa dönemde doğrudan yabancı 

yatırımlarla ekonomik büyüme arasında pozitif yönde ancak zayıf bir ilişkinin olduğunu 
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göstermektedir. Çalışmamız Aykut ve Sayek (2007) ‘in yaptıkları çalışma ile paralellik 

göstermektedir.  

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde iç tasarrufların yetersiz olması ülkelerin ekonomik 

büyümeye olumsuz etki yaparken doğrudan yabancı yatırımların büyümeye etkisi göz önüne 

alındığında Türkiye doğrudan yabancı yatırımlardan daha fazla yararlanmalıdır. Bunun için de 

Türkiye de ekonomik ve siyasi istikrarın yanı sıra uygun koşulların da sağlanması 

gerekmektedir. Ancak bu koşullar sağlandığında doğrudan yabancı yatırım yapmak isteyen 

yatırımcılar ülkeye yatırım yapmak isteyecektir.  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı hemşirelerin örgütsel güven algılarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki 

etkisini incelemektir. Araştırmaya bir kamu hastanesinde çalışan 117 hemşire katılmıştır. 

Veriler anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak 

Bromiley ve Cummings (1996) tarafından geliştirilen “Örgütsel Güven Envanteri”nin iki 

boyutlu kısa formu ile Meyer, Allen ve Smith (1993) tarafından geliştirilen üç boyutlu 

“Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS programı aracılığıyla ilgili analizlere 

(betimleyici istatistikler, korelasyon ve regresyon analizleri) tabi tutulmuş ve elde edilen 

bulgular yorumlanmaya çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre duygusal bağlılık alt boyutu hem 

bilişsel hem de duygusal güvenden pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilenirken devamlılık 

bağlılığı alt boyutu sadece bilişsel güvenden pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilenmektedir. 

Örgütsel güven alt boyutlarının normatif bağlılık alt boyutu üzerinde anlamlı bir etkisi 

bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Güven, Örgütsel Bağlılık, Hemşireler   

 

AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF NURSES’ PERCEPTIONS OF 

ORGANIZATIONAL TRUST ON THEIR ORGANIZATIONAL COMMITMENT 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the effect of nurses’ perceptions of organizational trust 

on their organizational commitment. The sample of the study consisted of 117 nurses working 

at a research hospital. The data of the study was obtained through questionnaire. The data 

collection instruments used specifically in the study are the short form of Organizational Trust 

Inventory consisted of with two sub-dimensions developed by Bromiley and Cummings in 1996 

and Organizational Commitment scale consisiting of three sub-dimensions developed by 

Meyer, Allen and Smith in 1993. The data gathered was analysed through SPSS program in 

terms of descriptive statistics, corelation and regression analyses. The results of the analyses 

reveal that while the subdimension “affective commitment” is affected significantly and 

positively by the trust in both the affective trust and the cognitive trust, the sub-dimension 

“continuance commitment” is only affected significantly and positively by the cognitive trust. 

No significant effect of subdimensions of organizational trust was found on normative 

commitment. 

Key Words: Organizational Trust, Organizational Commitment, Nurses 
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1. GİRİŞ 

Güven, örgütlerde asıl işlerin yapılmasından sorumlu personele (örneğin hastane örgütlerinde 

hemşireler) kararlar üzerinde daha fazla kontrol yetkisinin verildiği ve özellikle örgüt 

yapılarındaki basıklaşmaya yönelik köklü örgütsel değişimlerin oluşturulduğu günümüzde 

gittikçe artan bir öneme sahiptir (Spence et al., 2001:7). Örgütsel güven kavramı, örgütlerin 

amaçlarına ulaşmasında ve sinerji oluşturmalarında, beşeri sermayelerini etkin 

kullanabilmelerinde kilit rol oynamaktadır. Bu çalışmada örgütsel güven olgusu; toplumun en 

önemli ihtiyaçlarından biri olan sağlık hizmetleri ihtiyacının karşılandığı hastane örgütlerinde 

ve bu örgütlerin üyeleri olan hemşirelerden sağlanan verilerle araştırma konusu yapılmıştır. 

Hastane örgütleri kompleks ve azametli kurumlar olarak, hüzün ve eğlenmenin, kurtarma ve 

kaybetmenin, sağaltma ve ölümün gerçekleştiği yerlerdir (Jennings et al., 2002:1). Türkiye’de 

2014 sağlık hizmetleri istatistik verilerine göre (www.saglik.gov.tr/) hastanelerde 142.432 

hemşire çalışmaktadır. Modern bir toplumda sağlıklı ilişkiler geliştirilmesi ve sürdürülmesi için 

güven ve işbirliği olgularının gerekli olduğu söylenebilir (İşcan ve Sayın, 2010:201). Modern 

toplumların örgütlü toplumlar olduğu varsayımı kabul edilirse, örgütlerin, toplumların 

ihtiyaçlarının karşılanmasındaki işlevleri bakımından önemli varlıklar olduğu gerçeği de aynı 

doğrultuda ortaya çıkmaktadır.  

Sargut (2003), modern kurumların doğasında soyut ve uzman sistemlere olan güvenin yattığını 

belirterek, bilginin şifrelenmesi ve yayılmışlık düzeyinin de güvenle ilişkili olduğu varsayımını 

aktarmaktadır (Sargut, 2003:97). Bilginin şifrelenmesi ve yayılmışlığı, kültürün bir fonksiyonu 

olarak kabul edilebilir. Bu nedenle ilgili alan yazında örgütsel güven olgusunu, örgütsel kültür 

ile ilişkisi bakımından ele alan bir takım araştırmalar da yer almaktadır (Sargut, 2001:140). 

Günümüzde örgütler; post-bürokratik örgütler olarak tanımlanmaktadır. Bu adlandırma, 

örgütlerin her an değişime hazır, ortak ve paylaşılan bir misyon ile yönetilen; bireyler, gruplar 

ve iş birimleri arasında karşılıklı yoğun bir bağımlılık ile işleyen yapıyı açıklamaktadır. Post-

bürokratik yeni örgüt yapılarında, işbirliği sistemini ayakta tutan ve sinerjiyi sağlayan en önemli 

faktörlerden biri artık güvendir (Erdem, 2003:154-155). Günümüz hastane örgütleri de kısmen 

post-bürokratik yapılarıyla, aynı zamanda matriks örgüt yapılarıyla tanımlandığında, örgütsel 

güven olgusunun bu yapılar içindeki rolünün çok önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Örgütsel 

güven olgusu, hastanelerin matriks örgüt yapısı tasarımı (Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2012:345) 

nedeniyle ortaya çıkabilecek potansiyel olumsuz yönlerin etkilerini azaltan, yararlı bir işleve 
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sahip olabilir. Bu işlevini farklı biçimlerde yerine getirebildiği gibi, araştırmamızın bağımlı 

değişkeni olan örgütsel bağlılık üzerindeki pozitif etkileriyle de yerine getirebilir.  

1.1. Örgütsel Güven 

Mishra’ya göre güven kavramı, taraflardan birinin, öbürüne karşı yetkinliğine (yeterliliğine), 

açıklığına (doğru ve açık sözlü olmasına), ilgili olmasına (başkalarının durumunu da 

düşünmesine) ve güvenilirliğine (tutarlılığına) dayanarak savunmacı davranmamaya istekli 

olması biçiminde tanımlanabilir (Mishra, 1996:269-270). Açık iletişim, önemli enformasyonun 

paylaşılması, paylaşılan duygular ve algılar, daha fazla kararlara katılım olanaklarının 

sağlanması, çalışanlarda örgütlerine güvenin gelişmesine neden olabilmektedir (Spence et al., 

2001:7, Gilbert ve Tang, 1998:322). 

Bu araştırmada örgütsel güven kavramı Cummings ve Bromiley (1996) tarafından geliştirilen 

kuramsal model esas alınarak açıklanmaktadır. Bu açıklamaya göre örgütsel güven: “Bir bireyin 

ya da grubun başka bir bireye ya da gruba / örgüte yönelik inanışları” olarak değerlendirilmekte 

ve üç boyutuyla ortaya konulmaktadır. Örgütsel güveni tanımlayan boyutlar: a) Gizliden ya da 

açıktan herhangi bir taahhüdü ile uyumlu davranış göstermek üzere iyi niyetli gayretler. b) Bir 

takım taahhütlerinden önce yaptığı müzakereler her ne olursa olsun dürüst olmak. c) Karşı 

taraftan yüksek bir avantaj sağlama fırsatı doğsa bile bunu kullanmamaktır. Bu anlamda 

örgütsel güven: bir örgütün faaliyetlerinde iyi niyetle davranma çabası, karşılıklı 

etkileşimlerinde ve faaliyetlerinde dürüst olması ve fırsatçılık / istismarcılık yapmaması 

biçiminde tanımlanmaktadır. Güven veren davranış ise bireyin; verdiği taahhütlerini yerine 

getirmek üzere davranış göstermesi, sözleriyle davranışlarının tutarlı olması (niyeti ile 

davranışının uyumlu olması), karşı tarafın aleyhine ortaya çıkan avantajların kullanılmamasıdır 

(Cummings ve Bromiley, 1996:303-304).  

İlgili yazında örgütsel güven kavramı, biri birinden farklı kuramsal modeller ile ve farklı 

faktörler ile açıklanmaktadır. Bunlar: çok düzeyli, kültür temelli, iletişime dayalı, dinamik ve 

çok boyutlu biçiminde adlandırılan modellerdir (Demircan ve Çakar, 2003:142). Cummings ve 

Bromiley (1996) örgütsel güven modelinde örgütsel güven; bir inanç olgusu olarak analizlerde 

işlemselleştirilmiştir.  Bu nedenle örgütsel güven de başka inanç olguları gibi “çok boyutlu” 

(bilişsel, duygusal ve davranışsal niyet olmak üzere) bir yapıya sahiptir (Mishra, 1996:265).  

Örgütsel güvenin neden olduğu bir takım örgütsel olgular arasında; iş tatmini, örgütsel bağlılık, 

rolün açıklığa kavuşması, performans artışı (Podsakoff et al., 1996, Wech, 2002, Rich, 1997), 

girişimci davranış (Welter et al., 2004), örgütsel bağlılık (Demirel, 2008, Yılmaz, 2012), 

örgütsel özdeşleşme (Tüzün, 2006) sendikaya bağlılık (Hoel, 2004) sayılabilir. 
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1.2. Örgütsel Bağlılık 

Bağlılık; birey için bir konumdan vazgeçmeyi güçleştiren, onu düşünce ya da konumuna 

bağlayan güçlerin bir toplamı biçiminde tanımlanabilir (Freedman vd., 2003:472). Örgütsel 

bağlılık kavramı ise, karmaşık ve birden fazla boyutu olan bir kavramdır (Seymen, 2008:135). 

Örgütsel bağlılık; örgüt ve işgörenin karşılıklı ilişkilerinden ortaya çıkan, işgörenin çalıştığı 

örgüte yönelik hissettiği bağın gücünü belirtmektedir. İşgörenlerin yaptıkları işe ve üyesi 

oldukları örgütlerine yönelik olumlu duygulara sahip olmaları örgütlerin mal ve hizmet üretimi 

yapabilmesinde büyük öneme sahiptir (Uygur, 2009:12). 

Üzerinde en çok araştırma yapılan bağlılık biçimleri arasındaki örgütsel bağlılığın önemi, 

işgücü devri, devamsızlık ve geç kalma gibi örgütsel olgularla olan ilişkisinden 

kaynaklanmaktadır (Çakır, 2001:49; Seymen, 2008:137). Araştırmacılar, örgütsel bağlılığın, 

zaman içindeki durağan ve geçici olaylardan oldukça az etkilendiğini; buna karşın liderlik, 

kültür, değerler ve normları içeren örgütsel etmenlerden daha yüksek düzeyde etkilendiğini 

ortaya koymuştur (Balay, 1999:238). Birey ve örgüt arasında oluşan bağlar, örgütün en değerli 

varlığı olan çalışanların, ortak değer, amaç ve kültür etrafında toplanmalarını sağladığı gibi, 

bireylerin aidiyet duygusunu da geliştirebilir (Çakır, 2001:49). 

Ücret artışını yetersiz gördüklerinde örgütsel bağlılığı görece daha yüksek olan işgörenler, bu 

durumu (hiç değilse kısa dönemde) üyesi oldukları örgütleriyle olan ilişkilerinde tutum ve 

davranışlarında olumsuz bir etken olarak önemsemezler. Bu bakımdan örgütsel bağlılık, 

işgörenlerin algıladığı beklentiler ve karşılananlar denkliği olmadığında, davranışsal 

yönelimlerinin aynı doğrultuda devam etmesine olanak sağlar (DeCotiis ve Summers, 

1987:448). 

Allen ve Meyer’in (1990) üç boyuttan oluşan bağlılık modelinde örgütsel bağlılık; tutumsal bir 

olgu biçiminde tanımlanmıştır (Ergeneli ve Sağlam Arı, 2005:125). Davranışsal bağlılığın 

gelişimi; çalışanın kendi özgür iradesiyle, bir örgüte katılması sonrasında katılımını kolayca 

geri alamıyorsa, örgütte kalma olasılığı yüksek olacaktır (Meyer ve Allen, 1997:50). Böylece 

örgütte kalmayı sürdüren işgören, zaman içinde duygusal bağlanım da geliştirecek ve 

sonrasında davranışlarını da bu duruma uyarlamaya başlayacaktır. İçedönük ussallaştırma, 

büyük olasılıkla hızlı biçimde oluşacak ve bireyin farkında olmadığı gizil bir süreç biçiminde 

olacaktır (Yıldırım, 2002:10). Çalışanların duygusal bağlılıkları, örgütlerindeki yaşantılarının 

tekrarlanmasına dayalı gelişecektir. Ayrıca bireyler örgütlere bir takım beklentilerle gelirler. 

Bu beklentiler ile örgütteki yaşantıları arasında uyuşma olduğunda duygusal bağlılık da 

gelişecektir. Bireyler farklı gereksinimlere ve değerlere sahiplerdir. Bu değer ve 
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gereksinimlerini karşılayan örgütsel yaşantıları da, bireylerde duygusal bağlılığın gelişmesine 

neden olacaktır (Allen ve Meyer, 1997:51-54). 

Devam bağlılığı; bireyin örgütten ayrılması halinde karşılaşacağı maliyetler konusundaki 

farkındalığı nedeniyle bağlılık göstermesidir (Allen ve Meyer, 1990:1-3; Meyer ve 

Herscovitch, 2001:304). Normatif ve duygusal bağlılığın birbirleri ile bir düzeye kadar ilişkili 

boyutlar olduğu, devam bağlılığının ise tamamen ayrı bir örgütsel bağlılık boyutunu 

oluşturduğu Allen ve Meyer (1990) tarafından açıklanmaktadır. Duygusal bağlılık Allen ve 

Meyer’e göre; Mowday vd.’nin (1982) belirttiği gibi, kişisel niteliklerden, işin niteliklerinden, 

iş deneyimlerinden ve yapısal niteliklerden kaynaklanabilmektedir. İş deneyimleri, işgörenlerin 

psikolojik gereksinimlerini karşılamakta, işleri ile ilgili rollerindeki yeterlilik duygularını 

tatmin etmelerine yardım etmektedir. Devam (zorunlu) bağlılığı Allen ve Meyer’e (1990) göre, 

işgörenin çalıştığı işyerinde kullanmak için beceri ve yeteneklerini geliştirirken, kişisel birçok 

zaman ve enerji harcamış olması, yeni işyerinde bu beceri ve yeteneklerini kullanamayabileceği 

anlamına gelebileceğinden, yeni işyeri için tekrar zaman ve enerji harcamak istemeyeceği 

biçiminde açıklanmaktadır. Bu nedenle zorunlu örgütsel bağlılık gösterebilecek ve yeni 

maliyetlere katlanmak istemeyecektir. Ayrıca yeni bir iş yeri alternatiflerinin çok sınırlı ve 

erişilmesinin zor olması durumunda da işgörenler çalıştıkları işyerlerine devam bağlılıklarını 

sürdürebileceklerdir. Normatif bağlılık ise, çalışanın çalıştığı işyerinde kalmayı sırf sadakat ve 

ahlaki bir zorunluluk hissi ile kabul etmesidir. Duygusal bağlılıktan farklı olarak bu şekilde 

olmasını istediği için değil, bu şekilde davranmanın doğru olduğuna olan inancından ötürü 

kendini zorunlu hissetmektedir (Gray ve Wilson, 2008:46). 

1.3. Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi 

Erdem’e (2003) göre, yüksek güven ortamında çalışan bireyler örgütsel otoriteleri daha güçlü 

destekler ve örgüte bağlanırlar; örgütün amaçları, normları, değerleri ile özdeşleşirler. Güçlü 

bir örgütsel güven iklimine sahip örgütlerde, üyelerin kuruma olan bağlılıklarının artması, 

özdeşleşmenin kolaylaşması ve performansın yükselmesi beklenir (Erdem, 2003:165). Bir 

örgütün ne kadar güvenilir olduğu Mukherjee ve Bhattacharya’ya göre (2013) faaliyetlerinin, 

eylemlerinin ve uygulamalarının algılanması ile anlaşılabilir. Bu bilişsel işlev daha sonra 

güvenen (işgören) ile güvenilen (işveren) arasında bir duygusal bağlantının oluşması ile 

tamamlanır. Bu bağ ile oluşan ilişki ise işgörenin örgütün istediklerine uygun bir takım tutumlar 

ve davranışlar (örneğin; iş tatmini, duygusal bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışları) 

sergilemesine yol açar (Mukherjee ve Bhattacharya, 2013:68). 
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İlgili alanyazında örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini inceleyen birçok 

çalışmaya rastlamak mümkündür (Spence et al., 2001, Geyskens, et al., 1996, Tremblay et al., 

2010, Demirel, 2008, Mukherjee ve Bhattacharya, 2013). Söz konusu bu araştırmalarda elde 

edilen ortak bulgu örgütsel güven algısının örgütsel bağlılık üzerinde etkili olduğudur. 

 

2. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmanın amacı hemşirelerin örgütsel güven algılarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki 

etkisini incelemektir. Bu doğrultuda iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkilerin 

incelenmesinde yararlanılan ilişkisel tarama metodu benimsenmiştir. 

İlgili alanyazın taramasının ardından geliştirilen araştırma modeli aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

Araştırma modelinde gösterilen her bir ok literatürde yer alan ilgili çalışmaların bulgularına 

dayanılarak oluşturulan hipotezleri temsil etmektedir. Buna göre; 

H1: Hemşirelerin bilişsel güven algılamalarının duygusal bağlılıkları üzerinde pozitif yönlü 

anlamlı bir etkisi vardır. 

H2: Hemşirelerin bilişsel güven algılamalarının devam bağlılıkları üzerinde pozitif yönlü 

anlamlı bir etkisi vardır. 

H3: Hemşirelerin bilişsel güven algılamalarının normatif bağlılıkları üzerinde pozitif yönlü 

anlamlı bir etkisi vardır. 

H4: Hemşirelerin duygusal güven algılamalarının duygusal bağlılıkları üzerinde pozitif yönlü 

anlamlı bir etkisi vardır. 

H1: Hemşirelerin duygusal güven algılamalarının devam bağlılıkları üzerinde pozitif yönlü 

anlamlı bir etkisi vardır. 
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H1: Hemşirelerin duygusal güven algılamalarının normatif bağlılıkları üzerinde pozitif yönlü 

anlamlı bir etkisi vardır. 

2.2. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklemini Denizli ili merkez ilçesinde bulunan bir kamu hastanesinde görevli 

hemşireler arasından kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiş 117 katılımcı 

oluşturmaktadır. Bunların %19,7’si 18-25 yaş, %49,6’sı 26-33 yaş, %23,1’i 34-41 yaş ve 

%7,7’si 42-49 yaş aralığındadır. Medeni durumları itibariyle katılımcıların %62,4’ü evli, 

%37,6’sı bekârdır. Eğitim düzeyleri itibariyle katılımcıların %13,7’si ön lisans, %80,3’ü lisans 

ve %6’sı yüksek lisans mezunudur. Katılımcıların çoğunluğunu %33,3 ile 1-5 yıl arası bir 

süreye sahip olan hemşireler oluşturmaktadır. Bunları sırasıyla %25,6 ile 6 – 10 yıl süreyle 

çalışanlar, %21,4 ile 11-15 yıl süreyle çalışanlar ve son olarak %19,7 ile 16 yıldan fazla süre 

ile çalışanlar izlemektedir. 

2.3. Araştırmada Kullanılan Ölçüm Araçları 

Araştırma için verilerin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Katılımcılara 

içerisinde kişisel bilgiler, örgüte duyulan güven ve örgütsel bağlılık gibi konuları kapsayan 

soruların yer aldığı bir anket formu elden dağıtılmış ve belli bir süre sonra tekrar toplanmıştır. 

Anket formunda yer alan örgüte duyulan güven soruları Bromiley ve Cummings (1996) 

tarafından geliştirilen “Örgütsel Güven Envanteri”nin iki boyutlu kısa formunu Türkçeye 

çevirip geçerlik ve güvenilirliğini test etmiş olan Tüzün’ün (2006) yayınlanmamış doktora 

tezinden alınmıştır. Biri bilişsel, diğeri duygusal güven olmak üzere iki faktör ve 12 maddeden 

oluşan ölçekte duygusal güven boyutundaki bir madde her iki faktöre de yüklendiği için 

ölçekten çıkarılmıştır. “1-Hiç katılmıyorum”, “7-Tamamen katılıyorum” şeklinde 

değerlendirilen 7’li Likert ölçeğini esas alan ölçeğin iç tutarlık katsayısı α =.84 olarak 

hesaplanmıştır. Bu çalışmada hesaplanan iç tutarlılık katsayısı ise α =.88’dir. Araştırmada 

hemşirelerin örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemek için Meyer, Allen & Smith (1993) 

tarafından geliştirilen “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Her biri 6 madde içeren,  

duygusal, devam ve normatif bağlılık olmak üzere 3 boyuttan oluşan ölçekte devam bağlılığı 

boyutundan 1 ve normatif bağlılık boyutundan 2 madde birden fazla faktöre dağıldığı için 

ölçekten çıkarılmıştır. İfadelerin her biri (1) Kesinlikle katılmıyorumdan (5) Tamamen 

katılıyoruma doğru derecelendirilen 5’li Likert ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Ölçeğin 

iç tutarlılık katsayısı α =.91 olarak hesaplanmıştır. 

2.4. Analiz Yöntemi 
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Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayara aktarıldıktan sonra SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) 20.0 aracılığıyla amaca uygun olarak çeşitli istatistiki analizler (Ortalama, 

standart sapma, korelasyon ve regresyon) kullanılarak incelenmeye çalışılmıştır.  

2.5. Bulgular 

2.5.1. Ölçeklerin Geçerlik ve Güvenilirliğine İlişkin Bulgular 

Ölçeklerin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Bu analiz öncesinde yapılan 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testleri ile örnekleme yeterliliği (örgütsel güven ölçeği için KMO 

değeri .83, örgütsel bağlılık ölçeği için KMO değeri .89 olarak hesaplanmıştır), Bartlett testleri 

ile de istatistiksel anlamlılıkları (örgüte güven ölçeği için χ2 = 534.236, p < .000, örgütsel 

bağlılık ölçeği için χ2 = 1232.087, p < .000 olarak hesaplanmıştır) kontrol edilmiş ve elde edilen 

bulgulara göre faktör analizi yapılmasına karar verilmiştir. Ölçeklerin güvenilirliklerinin test 

edilmesi amacıyla Cronbach-Alpha katsayıları hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi 

sonucunda elde edilen her bir maddeye ilişkin faktör yükleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Ölçek Maddeleri İle İlgili Faktör Yükleri 

 

 

 

 

ÖLÇEK MADDELERİ 

 

ÖLÇEKLER 

 

ÖRGÜTSEL GÜVEN ÖLÇEĞİ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ 

Alt Boyutlar Alt Boyutlar 

Bilişsel Güven Duygusal  

Güven 

Duygusal 

Bağlılık 

Devam 

Bağlılığı 

Normatif  

Bağlılık 

Bilişsel Güven 1 0,775     

Bilişsel Güven 2 0,672     

Bilişsel Güven 3 0,654     

Bilişsel Güven 4 0,734     

Bilişsel Güven 5 0,798     

Bilişsel Güven 6 0,401     

Bilişsel Güven 7 0,434     

Duygusal Güven 1  0,517    

Duygusal Güven 2  0,833    

Duygusal Güven 3  0,628    

Duygusal Güven 4  0,792    

Duygusal Bağlılık 1   0,875   

Duygusal Bağlılık 2   0,895   

Duygusal Bağlılık 3   0,843   

Duygusal Bağlılık 4   0,790   

Duygusal Bağlılık 5   0,610   

Duygusal Bağlılık 6   0,770   

Devam Bağlılığı 1    0,727  

Devam Bağlılığı 2    0,821  

Devam Bağlılığı 3    0,660  

Devam Bağlılığı 4    0,609  



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 1121-1135. 

 

 

1129 

 

Devam Bağlılığı 5    0,405  

Normatif  Bağlılık 1     0,516 

Normatif Bağlılık 2     0,817 

Normatif Bağlılık 3     0,749 

Normatif Bağlılık 4     0,660 

Öz Değer 3,34 2,80 4,98 3,46 2,22 

Açıklanan Varyans (%) 30,398 25,499 33,223 23,097 14,830 

Toplam Varyans   (%) 55,897 71,150 

Cronbach’s Alpha α = 0,847 α = 0,775 α = 0,947 α = 0,716 α = 0,840 

Genel  α =0,88 α =0,91 

Tablo 1’de açımlayıcı faktör analizi sonucunda örgütsel güven ölçeğindeki bilişsel güven 

boyutunun faktör yük değerlerinin 0,401 ile 0,798 arasında ve duygusal güven boyutunun faktör 

yük değerlerinin 0,517 ile 0,833 arasında değiştiği görülmektedir. Özdeğeri 3,34 olan bilişsel 

güven boyutu %30,39 varyans açıklarken özdeğeri 2,80 olan duygusal güven boyutu %25,49 

varyans açıklamaktadır. Her ikisi birden toplamda yaklaşık %56 varyans açıklamaktadırlar. 

Cronbach-Alpha iç tutarlılık katsayıları bilişsel güven için α=0.847 ve duygusal güven için α = 

0,775 olarak hesaplanmıştır. Yine aynı tabloda örgüte bağlılık ölçeğindeki duygusal bağlılık 

boyutunun faktör yük değerlerinin 0,610 ile 0,895 arasında, devam bağlılığı boyutunun faktör 

yük değerlerinin 0,405 ile 0,821 arasında ve normatif bağlılık boyutunun faktör yük 

değerlerinin ise 0,516 ile 0,817 arasında değiştiği görülmektedir. Özdeğeri 4,98 olan duygusal 

bağlılık boyutu %33,22; özdeğeri 3,46 olan devam bağlılığı %23,09 ve özdeğeri 2,22 olan 

normatif bağlılık boyutu ise %23,09 varyans açıklamaktadır.  Her üç bağlılık alt boyutu birlikte 

%71 varyans açıklamaktadırlar.  Cronbach-Alpha iç tutarlılık katsayıları ise sırasıyla; duygusal 

bağlılık için α = 0,947, devam bağlılığı için α = 0,716 ve normatif bağlılık için α=0.840 olarak 

hesaplanmıştır. Bu sonuçlar itibariyle gerek örgütsel güven ölçeğinin gerekse de örgütsel 

bağlılık ölçeğinin kendi içinde oldukça güvenilir ve geçerli olduğunu söylemek mümkündür. 

2.5.2. Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık Değişkenleri Arasındaki Korelasyon Analizine 

İlişkin Bulgular 

Örgütsel güven ile örgütsel bağlılık alt boyutları arasındaki ilişkinin anlaşılması amacıyla 

gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2: Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık Değişkenleri Arasındaki Korelasyon 

Analizi Sonuçları 

 𝐗 S 1 2 3 4 5 

 

1. Bilişsel Güven  

2. Duygusal Güven 

3. Duygusal Bağlılık 

4. Devam Bağlılığı 

5. Normatif Bağlılık  

3,50 

3,55 

3,31 

3,14 

2,84 

0,673 

0,702 

1,033 

0,777 

0,933 

1 

0,69** 

0,576** 

0,389** 

0,308** 

 

1 

0,526** 

0,310** 

0,287** 

 

 

1 

0,554** 

0,417** 

 

 

 

1 

0,734** 

 

 

 

 

1 

**p<0.05 

Tablo 2’ye göre örgütsel güven ile örgütsel bağlılık alt boyutları arasındaki korelasyon 

değerlerinin pozitif ve p<0,05 önem düzeyinde anlamlı olduğu söylenebilir. Buna göre bilişsel 

güven alt boyutu ile en fazla ilişkili olan örgütsel bağlılık alt boyutu duygusal bağlılıktır 

(r=0,576). Bunu sırasıyla devam bağlılığı (r=0,389) ve normatif bağlılık izlemektedir (r=0,308). 

Duygusal güven alt boyutu ile en çok ilişkisi bulunan örgütsel bağlılık alt boyutu yine duygusal 

bağlılıktır (r=0,526). Bunu sırasıyla devam bağlılığı (r=0,310) ve normatif bağlılık izlemektedir 

(r=0,287). 

2.5.3. Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik 

Regresyon Analizine İlişkin Bulgular 

Tablo 3: Örgütsel Güvenin Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon 

Analizi Bulguları 

Değişkenler B Std.Hata β T p 

Sabit Değer 0,359 0,138  2,362 0,021 

Bilişsel Güven 0,622 0,158 0,406 3,930 0,000 

Duygusal Güven 0,362 0,152 0,246 2,385 0,019 

R= 0,603    R2= 0,363      

F= 32,503   p= 0,000      

Tablo 3’te görüldüğü üzere duygusal bağlılık ile bilişsel güven ve duygusal güven arasındaki 

ilişkinin anlamlı olduğu görülmektedir (R=0.603, p<0.05). Her iki değişken birlikte duygusal 

bağlılığa ilişkin toplam varyansın %36’sını açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon 

katsayıları (β) itibariyle duygusal bağlılık üzerindeki göreli önem sırası bilişsel güven ve 

duygusal güvendir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları 

incelendiğinde gerek bilişsel güvenin (t=3,930, p<.05) gerekse duygusal güvenin duygusal 

bağlılık üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir (t=2,385, p<.05). Bu sonuçlar 

alanyazındaki pek çok çalışmada elde edilen, çalışanların duygusal bağlılığının örgütsel güven 

algısından etkilendiği yönündeki araştırma bulgularıyla tutarlılık göstermiştir (Bukherjee ve 
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Bhattacharya, 2013; Tremblay ve arkadaşları, 2010; Spence et al., 2001; Geyskens ve 

arkadaşları, 1996). Bu bulgular doğrultusunda H1 ve H4 hipotezleri kabul edilmiştir. 

Tablo 4: Örgütsel Güvenin Devam Bağlılığı Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi 

Bulguları 

Değişkenler B Std.Hata β T p 

Sabit Değer 1,478 0,380  3,889 0,000 

Bilişsel Güven 0,385 0,137 0,334 2,805 0,006 

Duygusal Güven 0,088 0,132 0,080 0,669 0,505 

R= 0,393    R2= 0,154      

F= 10,405   p= 0,000      

 

Tablo 4 incelendiğinde devamlılık bağlılığı ile bilişsel güven ve duygusal güven arasındaki 

ilişkinin de anlamlı olduğu görülmektedir (R=0.393, p<0.05). 

Her iki değişken birlikte devam bağlılığına ilişkin toplam varyansın %15’ini açıklamaktadır. 

Standardize edilmiş regresyon katsayıları (β) itibariyle devam bağlılığı üzerindeki göreli önem 

sırası bilişsel güven ve duygusal güvendir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi 

sonuçları incelendiğinde sadece bilişsel güvenin devam bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkiye 

sahip olduğu görülmektedir (t=2,805, p<.05). Duygusal güvenin devam bağlılığı üzerinde 

anlamlı bir etkisi bulunamamıştır (t=0,080, p>.05). Bununla ilişkili olarak Yılmaz’ın (2012) 

çalışmasında da sadece bilişsel güvenin bağlılık üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu 

duygusal güvenin ise anlamlı bir etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir. Buna göre H2 hipotezi 

kabul edilmiş H5 hipotezi ise reddedilmiştir. 

Tablo 5: Örgütsel Güvenin Normatif Bağlılık Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon 

Analizi Bulguları 

Değişkenler B Std.Hata β T p 

Sabit Değer 1,156 0,470  2,461 0,015 

Bilişsel Güven 0,290 0,170 0,209 1,710 0,090 

Duygusal Güven 0,190 0,163 0,143 1,165 0,246 

R= 0,325   R2= 0,105      

F= 6,709    p= 0,002      

 

Tablo 5 incelendiğinde normatif bağlılık ile bilişsel güven ve duygusal güven arasındaki 

ilişkinin de anlamlı olduğu görülmektedir (R=0.325, p<0.05). Her iki bağımsız değişken birlikte 

normatif bağlılığa ilişkin toplam varyansın %10’unu açıklamaktadır. Standardize edilmiş 

regresyon katsayıları (β) itibariyle normatif bağlılık üzerindeki göreli önem sırası yine bilişsel 

güven ve duygusal güven biçimindedir. Ancak regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-

testi sonuçları incelendiğinde bağımsız değişkenlerin her ikisinin de normatif bağlılık üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür (t=1,710 ve t=1,165, p>.05). Demirel’in (2008) 
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çalışmasında da benzer şekilde yöneticiye ve örgüte duyulan güvenin normatif bağlılık üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir. Buna göre H3 ve H6 hipotezleri reddedilmiştir. 

 

3. SONUÇ 

Bu çalışma ile hemşirelerin çalıştıkları örgüte yönelik duygusal, devam ve normatif 

bağlılıklarının bilişsel ve duygusal güven algılarından ne şekilde etkilediği belirlenmeye 

çalışılmıştır.  

Araştırma bulgularına dayanarak, hastane örgütlerinde örgütsel güven düzeyinin yükseltilmesi 

yolu ile hemşirelerin örgütsel bağlılık düzeylerinin de yükseltilebileceği söylenebilir. Özellikle 

duygusal bağlılık boyutunun, örgütsel güven boyutlarının her ikisinden de olumlu yönde 

etkilendiği, ayrıca devam bağlılığı boyutunun ise yalnızca bilişsel güven tarafından olumlu 

yönde etkilendiği görülmüştür. Bu araştırmanın ortaya çıkardığı bir başka sonuç ise örgütsel 

güven boyutlarının normatif bağlılık boyutu üzerinde bir etkiye sahip olmamasıdır.  

Bu sonuçlar doğrultusunda hastane yöneticilerine, örgütsel güven düzeyinin geliştirilmesinde 

etkili olabilecek bir takım faktörlerin neler olduğunu belirlemeleri ve bu faktörleri ya da araçları 

örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanmak üzere dikkate almaları önerilebilir. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı çalışanların alınan kararlara katılma durumları ile iş doyumu düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın örneklemini kolayda örnekleme yöntemine göre 

belirlenmiş 135 banka çalışanı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yapılandırılmış soru 

formları kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin veriler araştırmacılar 

tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu”; kararlara katılma durumlarına ilişkin veriler 

Kahnweiler ve Thompson (2000) tarafından geliştirilen “Örgütsel Katılım Ölçeği” ve iş 

doyumuna ilişkin veriler ise Brown ve Peterson (1994) tarafından geliştirilen “İş Doyumu 

Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (aritmetik 

ortalama, standart sapma), korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen 

bulgular katılımcıların kararlara katılma durumlarına yönelik algılamaları ile iş doyumlarının 

orta düzeyde olduğunu; kararlara katılım durumu ile iş doyumu arasında pozitif ve orta düzeyde 

bir ilişki bulunduğunu ve kararlara katılım durumlarının, iş doyumlarını pozitif etkilediğini 

göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kararlara katılım, İş doyumu, Banka çalışanları 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PARTICIPATION IN DECISION 

MAKING AND JOB SATISFACTION:  RESEARCH ON BANK 

EMPLOYEES 

Abstract  

The aim of the study is to investigate the relationship between bank employees’ participation 

in decision making and their job satisfaction. The sample of study consisted of 135 bank 

employess determined according to convenience sampling method. Structured questionnaire 

forms were used as the data collection instrument. Demographic information related to the 

participants were gathered through “Personal Information Form” designed by the researchers, 

data related to participation in decision making was obtained through “Organizational 

Participation Scale” developed by Kahnweiler and Thompson (2000) while data on job 

satisfaction was collected through “Job Satisfaction Scale” developed by Brown ve Peterson in 

1994. In the analysis of the data, descriptive statistics (arithmetic mean, standart deviation), 

correlation and regression analyses were made use of. The findings gathered indicate that the 

participants’ perceptions of their participation in decision making and their job satisfaction are 

at a moderate level; that there is a positive and moderate relationship between the participation 

in decision making and job satisfaction and that the participation in decision making affects job 

satisfaction. 

 

Key Words: Participation in Decision Making, Job Satisfaction, Bank Employees 

 

1. GİRİŞ 

Türkiye’de 2015 yılı sonu verilerine göre, faaliyet gösteren banka sayısı 52’dir. Bu bankalarda 

çalışan kişi sayısı 201.205’dir. Bu rakam bankacılık sektörünün önemli bir istihdam alanı 

olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışanların %78’i yükseköğretim mezunu olup, %6’sı ise 

yüksek lisans ve doktora yapmışlardır (www.tbb.org.tr). Sektörde çalışan profili bakımından 

eğitim düzeylerine göre istatistik verilerin de ortaya koyduğu gibi, eğitim düzeyi genel olarak 

yüksek bir çalışan grubunun istihdam edildiği söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, banka 

çalışanlarının hali hazırda kararlara katılım durumu ile kararlara katılım isteklerinin, iş 

doyumları üzerindeki etkisini belirlemektir. Günümüzde yönetimler örgüt üyelerinin iş doyumu 

düzeylerini ve iş doyumu üzerinde etkili olan faktörlerin neler olduğunu araştırmakla, 

yapılabilecek değişim, iyileştirme ve geliştirme alanlarını ortaya çıkarmak isterler. Bu 

araştırmanın konusu olan kararlara katılım ve iş doyumu ilişkisi, öncelikle bankalarda çalışan 

insanların çalışma hayatından sağladıkları mutlulukları ile ve sektörde yer alan kurumların 

etkinlikleriyle yakından ilgilidir.  

1.1. Kararlara Katılım 

Kararlara katılım: “Kararların, politikaların ve planların belirlenmesinde, iki ya da daha fazla 

tarafın birbirini etkilemesi sürecidir” (Yung et al., 2006). Bir başka tanımla; alınacak 
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kararlardan etkilenecek olanların karar almasına karar almaya katılım denir (Nelson ve Quick, 

1997:294). Kararlara katılım; işin yapılma biçimine, performans değerlemeye, işin adımlarının 

neler olacağına, işlerin nasıl tahsis edileceğine, yeni çalışanların işe alınmasına, çalışanların 

disiplinle ilgili konularına, eğitim ihtiyaçlarına, örgütsel hedef ve politika belirlenmesine, 

önemli satın alımlara ilişkin kararlara katılım olarak ele alınmaktadır (Elele ve Fields, 2010: 

371, Kahnweiler ve Thompson, 2000:425-426). Günümüzde karar almaya katılım için örgütsel 

uygulama örneklerinden en yaygın olanları; kalite çemberleri ve kendini yöneten takımlardır 

(Faught ve McCullough, 2001:34). 

Kararlara katılım olgusu, alanyazındaki çeşitli araştırmalarda; çalışanların hali hazırda fiilî 

olarak kararlara katılma durumu ile kararlara katılma isteği biçimindeki ikili yapısıyla 

ölçümlenmektedir (Kahnweiler ve Thompson, 2000:409, Elele ve Fields, 2010:371). 

Karalara katılım, örgütün enformasyon işleme kapasitesini artırdığı (bilgi, enformasyon ve 

yaratıcılık gelişimine neden olduğundan) ve işgörenlerin örgütsel hedef ve amaçları daha 

belirgin biçimde netleştirmelerini sağladığı (örgütsel değişimin, kararların ve politikaların 

neden alındığının gerekçelerini bilme olanağı sağladığından) için yararlıdır (Yung et al., 2006). 

Çalışanlar kararlara katılırlarsa, iş veya çalışma süreçlerini nasıl uygulayacaklarını daha iyi 

bilebilirler (Miller ve Monge, 1986:730). Kararlara katılım; işgörenlerin örgütte kalmalarını 

sağlamakta veya ayrılmalarını önleyebilmektedir (Yung et al., 2006:947). Kararlara katılım; 

işgörenlerin yüksek düzeydeki ihtiyaçlarının (örneğin; kendini ifade etmek / potansiyelini 

ortaya koymak, özsaygı, bağımsız olma, eşitlik duygusu vb.) karşılanmasına yardım edeceği 

için iş doyumunu arttırmaktadır. Ayrıca kendilerinin fikirlerinin alındığı algısına sahip olan 

çalışanların öz-benlik (ego) duyguları tatmin olmakta ve işbirliğine daha yatkın davranış 

eğilimleri gösterme olasılıkları artmaktadır (Miller ve Monge, 1986:730). Kısaca karar almaya 

katılım, ihtiyaçların tatminini sağlayacağından, iş doyumunu olumlu yönde etkileyecektir 

(Miller ve Monge, 1986:731). 

1.2. İş Doyumu 

İş doyumu çalışma psikolojisi ve örgütsel psikolojinin merkezi kavramlarından biridir. İş 

doyumu olgusu genel olarak çalışma koşulları ile örgütsel ve bireysel sonuçlar arasında bir ara 

değişken durumundadır (Dormann ve Zapf, 2001:483). İş doyumu bir tutumdur (Fisher, 2000: 

185). İş doyumunun tanımlanmasında ilgili alanyazında genel bir fikir birliği olduğu 

söylenebilir (Erdil vd., 2004: 18). İş doyumu; işgörenin yaptığı işe ilişkin bilişsel ve duyuşsal 

bir dizi tepkilerdir (Dalal, 2013:342). Kişinin kendi işini ve iş deneyimlerini değerlendirmesinin 

sonucunda ortaya çıkan keyifli ya da olumlu duygusal durumdur (Locke, 1976; aktaran Spector 
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et al., 2009:30). Çalışanın, işiyle ilgili beklentilerinin, gerçekte elde ettikleri ile denkleşmesi 

düzeyidir (Locke, 1969, aktaran; Bruck et al., 2002:338).  İşgörenlerin işlerinden duydukları 

hoşnutluk ya da hoşnutsuzluktur (Davis, 1984: 96). İşgörenin işi ile ilgili rolü bakımından ne 

düzeyde olumlu duygulara sahip olduğudur (Currivan, 1999:497). Bir takım insan kaynakları 

yönetimi uygulamaları iş doyumunu etkileyebilmektedir (Rose, 2005:82). Bu araştırma Spector 

vd. (2009) ifade ettikleri şekliyle iş doyumunun durumsal faktörlerden /  işin ya da çalışma 

ortamının çeşitli yönlerinden (örneğin: Kararlara katılım) kaynaklandığına ilişkin yaklaşıma 

dayanmaktadır.  

1.3. Kararlara Katılım Ve İş Doyumu Arasındaki İlişkiler 

Kararlara katılımının, iş doyumu üzerindeki etkisi alanyazındaki çeşitli araştırmalarda ele 

alınmıştır (Zhu et al., 2015; Muindi, 2011; Kim ve Jogaratnam, 2010). Karar almaya katılım, 

çalışmanın / işin anlamlılığı ve otonomi ile yakından ilişkilidir (Nelson ve Quick, 1997:294). 

Karar almaya katılımın iş doyumu üzerindeki etkisinin temelinde yatan açıklamalar şu beş 

maddeyle ortaya konabilir (Scott et al., 2003:7):  

1. İşgörenler işleriyle ilgili öneriler getirmekten ya da katkı sağlamaktan içsel olarak 

hoşlanmaktadırlar.  

2. Katılım sahiplenme ve bağlılık duygularının artmasını sağlamaktadır.  

3. Kişisel olarak işgöreni etkileyen bir konuda söz hakkına sahip olmak (ve kullanmak), 

işgörenin iş ile ilgili olumlu duygular geliştirmesini sağlamaktadır.  

4. İnsanlar işleri üzerinde kontrol sahibi olmaktan hoşnut / memnun olurlar.  

5. İşgörenler işlerini yaparlarken başkalarıyla etkileşim içinde olmak fırsatına sahip olmak 

isterler. 

Yöneticilerin katılımcı yönetim tarzı uygulaması, katılımcı stratejik planlama süreçleri, 

yöneticilerle etkin iletişim gibi olgular, iş doyumu üzerinde etkili olan değişkenlerdir (Kim ve 

Par, 2002:235). İşgörenlerin, karar almaya katılımları sayesinde; kendilerini değerli hissettikleri 

ve tatmin duygularının arttığı söylenebilir. Karar almaya katılmanın; daha yüksek iş doyumu 

(ya da morali), olumlu benlik algısı ve kimlik algısı üzerinde etkili olduğu değerlendirilebilir 

(Yung et al., 2006:947).  

Bu açıklamalara dayanarak, çalışanların kararlara katılım durumu ve isteğinin, iş doyumları 

üzerindeki etkilerini araştıran çalışmamızda test edilmek üzere aşağıdaki hipotezler 

geliştirilmiştir; 

H1: Çalışanların kararlara hali hazırdaki katılma durumu onların iş doyumunu pozitif yönde 

etkiler. 
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H2: Çalışanların kararlara katılma isteği onların iş doyumunu pozitif yönde etkiler. 

2. METODOLOJİ 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu çalışma çalışanların kararlara katılımı ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi 

amaçladığı için ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. 

2.2. Örneklem 

Çalışmanın örneklemini Denizli ili merkez ilçesinde şubeleri bulunan özel ve kamu 

bankalarının çalışanları içerisinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiş 135 

katılımcı oluşturmaktadır. 

2.3. Ölçüm Araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Üç bölümden 

oluşan formun birinci bölümünü katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 

sorular oluşturmaktadır. İkinci bölümde katılımcıların kararlara katılma durumlarını 

belirlemeye yönelik Kahnweiler ve Thompson (2000) tarafından geliştirilen “Örgütsel Katılım 

Ölçeği” bulunmaktadır. Toplam 27 maddelik ölçek çalışanların kararlara katılım durumları ve 

katılma istekleri olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Ölçek maddeleri (1) Hiçbir zaman, (5) 

Her zaman olmak üzere 5’li likert ölçeği ile değerlendirilmiş olup ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 

(Cronbach’s alpha) α=0.936 olarak hesaplanmıştır. Üçüncü bölümde, katılımcıların iş 

doyumlarını ölçmeye yönelik Brown ve Peterson (1994) tarafından geliştirilen 5 maddelik 

ölçek yer almaktadır. Her bir maddesi  (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum 

arasında değişecek biçimde derecelendirilmiş olan ölçeğin hesaplanan iç tutarlılık katsayısı 

(Cronbach’s alpha) α=0.874’dür. 

2.4. Analiz Yöntemi 

Çalışmada amaca uygun olarak öncelikle tanımlayıcı istatistikler aracılığıyla katılımcıların iş 

doyumu ve kararlara katılım düzeyleri belirlenmiş ardından kararlara katılma durumu ve 

istekleri arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için t-testi 

uygulanmıştır. Son olarak değişkenler arasındaki ilişkiler korelasyon ve regresyon analizleri ile 

incelenmeye çalışılmıştır. 

2.5. Bulgular 

2.5.1. Örnekleme İlişkin Bulgular 

Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1: Çalışanların Demografik Özellikleri 
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Değişkenler Gruplar Frekans Yüzde 

Cinsiyet Kadın 

Erkek 

81 

54 

60 

40 

Yaş 18-25 Yaş 

26-33 Yaş 

34-41 Yaş 

42 ve Üzeri Yaş 

27 

67 

31 

10 

20 

49,6 

23,0 

7,4 

Eğitim Lise ve ön lisans mezunu 

Lisans mezunu 

Lisans üstü mezunu 

20 

106 

9 

14,8 

78,5 

6,7 

Çalışma Süresi 1-5 Yıl 

6-10 Yıl 

11-15 Yıl 

16 Yıldan fazla 

42 

38 

28 

27 

31,1 

28,1 

20,7 

20 

Pozisyon Alt kademe 

Orta kademe 

Üst kademe 

77 

46 

12 

56,2 

35 

8,8 

 

Tablo 1’de görüleceği üzere katılımcıların %60’ı kadın %40’ı ise erkek çalışanlardır. Yaşlarına 

göre dağılımları incelendiğinde çoğunluğu %49,6 ile 26–33 yaş aralığındaki çalışanların 

oluşturduğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim durumları itibariyle lisans mezunu olan 

çalışanlar %78,5 oranı ile ağırlıktadır. Çalışma sürelerine bakıldığında çoğunluğu (%31,1’i) 1-

5 yıl arası bir süreye sahip olan çalışanlar oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla %28,1 ile 6 – 10 yıl 

süreyle çalışanlar, %20,7 ile 11-15 yıl süreyle çalışanlar ve son olarak %20 ile 16 yıldan fazla 

süre ile çalışanlar izlemektedir. Katılımcıların çoğunluğu %56,2 oranı ile alt kademelerdeki 

pozisyonlarda görevli çalışanlardır.   

2.5.2. İş Doyumu ve Kararlara Katılma Durumuna İlişkin Maddelerin Aritmetik 

Ortalamaları ve Standart Sapma Değerlerine İlişkin Bulgular 

Çalışanların iş doyumu ve kararlara katılım düzeylerine ilişkin aritmetik ortalama ve standart 

sapma değerlerine ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: İş Doyumu ve Kararlara Katılma Durumuna İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

 N Ortalama (�̅�) Standart Sapma 

İş doyumu 

Kararlara katılma durumu 

Kararlara katılma isteği 

135 

135 

135 

3,38 

3,34 

4,05 

0,693 

0,854 

0,590 

 

Tablo 2 incelendiğinde çalışanların işlerinden orta düzeyde (X̅ = 3,38) doyum sağladıkları 

söylenebilir. Bu sonuçlara göre orta düzeyde iş doyumu elde ettiklerini belirten banka 

çalışanlarının, bir takım ihtiyaçlarının ya da beklentilerinin; çalıştıkları işyerinden, iş 

çevresinden ve yaptıkları işin özelliklerinden kısmen (orta düzeyde) karşılanabildiği 

söylenebilir. Banka çalışanlarının sahip oldukları iş doyumu tutumları düzeyinin, yüksek 
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düzeyde değilse bile kısmen yüksek düzeye yakın ve olumlu yönde olduğu gözlenmiştir. Bu 

ölçüm sonucuna ilişkin durum değerlendirmesi banka yönetimleri için de önemli bir veridir. 

Orta düzeyde bir iş doyumu tutum düzeyine sahip çalışanların, çalıştıkları işyerinde yaptıkları 

işlerinden genel olarak orta düzeyde memnun oldukları bilgisi, banka yönetimlerinin bu alanda 

bir takım iyileştirmeler yapmak üzere etütler yapmasını gerektirebilir. Bu düzeyin yüksek 

seviyelere ulaştırılması halinde hem çalışanların mutluluğu hem de bankaların örgütsel etkinliği 

açısından olumlu sonuçlar elde edilebileceği söylenebilir. Aynı tabloda çalışanların kararlara 

katılım durumlarının (X̅ = 3,34) katılma isteklerine göre daha düşük olduğu (X̅ = 4,05) 

görülmektedir. Dolayısıyla kararlara çok katılmak istemekle beraber mevcut uygulamada 

yeterince söz sahibi olmadıkları biçiminde bir yorum getirilebilir. Bu ölçümlerde hali hazırda 

kararlara katılma durumu sonuçlarına göre, banka çalışanlarının algıladıkları yönetilme 

biçiminin, Rensis Likert’in; Sistem 1 ve Sistem 4 yönetim biçimleri arasında yer alan Sistem 2 

ve Sistem 3 (Eren, 2001: 35) olduğu söylenebilir. Ancak çalışanların kararlara katılım istekleri 

düzeyinin daha yüksek ortalamaya sahip olması, çalışanların Sistem 3 değil de kısmen Sistem 

2 yönetim biçimini algıladıkları şeklinde de yorumlanabilir. Banka yönetimlerinin, çalışanların 

algıladıkları yönetim stilinde; Sistem 3 yönetim stiline, hatta kısmen kimi yönetimsel 

uygulamalarda ise Sistem 4 yönetim stiline doğru bir değişim oluşturmak üzere bir takım etütler 

yapmaları önerilebilir. 

2.5.3. Çalışanların Kararlara Katılma Durumları ile Kararlara Katılma İsteklerinin 

Karşılaştırılması    

Çalışanların örgütsel kararlara katılma istekleri ile katılma durumları arasındaki farklılıkların 

incelenmesine yönelik t-testi bulguları Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3: Kararlara Katılma Durumları ve İstekleri Arasındaki Farkın İncelenmesine 

Yönelik T-Testine İlişkin Bulgular 

 N Ortalama (�̅�) Standart Sapma t P 

 

Kararlara katılma durumu 

Kararlara katılma isteği 

135 

135 

3,34 

4,05 

0,854 

0,590 

10,483 

 

0,000 

 

 

Kararlara katılım durumu ile katılma isteği arasındaki farklılıkları incelemeye yönelik 

gerçekleştirilmiş olan t-testi sonuçlarını gösteren Tablo 3’de görüleceği üzere çalışanların 

örgütlerindeki karar mekanizmasına katılım isteklerinin (X̅ = 4,05)  katılma durumlarına (X̅ =

3,34) göre daha yüksek düzeyde olduğunu gösteren puan ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (t=10,483, p=0,000). Çalışanların hali hazırda fiili 
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kararlara katılım düzeyinden daha fazla kararlara katılım isteklerinin gerekçesi, kariyerlerinde 

ilerleme olanaklarının daha fazla olması yönündeki istekleri ile ilgili olabilir. Gözlenen bu 

durum ayrıca, çalışanların yöneticileriyle daha yüksek düzeyde iletişim ihtiyaçlarının varlığına, 

çalışma performanslarıyla ilgili daha olumlu değerlemeler almak istediklerine, işleri üzerinde 

daha yüksek bir kontrole sahip olmak istediklerine işaret etmektedir.  

2.5.4. Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular 

İş doyumu ile kararlara katılım alt boyutları arasındaki ilişkinin anlaşılması amacıyla 

gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4: İş Doyumu ile Kararlara Katılım Durumu ve Katılma İsteği Arasındaki 

Korelasyon Analizi Sonuçları 

 �̅� S 1 2 3 

 

İş doyumu 

Kararlara katılma durumu 

3,38 

3,34 

0,693 

0,854 

1 

0,325** 

 

1 

 

Kararlara katılma isteği 4,05 0,590 0,425** 0,463** 1 

**p<0.05 

Tablo 4’e göre iş doyumu ile kararlara katılım düzeyleri arasındaki korelasyon değerlerinin 

pozitif ve p<0,05 önem düzeyinde anlamlı olduğu söylenebilir. Buna göre kararlara katılma 

durumu (r=0,325) ile karşılaştırıldığında çalışanların iş doyumu ile ilişkisi daha yüksek olan 

boyut kararlara katılım isteği boyutudur (r=0,425).  

2.5.5. Regresyon Analizine İlişkin Bulgular 

Tablo 5: İş Doyumu ile Kararlara Katılım Durumu ve Katılma İsteği Arasındaki 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler B β t P 

 

Sabit 3,881  13,527 0,000 

Kararlara katılma durumu 0,166 0,178 2,114 0,036 

Kararlara katılma isteği 0,264 0,410 4,871 0,000 

R=0,516           R2=0,267     

F=24,004           P=0,000     

 

Tablo 5 incelendiğinde, iş doyumu ile kararlara katılım durumu ve katılma isteği arasındaki 

ilişkinin anlamlı olduğu görülmektedir (R=0.516, R2 =0.267, p<0.05). Her iki değişken birlikte 

iş doyumuna ilişkin toplam varyansın yaklaşık %27’sini açıklamaktadır. Standardize edilmiş 

regresyon katsayıları (β) itibariyle iş doyumu üzerindeki göreli önem sırası kararlara katılma 

isteği ve katılma durumudur. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları 

incelendiğinde gerek kararlara katılım durumunun gerekse katılım isteğinin iş doyumu üzerinde 
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anlamlı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir (t=3,275, p<.05). Bu bulgular doğrultusunda her 

iki hipotez de kabul edilmiştir. Şayet banka çalışanlarının hali hazırdaki fiilî kararlara katılım 

düzeyleri ile kararlara katılım isteği düzeyleri biri birine eşit olsaydı, büyük bir olasılıkla 

çalışanların iş doyumu düzeyleri bundan çok daha yüksek düzeyde olumlu yönde 

etkilenebilecekti. Oysa bu araştırmanın sonuçlarına göre, çalışanların kararlara katılımlarının 

hali hazırdaki fiilî düzeyi, istedikleri düzeyden daha düşük gözlenmiştir. 

 

3. SONUÇ 

Bu araştırmada çalışanların hali hazırda fiilî olarak kararlara katılım durumu ile kararlara 

katılım isteklerinin, iş tatminleri üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre çalışanların hem fiilî olarak kararlara katılma durumunun, hem de kararlara 

katılma isteklerinin, iş tatminleri üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Korelasyon analizi 

sonuçlarına göre banka çalışanlarında, iş doyumu ile kararlara katılım istekleri arasındaki ilişki, 

iş doyumu ile hali hazırda kararlara katılma durumu arasındaki ilişki düzeyine göre daha 

yüksektir.  

Banka çalışanları için kararlara katılım olanaklarının sağlanması, onların iş doyumu tutumları 

üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmaktadır. Bunun nedeni iş doyumunun büyük ölçüde; 

işgörenin işiyle ilgili deneyimlerinin, işi ile ilgili otonomi duygusu ve kontrol duygusunun 

etkisinde biçimlenmesidir (Appelbaum ve Grigore, 1997:58). Kararlara katılımın iş doyumu 

üzerinde etkili olmasının altında yatan kuramsal gerekçe, Herzberg’in motivasyonda iki faktör 

kuramıdır.Çalışanların işleriyle ilgili kendilerini ilgilendiren nitelikteki alınacak kararlara 

katılımı sağlandığında, çalışanlar sorumluluk üstlenmek ve takdir edilmek gibi ihtiyaçlarının 

tatmin edilmesini de sağlayabilirler. Takdir edilme, sorumluluk üstlenmek gibi ihtiyaçların 

tatmin edilmesi, Herzberg’e göre motivasyon sağlayan / iş doyumu sağlayan faktörlerdir 

(Nelson ve Quick, 1997:139). Bu şekilde çalışanlar Maslow’un motivasyon kuramında yer alan 

özsaygı ihtiyaçlarını da karşılama olanağı elde edebilmektedirler (Sefton, 1999:18). 

Bu araştırmada çalışanların örgütsel hiyerarşik düzeylerine göre kararlara katılım durumları ile 

istekleri arasındaki ve iş doyumu düzeyleri arasındaki farklılıklara ilişkin analizler yoktur. 

Gelecekte yapılacak araştırmalarda bu analizlerin de dahil edilmesi önerilebilir. Çalışanlarının 

iş doyumunu arttırmak isteyen bankaların insan kaynakları yönetimleri, bir takım kararlara 

katılım uygulamalarının uygun bir araç olabileceğini dikkate alabilirler. 
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Özet 

İslamiyet Arabistan yarımadasından başlayarak ticaret yolları boyunca yayılmıştır. Çin, 

Hindistan, Akdeniz Avrupa ile yoğunlaşan ticari ilişkilerin İslamiyet’in yayılması arasında 

kuvvetli bir ilişki olduğunu biliyoruz. Hz Peygamberimizin (SAV) ait olduğu Kureyş 

kabilesinin olduğu yer ise kervan ticaretinin geçiş noktası, Arabistan’ın önemli ticari ve siyasi 

merkez olması, Mekke tüccar sermayesinin özellikle girişimcilik anlayışının İslamiyetle 

birlikte çoğaldığı görülmektedir. Mudarabe (ortaklık) birçok tacire sermayelerini birleştirme, 

kervanları büyütme olanağı verilmiştir. Cahiliye dönemindeki girişimcilik anlayışı geneli 

itibariyle cılızdı. Serveti olmayana satma hakkı vermiyordu. İslamiyet bunu tümden yıkmıştır. 

İslamiyet tüccarı, girişimciliği geliştirmesi ve terbiye etmesiyle bugünlere gelmiştir. Fetihler, 

değerli madenlerin kullanımı ve gelişen İslam sermayesi girişimciler için yeni örgütlenme 

biçimlerinin gelişmesine olanak sağlamıştır. Bu çalışmada alanında yazılmış kaynaklar 

taranarak modern girişimcilik zihniyetinin, sanayi ve kültür bağlamında Türk-İslam 

Girişimciliğinin din ekseninde sosyo-kültürel temelleri anlatılacaktır. Din kavramının 

insanların girişimcilik konusunda destekleyici olup olmadığı hususunda yön verici olduğundan 

hareketle İslam anlayışının girişimcilik ile olan etkileşimi konusunda Ayet, Hadis, ilgili teorik 

fikirlerlerden  yola çıkılarak  değerlendirmelerde bulunulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Din ve Girişimcilik, İslamiyet, İslam 
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ENTREPRENEURSHIP IN THE DIRECTION OF THE VIEWPOINT OF 

ISLAM RELIGION 
Abstract 

Starting from the Arabian Peninsula, Islam spread along the trade routes. China, India, the 

Mediterranean, Europe and intensified trade relations, we know that there is a strong 

relationship between the spread of Islam. The Prophet (peace be upon him) Quraish tribe, 

belonging to the caravan place is a transit point for trafficking, it is important to the commercial 

and political centre of Arabia, especially Mecca, the merchants of capital, of entrepreneurship, 

it is observed that sprung up along with understanding Islam. Mudarabe (partnership) to merge 

their capital many traders, caravans are given the ability to zoom. The understanding of 

entrepreneurship in the age of ignorance often as he was weak. Wealth would give you the right 

to not sell. Islam has demolished it all. Islam traders, entrepreneurship development and training 

has come to today. Conquests, the Islamic capital for entrepreneurs and emerging use of 

precious metals has led to the development of new organizational forms. Scanning written 

sources in the field of modern entrepreneurial mindset in this study, industrial and cultural 

context of Turkish-Islamic entrepreneurship axis on the religion of the socio-cultural 

foundations will be discussed. Regarding whether people's concept of religion the Islamic 

concept of entrepreneurship entrepreneurship is supportive of the guiding movement because 

of the interaction with verses about the hadith, it is necessary to make assessments on the basis 

of theoretical ideas. 

 

Key words: Religion and Entrepreneurship, Islam, Islamic 

 

1. GİRİŞ 

Geçmişten bugüne, toplumların ilerlemesinde etkili olan girişimcilik kavramı ekonomi, tarih, 

sosyoloji gibi bilimler tarafından sürekli araştırılmaktadır. Girişimciliği etkileyen birçok 

kültürel etken vardır, bunlardan birisi de dindir. Bu çalışmada din ve girişimcilik ilişkisi, 

İslam’ın girişimciliğe bakışı konuları ele alınacaktır. Girişimcinin tanımı konusunda birçok 

görüş farklılığı olsa da bu kavram İrlandalı Cantillon tarafından “henüz belirsizlik altında bir 

bedelle satmak üzere girdileri elde edip üretim ve hizmetleri bugünden satan kişi” olarak 

tanımlanmıştır. (Çetindamar 2002, 33).  

Girişimci kimilerine göre; üretkenlik, kar etme peşinde koşma gibi ekonomik hayatı ileriye 

götüren bir etken olarak görünürken, kimilerine göre ise, üretmeyen, hazıra konan, işçi hakkı 

yiyen gibi görünmektedir (Mehmed Cavid Bey 2001, 77). Sanayi devriminin en önemli 

unsurlarından biri, girişimcinin iktisadi hayatın en önemli bileşenlerinden olduğunun ortaya 

çıkması ve girişimcilik kavramının keşfedilmesi olmuştur. Keşfedilen bu kavram sanayi 

devrimiyle beraber birçok gelişmeye katkıda bulunmuş, ekonomik sürecin en önemli yapı taşı 

olmuştur (Kent 1986, 1). Kaynaklarda, bir ülkenin gelişebilmesi, endüstrileşebilmesi için dikkat 

edilmesi gereken noktalardan biri de o ülke insanının girişimcilik adına azimli ve kararlı 
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olmalarıdır (Topçuoğlu 1993, 67-72). Girişimciliği, kavram olarak sermayesi olan, ticarete 

veya sanayiye yatırım yapan kişi gibi kavramlardan farklı olarak düşünmek gerekmektedir, 

çünkü son zamanlarda bu kavrama değişik bir boyut kazandırarak; özellikle insan faktörünün 

risk alma, iktisadi değer kazanma özelliği daha çok ön plana çıkarılmaktadır (Akmut 2003, 

430). Girişimcilik anlayışı, ekonomik katma değer yaratarak varolan iktisadi fırsatları yeniden 

güncel ve yeni iktisadi fırsatlara çeviren oluşturduğu yeniliklerle iktisadi hayatta değişikliklere 

yol açan bir süreci ifade etmektedir (Muzyka 1995, 352). 

2. DİN VE GİRİŞİMCİLİK 

Herhangi bir dine mensup olma müteşşebislik kararı üzerinde etkili olduğundan birçok 

araştırmacı girişimcilik ve din arasındaki olguları inceleme fırsatı bulmuşlardır. ( Smith 2009, 

126; Anderson vd., 2000). Din insanların davranışlarını, kültürel yapılarını, tutumlarını, 

çalışmaya karşı tavırlarını, tüketim-üretim şekillerini kısacası insana dair olan her şeyi 

etkilemekte ve değiştirmektedir (Dodd ve Seaman 1998, 71). Kültür ve dinin girişimciliğe etkisi 

sosyoloji, psikoloji gibi birçok sosyal bilimlerde açıklanmaya çalışılmıştır. Toplumların kültür 

yapısı, gelenekleri ve dinine bağlılık durumları gibi müesseseler ekonomiyi etkilemektedir ve 

bu etki bazen toplumu başarılı yaparken, bazen de başarısız yapmaktadır (Weber 2005, 42). 

Kişileri iş kurmaya iten nedenlerin neler olduğu ortaya çıkarılırsa başarılı olan ya da olmayan 

ekonomiler hakkında ipucu elde edilmiş olacaktır (Minns ve Rizov 2005, 259-281). Weber, iş 

girişiminde bulunulmasının motive edilmesinde, diğer dinlere göre Protastanlık dininin 

çalışmaya daha çok dikkat çektiğini, önemsediğini, sonuç olarak da başarılı olunduğunu 

savunmaktadır (Cockerham 1995). 

Weber, “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı çalışmasında hemen her toplumda 

kapitalizmin Protestan ahlaka sahip bir toplumda ortaya çıkabileceğini ifade etmektedir. 

(Eren,2013)  

Protestanlık dini, aklı faydalı yerlerde kullanarak, azimle çalışıp, gelir getirme amaçlı çalışarak, 

kişinin elinden geleni yapmasını öngörmektedir. İslamiyet de buna benzer olarak çalışmayı 

teşvik eden, helal yollardan kazanç sağlamayı isteyen, israftan kaçınıp, harcamalarında idareli 

olmayı işaret eden bir dindir. Burada önemli olan, İslam’ın özendirmek istediği; ferdiyetçilik, 

kendi işini kendi görme, başkalarının üzerinden geçinmeme anlamındadır (Kahraman, Mutlu 

ve Arslan 2011, 350-351). Bazı yazarlar, farklı ülkelerde din ve girişimcilik ilişkisi üzerine 

çalışmalar yapmışlardır. Yapılan çalışmalara göre, İslam ve Hıristiyanlık gibi 
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dinler girişimciliğe yakın olurken, Hinduizm gibi dinler girişimciliğe karşı çıkan birbünyeye 

sahiptir. (Eren,2007)  (Audretsch, Boente ve Tamvada 2007) 

3. İSLAM’IN GİRİŞİMCİLİĞE BAKIŞI 

İslamın girişimciliğe bakış açısının nasıl olduğu konusunda ise değişik görüşler mevcuttur. 

İslamiyet ile tutuculuk doğrudan ilişkilendirilmese de İslami toplumlarda yenilikçilik isteği 

düşük, statükoculuk yüksek olduğundan girişimcilik oldukça düşük seviyededir. (Kıyan 2010)  

İslam’da insanlara “kainatın geliştirilmesi” “Yaradan’nın bahşettiği güzellikleri insanlık için 

faydalı hale getirmesi” görevi verilmiştir. Zuhruf 32. Ayette “… Ve onların kimini kimine 

derecelerle üstün kıldık ki, bazısı bazısını tutup çalıştırsın… “ Ayeti bile kendi başına insanın 

yüklendiği sorumluluğun ne kadar fazla olduğunu belirtmesi açısından  önemlidir. Ayetinde 

Rab; kulları arasında “müteşebbislik” ya da “girişimcilik”  faziletinin bulunmasına önem 

verdiğini vurgulamaktadır.  “…….Tabii düzenini kurmuş olan ülkeler, bolluk ve refah 

içerisinde olurlar. Tabii düzenini kuramamış veya bozmuş olan ülkeler ise kıtlık ve sefalet 

içerisinde olurlar.” (Kur’an, Â’râf, 58; 95; Mâide, 66) Hz. Peygamerimiz (SAV) “Çalışan 

çalıştırıp hakkını ödemeyenlerin kıyamet günü hasmıyım” diyerek çalışanlara verilmesi gereken 

önemden bahsetmiştir.  

Bu ifadeden, insanların çalışması, üretimde bulunması ve dünyayı kalkındırması gerektirdiği 

anlaşılmaktadır. Bu yönden bakıldığında, İslam’ın bir işe girişilmesini desteklediği ve çalışanın 

çalışması gerektiği öte yandan çalıştıranın da hak gözetmesi gerektiğini öngördüğü esası ortaya 

çıkmaktadır.  

İlim ve bilgi edinmeye çalışan “homo İslamicus” (Zaim,1995: 59) kabiliyetine en uygun 

mesleği seçmeyi çalışırken iki taraflı olarak zanaatını neşreder. Birincisinde İslam ile donanmış 

bir BEN duygusu ikincisi ise topluluk inancıyla, topluma olan faydasıyla bir BİZ duygusu 

içerisinde olunmasını ifade eder.   

Örneğin İslamiyet’te sanki kapitalizmin bir öğesiymiş gibi düşünülen “girişimcilik” “teknoloji” 

“servet” “mülk” gibi kavramlar rededilmemektedir. (Çınar,2005:137). Kimi alimler Kuran 

meallerinde anlamlardan girişimcilik, tüccarlığın özendirilmesinin olmadığını, Arapça 

çevirilerde ancak birkaç yerde zanaatın, ticaretin nasıl yapılacağı ile ilgili savunmalarda 

bulunsalar da   “Sebebin hususiyeti nassın umumiyetine engel değildir” şeklinden hareketle 

insanlığın faydasına olan her türlü girişimin “gerçek İslamiyet anlayışının” kaideleri ile 

örtüştüğü takdirde desteklendiği, bu konu ile ilgili her ayette görülebilmektedir. “Hayır”;  para 

ve dünya malı anlamına gelir. Servet ve para “hayır”dır ve serveti çok olan toplumun hayrı da 
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çok olur. İslam sermayenin düşmanı olmadığı gibi zenginliği de yermemektedir. Burada önemli 

olan servetin ne ile elde edildiği, sonuçta nereye harcandığıdır. İslam dini, inananları ahiret 

hayatı kadar bu dünya içinde çalışmaya teşvik etmektedir. İnsanları özellikle ticaret yapmaya 

özendirmekte, Allah’ın bereketi olarak karı övmekte ve Müslümanları her maddi konu için 

uyarmaktadır. Ayrıca, İslamiyet amacı kar elde etmek olmayan, aksine sosyal amaçlı, insanlara 

sadece fayda sağlama amacı güden girişimciliği de desteklemektedir. Dernekler ve sosyal 

sorumluluk projeleri bu girişimcilik yapısına örnek oluşturmaktadır. İslam’da zekât 

emredilmiştir. İslama göre insanlar zekat vermeli, buna göre de kazanç elde etmelidirler.  

Burada yer alan kazanç elde etmeli ifadesi önemlidir. Zekat verebilmek, kazanç elde edebilmek 

için çalışmak gerektiğini ve bunun bir görev olduğu ifade edilmektedir. Buna göre zekat emri 

insanı çalışmak mecburiyetinde bırakan bir kurumdur. Zekat emrinin çalışmayı işaret ettiği ve 

dolayısıyla girişimciliğe teşvik ettiği de ortaya çıkmaktadır. İslam’a göre veren el üstün 

sayılmış, dolayısıyla “…………..veren el alan elden hayırlıdır” Hadis-i Şerif’i ile müslümanın 

çalışması gerektiği savunulmuştur. Bu ifade de İslam girişimciliği, çalışmayı teşvik etmektedir. 

Birçok hadiste sadaka emredilmiş ve sadaka verebilmek için çalışmak yani iş girişiminde 

bulunmak gerektiği ifade edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında İslam, insanların iş sahibi 

olmalarını desteklemektedir. Yine hadislerde, çalışarak üretim yapmanın, emek sarf ederek 

kazanç sağlamanın insan için en hayırlı iş olduğu belirtilmektedir. İslam’a göre parası olan da 

olmayan da girişimci olmak, iş kurmak veya bir işe ortak olmak (çalışmak) mecburiyeti vardır.  

“Sorumluluğunu bilenler, buna benzer bir mutluluk için amaçla örtüşen niyete dayalı, devamlı 

amel etsinler, çalışsınlar.” (Saffat 37:61) 

3. İSLAM GİRİŞİMCİLİKTEN YANADIR 

İslamiyetin ilk dönemleri de dahil olmak üzere geniş bir çerçevede düşünüldüğünde 

“Girişimcilik” ve “İslamiyet” kelimelerinin yan yana geçtiğini görmekteyiz. Giriş kısmında da 

belirtildiği üzere Kureyş kabilesinin tacir olması bunun en açık örneği olmaktadır. Ayrıca 

İslamiyetin yayılması ile birlikte yeni iş alanları ile birlikte yeni iş olanaklarının hızla 

yayıldığını da görmekteyiz. Özellikle Hindistan’ a kadar yayılan İslami anlayış ile birlikte Uzak 

Doğuya sınır bölgelerden kervanlar ile İspanyaya kadar birçok malın iletildiğini görüyoruz. 

Ayrıca özellikle Mekke, Bizans ve İran, altın ve gümüşlerinin önemli dolaşım noktalarından 

biri olması vesilesi ile İslam Coğrafyası ilk zamanlarından daha fazla bir şekilde disipline 

edilmiş tüccarlar arasında ekonomik ilişkiler kurmaya önem vermiştir.  
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İslam iktisadi tarihi ile ilgili araştırmalar yapan ve günümüze en uygun ve modern anlatımlar 

ile bize aktaran Muammer Gül bir çalışmasında şu şekilde aktarıyor: (Gül,2014:19)   

“Bir gün bir adam ona geçimini ticaretten sağladığını, fakat hangi malı satın 

aldıysa telef olduğunu ve bozulduğunu söyledi. Peygamber ona, ‘bir şeyi satın alıp 

ta kar elde ettiğin ve sevindiğin oldu mu? Diye sordu. O da böyle bir şeyi 

hatırlamıyorum ancak bu sadece kredi aldığımda gerçekleşti’ dedi. Hz. 

Peygamber ona, ‘o zaman kredi almak suretiyle ticaret yap’ dedi. Adamın bu 

şekilde zengin olduğu Peygambere ulaşınca şöyle buyurdu: ‘Kim ki bir şeyle 

bereketlenirse, o şeyle çalışmaya devam etsin’ . Evet İslam ekonomik düzeninde 

esas olan serbest teşebbüs ve serbest ticarettir. Kur’an, kan bağı ve sosyal konum 

gibi, “statü”ye dayalı bütün ilişkileri topyekun reddederken, mübadeleyi ve 

iktisadi ilişkileri sağlam bir sözleşme esasına bağlamaktadır. Bu bağlamda 

Kur’an adeta modern noterlik sistemini tasvir etmektedir Kur’anda, Bakara 

suresi, 275; 286; 278-280, Al-i İmran suresi , 140. Ayetler de de hüküm altına 

alınmıştır. 

Aslında temelinde tarım ve el sanatları satışından yoğun bir biçimde sermaye elde edildiğini ve 

buradan elde edilen gelirler ile daha fazla özsermaye yaratıldığını görmekteyiz. Araştırmalar 

aslında “Kapitalizm” denen olgunun Batıdaki söylemlerinden yüzyıllar öncesinde Doğu 

Kültüründe özellikle İslam anlayışında oluştuğunu göstermektedir. Özellikle Moğol 

saldırılarına kadar olan dönemde sürekli gelişme gösteren “İslami Girişimcilik Anlayışı” 

sonrasında ağır bir yara almıştır. Müslümanlar arasında Dünya işlerinden “elini eteğini çekmek” 

, “ahiret-ül aşk” gibi kavramlar yayıldıkça bu kavramları daha çok hayatının merkezine alan 

Müslümanlar üretkenliklerini kaybettikleri gibi risk almada zorluklar yaşamaya başladılar. Bazı 

din alimlerinin de Dünyevi servet kazancının olmaması yönündeki telkinleri neticesinde 

Müslümanların iç-girişimcilik anlayışı tümden gelişim hızını kaybetmiştir. Bu gelişim hızı 

kaybolunca Uzak doğu ticari anlayışı doğrudan kervanlar üzerinden değil denizcilik yoluyla 

Batı tarafından yapılmaya başlandı.  

Halbuki servet eğer insanın nefsini terbiye etmesi, refahını yükseltmesi ile birlikte toplum 

yararına kazanıldığı zaman İslam dininde muteber bir yere sahiptir. Aksi halde nefsi doyurmak 

ardından kalanı toplum yararından soyutlayarak yastık altında tutmak dinimizde asla kabul 

görmemektedir.  

………Altını, gümüşü yığıp Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onları acı bir azabın 

beklediğini müjdele! (Tevbe:34) 

Kuran’nın tüccarlık ile ilgili emirlerini yerine getirerek hırslı ve akıllı girişimci grupları 

oluşturmak mümkündür. Günümüzde birbirinden farklı olan ve bu araştırmada bir araya 
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getirilen İslamiyet ve Girişimcilik kavramlarının birbirinden çok da farklı olmadığını 

görüyoruz.  

 Nasıl ki bir girişime adım atmanın en iyi sebebi dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek 

ise İslamiyet’in de asıl amaçlarından birisi Dünya’nın yaşanabilir olmasının 

kılınmasıdır.  

 İslamiyet ilk başta Müslüman’ın kendisine sonra da bulunduğu topluma dürüst olmasını 

öğütlüyorsa girişimciliğin ana kurallarından birisi de dürüstlüktür. 

 Girişimciler çıkacakları yolun başında varacakları sonucu veya yapacakları işin sonunu 

hesaplarlar, ondan sonra işe başlarlar. Mü'min, yapacaklarını söyler söylediklerini yapar 

 Hem girişimciler hemde müminler zamanlarını düzgün yönetirler 

Faiz kazancının haram kılındığı, bireysel ve toplumsal refahın çalışarak sürdürülmesi 

gerektiğini savunan dinimiz ortaklık kurmanın ve yardımlaşmanın güzelliklerinden de 

bahsetmektedir.  

(Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizden gelecek bir lütfu (kazancı) aramanızda size 

herhangi bir günah yoktur. (Bakara, 198) 

Dolayısıyla bu gibi ifadeler İslam’ın girişimciliği özendirmesi anlamına gelmektedir. İslam 

ticareti destekleyen bir dindir. Birçok İslam alimi de ticaretle uğraşmıştır. Bir hadiste, “Ticaret 

yapın, çünkü kazancın onda dokuzu ticarettedir.” ifadesi yer almaktadır (İhya, 2/64). Bu hadiste 

ticaretin önemi vurgulanmıştır. Tacirler de girişimcilerin bizzat kendileri oldukları için buradan 

da İslam’da girişimciliğin yerinin olduğu anlaşılmaktadır. İslamiyet, iman edenleri ahiret 

içinde, bu dünya hayatı içinde de çalışmaya teşvik etmektedir. Özellikle ticaretle ilgili 

özendirmekte, kazanç elde etmeyi methetmekte ve sürekli olarak Müslümanları ekonomik 

açıdan ikaz etmektedir (Kur’an, Bakara, 2/198). İslam dininin, çalışma hususunda kendi göre 

bir sistemi vardır. Bu sistem, girişimciyi destekleyen, muhtaç insanların gözetilmesi hususunu 

dikkate alan bir sistemdir. İslam, Kur’an ve hadisler öncülüğünde çalışanları desteklemektedir. 

İslam dini, bu dünya hayatının insanlara verilen bir emanet olduğunu söyleyerek, insanların 

refah içinde yaşaması için çalışmayı teşvik eden, yatırım yapmayı, kazanç sağlamayı özendiren 

bir dindir (Yıldırım, Horoz 2015, 134). Yine Kur’an-ı Kerim ve hadislerde şükür, sabır, çok 

çalışmak, ekip çalışması gibi kavramlar kullanılmış ve pek çok ayette kazanç sağlamak ve 

çalışmanın gerekliliğine işaret edilmiştir. “İnsan ancak çalıştığı kadardır.”(Kur’an, Necm, 39). 

Ayetinden anlaşılan insan dünyaya getirildiği andan itibaren çalışmak, kazanç elde etmek 

zorundadır. Bu dünyadaki varlığı çalışmasından ibarettir. Dolayısıyla İslam, insanı tanımlarken 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdwJbu4PXLAhVCCpoKHWq7CO4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gencdoku.com%2Fmumin-yapacaklarini-soyler-soylediklerini-yapar-4013.html&usg=AFQjCNGPC2meUxNhC6peUVIuuiNDRvhxKQ&bvm=bv.118443451,d.bGs
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de girişimci boyutuyla ele almakta, çalışmayı teşvik etmektedir. İslam dini çalışmayı emretmiş, 

kazanç sağlamayı, dünyanın imar edilmesini zorunlu görmüştür. Bu bağlamda İslam dini emir 

ve yasaklar çerçevesinde girişimciliği helal kazanç sağlamayı desteklemektedir.  

4. SONUÇ 

Bu çalışmada dinin girişimciliğe bakışı, İslam kaynaklarında çalışmaya, girişimciliğe hangi 

ifadelerle işaret edildiği anlatılmaya çalışılmıştır. Farklı dinler, insanların ekonomik 

davranışlarında farklı etkiler göstermektedir. Bu bağlamda, dinin, insanların kararlar 

almalarında etkili olduğu görülmektedir. Genel anlamda, İslam’ın girişimciliği teşvik edici 

olduğu anlaşılmaktadır. Kaynaklarda da belirtildiği üzere, İslami kurallar, girişimciliğin 

kurallarını belirlemede temel oluşturmuştur. İslam, dünyanın insanların çalışmasından ibaret 

olduğunu, çalışmanın insana verilen bir emir-görev olduğunu belirtmektedir. Bütün dinler de 

çalışmak genel anlamda önemli olmuştur, fakat İslam dininde çalışmanın bir emir olarak 

belirtilmesi, zorunlu tutulması, helal yollardan kazanç sağlamanın desteklenmesi İslamiyet’in 

girişimciliğe daha çok önem verdiğini ve teşvik ettiğini göstermektedir. İslami kaynaklara göre, 

İslamiyet’in insanı ticaret yapmaya, iş kurmaya, etrafındaki çalışmak isteyenlere iş vererek 

yardım etme noktasında teşvik ettiği özendirdiği görünmektedir.  Yapılan bu çalışmada İslam 

dininin insanların davranışlarını etkilediği, girişimcilik yönünü değiştirdiği görülmüştür. 
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Özet 

Dünyamızda ortak yatırım yapılabilir alan sayısı artıkça yabancı sermaye ile ilgili yatırımların 

nelerden oluşabileceği, hangi alanlara yatırım yapılabileceği, yatırım yapılırken problemlerin 

neler olabileceği gibi hususlar hakkında araştırmalar Türk Dünyasına kaymış durumdadır. Türk 

Dünyasında kamu yatırımlarının yanında öncelikli yatırım yapanların özel girişimciler 

olduğundan hareketle bu konuya eğilmek görece önem kazanmaktadır. Özellikle Kırgızistan 

Türkiye arasında yapılan işbirlikleri ile gelecekte yapılabilecek olan işbirliklerine ışık tutması 

açısından özel sektörün karşılaştığı sorunlara eğilmek yerinde olacaktır. Kırgızistan Türkiye 

arasındaki siyasi ve ekonomik söylemlerde ortaya çıkan “dostluk-kardeşlik” vurguları 

önemlidir fakat ekonomik birtakım gerçekleri de gözardı etmemek gerekir. Bu çalışmada iki 

kardeş ülke arasında “ticari ilkbahar iklimi” oluşturulmak isteniyorsa mikro ve makro boyutta 

sorunların neler olduğu gelecekte atılması düşünülen adımlar ile bunların ortadan 

kaldırılmasına yönelik tedbirlerin alınması konuları elektronik ortamdan ve işadamlarının 

söylemlerinden derlenerek ortaya çıkarılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kırgızistan-Türkiye İkili İlişkileri, Ticaret 
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THE MAIN PROBLEMS THAT INVESTORS FACE AND WAYS OF 

SOLUTIONS BETWEEN KYRGYZSTAN-TURKEY 

ENTREPRENEURSHIP  

Abstract 

The public investment in our world increases as the number of domains that can be made with 

foreign capital investing in investments which can consist of areas, can be done about such 

issues as what the problem could be when the investment is made the research had shifted to 

the Turkish world. Those that invest in priority public investments of private entrepreneurs in 

the Turkish world, the next it's on to get down to it relatively important. Especially 

collaborations that may be made in the future with cooperation between Kyrgyzstan and Turkey 

in terms of shedding light on the problems of the private sector will bend over for. The discourse 

that emerged in political and economic between Turkey and Kyrgyzstan “friendship-

Brotherhood” emphasis is important, but some economic realities should not be ignored. In this 

study, between the two brotherly countries, “commercial spring climate” to be created in micro 

and macro dimensions in the future if you want what the problems are that the steps planned to 

be taken from the businessmen to take measures to eliminate them with the discourses of issues 

to be compiled electronically and will be revealed. 

 

Key Words: Entrepreneurship, Kyrgyzstan-Turkey Bilateral Relations, Trade 

 

1. GİRİŞ 

Kırgızistan'ın doğusunda olan Çin bugün dünyanın en büyük ikinci ekonomik güçlerinden bir 

tanesidir. Tarihi İpek Yolu yeniden bu coğrafyayı müthiş fırsatlar sunmaktadır. Bu kapsamda 

Kırgızistan ticari hacmi geliştirme konusunda en gözde ülkelerden birtanesi konumundadır. 

Özellikle Kırgızistan’ın Çin'in geçiş güzergahı üzerinde olması önemli fırsatlar yaratmaktadır. 

Bu coğrafyadan geçen önemli yollardan bir tanesi Kırgızistan üzerinden geçmektedir ki gerek 

kara yolları,  gerekse demiryolları bu geçişe imkan vermektedir. İki ülkenin devletlerinin 

Gümrük Bakanlıkları ile ilgili kuruluşlarının ahenk ile çalışabilmesi ve aynı sonuçları arzulayan 

bu iki ülke kurumlarının aynı eksende hareket etmeleri esas olmalıdır. Bugün ticaretin 

geliştirilmesi adına açılan alternatif ülkeler ve alternative yollar daha uzun olmasına rağmen 

daha ucuzdur. Kırgızistan üzerinden geçen yol ise en kısa yol olmasına ragmen  en maliyetli 

yoldur. Önce Kırgızistan'ın ekonomik refahı ve bu ekonomik refaın Türkiye sınırlarına taşması 

için tarihi İpek Yolu'nun tekrar Kırgızistan üzerinden Anadolu coğrafyasından Avrupa'ya 

ulaşabilmesi yolunda fırsatların görülmesine ihtiyaç vardır. İkili görüşmelere ne kadar çok 

arttırılırsa ticaret potansiyelinin de o kadar artması kaçınılmazdır  

Kırgızistan'da ithalatın çok yüksek bir kısmı tarım ürünlerine aittir. Kırgızistan ile ilgili 

ihracatın çok büyük bir kısmı sanayi ürünleri üzerinde olmaktadır. 2013-2016 yıllarında 

Kırgızistan'da ihracat ithalat hacminde yüzde 44 lük bir artış olmuştur. “Kardeş Ülkeler” 

arasında ihracatın en hızlı arttığı ülke Kırgızistan olmuştur. Kırgızistan'da çeşitli sektörlerde 

faaliyet gösteren 300 adet Türk firmasının olduğu bilinmektedir. (SDE, s.6) Bu firmaların 

Kırgız ekonomisine büyük katkı verdiğinden hareketle  binlerce Kırgız vatandaşın istihdamını 

da sağlamaktadırlar. İki ülke toplantı ve karşılıklı görüşmelerde Kırgızistan'da ilgili ihracatın 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 1158-1167. 

 

 

1160 

 

daha fazla arttırılması ticari görüşmelerin daha fazla arttırılması ve istihdam sağlama 

noktasında Kırgızistan Türkiye ilişkilerinin daha da ileriye götürülmesi amaçlanmaktadır. 

Son 20 yıl içerisinde yeniden şekillenen Dünya  ile Türk ve Türkiye Cumhuriyetleri arasında 

önemli bağlar oluşması kaçınılmazdır. Bölgesel güç dengeleri yeniden şekillendiğinde 

Kırgızistan ve Türkiye ticaretinde yeni bir sayfanın yoğun bir ticaret hacminin çoktan açılmış 

olması gereklidir. Kırgızistan ve çevresinin Türkiye için ayrıcalıklı bir yere sahip olduğundan 

hereketle Kırgızistan ve Türkiye arasındaki mesafenin bir önemi kalmamakta, kültürel bir takım 

benzerliklerimiz neticesinde iki ülke ilişkileri hızla geniş bir yelpazeye kaydırılmaya 

çalışılmaktadır. Çok partili sisteme geçilmesi anayasanın yazılması çok partili sistemde sağlıklı 

ve güvenilir seçim yapılması, cumhurbaşkanı seçilmesi Kırgızistan ticaretine olan güveni bir 

kez daha arttırmaktadır. Kırgızistan'ın dünyaya entegrasyonunu bir kat daha arttırmaktadır İki 

ülkenin ortak çabasıyla ortak ticaret hattı Orta Asya'nın en popüler ve en gözde bölgelerinden 

olacaktır. Kırgızistan bölgede geri kalmış gibi yarıştan geri kalmış gibi görünse de bölgenin en 

aktif ülkelerinden ve en aktif ekonomilerinden birisidir Kırgızistan dışa açılma politikası 

içerisinde küreselleşen Dünyada ticari entegrasyona ayak uydurmak ve Avrupa ile olan ilişkileri 

sağlamlaştırma yolunda çok partili sisteme geçmesiyle bölgedeki siyasi hamle yapmış tek ülke 

konumuna gelmiştir. Kırgızistan'ın siyasi başarılarının ekonomik başarılarına doğrudan etki 

yapacağı bir gerçektir. 

1.1 Kırgızistan Türkiye Siyasi İlişkileri 

Ülkemiz Kırgız Cumhuriyeti’nin 1991 yılında bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması açısından 

ömelidir. 1991 yılından sonar özellikle 1992 yılında Bişkek ve Ankara’da sırasıyla 

büyükelçilikler açılmış ve başta diplomatic ve ticari ilişkilerin hızla tesis edilmesinin önündeki 

engel kaldırılmıştır. Kırgızistan’nın bağımsızlığına tam destek veren Türkiye 2011 yılında  

kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’yle (YDSK) “stratejik ortaklık” seviyesine 

çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına (2005) göre “Ülkemiz ile Kırgız Cumhuriyeti 

arasında eğitim, kültür, ticaret ve ekonomik işbirliği, ulaştırma, iletişim, askeri ve diğer 

alanlarda 200’e yakın anlaşma ve işbirliği belgesi imzalanmıştır.” Ayrıca siyasi arenada iki ülke 

Reis-I Cumhurları tarafından “Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması” “Türkiye ve Kırgızistan: 

Birlikte 21. Yüzyıla Bildirisi” ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Kurulmasına 

İlişkin Ortak Açıklama” üçgeninde siyasal, kültürel, askeri ve ticaret anlamında engellerin 

aşılması için adımlar atılmış olmaktadır. Siyasi manada Kırgızistan-Türkiye “iki kardeş ülke” 

olarak Türk Dünyası içerisindeki tüm kararlarda ortak imza atmaktadırlar.   

Kırgızistanla siyasi problemlerin bulunmaması hem ikili eğitim ortaklıklarında hem de ikili 

ticaretlerde rahatlık sağlamaktadır. Siyasal ve kurumsal manada elçilik ateşeliklerimiz 

kanalıyla çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.    

2. LİTERATÜR 

Literatürde girişimcilik alanında ve diğer yakın alanlarda yapılmış sınırlı sayıda araştırma 

mevcuttur. Özden, Temurlenk ve Başar (2008)Türkiye ve Kırgızistan üniversite öğrencilerinin 
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girişimcilik kavramına bakışlarını girişimcilik niyetlerini girişimci olma ya da olmama 

yönündeki tercihlerinin altında yatan faktörleri araştırmışlardır. Erzurum Atatürk Üniversitesi 

ve Kırgızistan Türkiye Manas üniversite öğrencileri arasında girişimcilik ile ilgili çalışmalar ve 

anketler yapılmıştır.  

Özdemir (2015) araştırmasında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinin sosyo-

demografik özelliklerinin girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlayan 

çalışmalar yapmıştır.  

Bal (2004 ) geçiş ekonomilerinin piyasa ekonomilerine dönüşüm sürecinde karşılaştıkları 

önemli problemlerden birisinin yolsuzluk ve kayıt dışı ekonomi düzeylerindeki hızlı artışlar 

olduğundan hareketle bireysel gözlemleri neticesinde bavul ticaretini incelemiş ve ekonomiye 

olası etkilerini araştırmıştır. Girişimciliğin de bu alandaki konulardan etkilenme olasılığı 

olduğundan kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin önemine değinmiş ve büyük toptancı 

pazarlarının ıslah edilmesi gerektiğini önemle belirtmiştir.  

Egeli ve Emsen (2002) Geçiş Ekonomilerinin Makro Ekonomik Performansları ve Kırgızistan 

Üzerine değerlendirmelerin ve önerilerin yer aldığı çalışmalarıyla  Egeli, Hüseyin Avni, and 

Çelik (2006) ise girişimciliğin istihdam politikası olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunan 

Kırgızistan’da yaptığı çalışmasıyla literatürde yerini almıştır.   

Met (2011) Kirgizistan'da KOBi'lerin çalışma sermayesi yönetimi ve finanslama 

uygulamalarının ve buna bağlı sorunlarının tespitine yönelik bir araştirma yapilmasinı 

amaçladığı çalışmasında Kirgizistan'ın başkenti Bişkek'te anket yöntemiyle yaptığı 

araştirmanin sonucunda Kirgiz KOBÎ'lerinin, beklenenin aksine belirgin bir likidite sikintisi 

yaşamadikları sonucuna ulaşmıştır.  

Barutça (2006) Ekonomi anlayışında ihracat ve ithalat açısından Orta Asya ticaretinde lojistik 

konusunda araştırma yapmıştır. Taşımacılık sektöründe uzun mesafede güvenli taşımacılık 

alternatifi olarak denizyolunun demiryolundan daha fazla güvenilir olduğunu ve açısından 

avantajlı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Öte yandan demiryolunun taşımacılıkta ön plana daha 

çok çıktığı sonucuna ulaşmıştır.  

2008 krizi sonrası Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ticari ilişkileri de önemi derecesinde 

çalışmalara konu olmuştur. Bilindiği üzere kri sadece Batı piyasalarını değil Tüm Dünya 

piyasalarını yakından etkilemiştir. Krizler ve Orta Asya konusunda yakın tarihli iki nitelikli 

çalışma Narin-Maşrap ve Karluk tarafından yapılmıştır. Narin ve Maşrap (2010) küresel kriz 

sonrasında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ticari ilişkileri üzerine çalışmışlar Karluk (2011) 

ise küresel krizin Kırgızistan ekonomisine etkisi ile Türkiye Kırgızistan ekonomik 

ilişkilerindeki gelişmeler üzerine çalışmada bulunmuşlardır.  

İnançlı vd (2015) çalışmalarında Kırgızistan ile Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik 

ilişkilerin dış ticaret üzerine etkilerini değerlendirmişler, Uluslararası Standart Ticaret 

Sınıflaması (SITC), ve Geniş Ekonomik Kategoriler Sınıflandırma (BEC)’ ya göre mal grupları 

bazında yapısal ve sektörel olarak analiz etmişlerdir.  

Bal (2011) bir geçiş ekonomisi olarak Kırgızistan ekonomisinin bağımsızlık sonrası izlediği dış 

ticaret politikalarıyla önemli adımlar atmış olduğu gerçeğinden hareketle, çalışmasında bu 
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süreçleri çeşitli boyutlarda irdelemiş ve tespit edilen sorunlar bağlamında genelde geçiş 

ekonomileri, özelde ise Kırgızistan ekonomisi bağlamında bazı öneriler sıralamıştır.  

3. KIRGIZİSTAN İLE TİCARET KÖPRÜSÜ  

Kırgızistan özellikle yabancı yatırımlar için oldukça çekicidir ve özellikle demokratikleşme ve 

serbestleşme süreçleri ile doğrudan yabancı yatırımlara ait dışa açılma politikaları ticaret 

köprüsünün en kuvvetli ayaklarının başında gelmektedir Ticaretin en hızla gelişebileceği 

öngörüsü ile Nogayeva (2011) DTÖ üyesi olan tek Orta Asya ülkesi olmasını büyük bir avantaj 

görmektedir.  

İşçi maliyetleri ve enerjinin düşük olması bir diğer kuvvetli nedendir. Kırgızistanın özellikle 

bölgede nüfus eğitim seviyesinin yüksek olması ticaret ortaklıklarına ilişkin isteği arttırmakta, 

bölge içerisinde uluslararası desteğin olması ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru 

hakkını kabul etmiş olması ise bu konuda hevesleri daha da arttırmaktadır. Kırgızistan ile 

yapılacak olan her türlü ortaklıkta ise Yıldız ve Ayyıldız (2011) ‘e göre Uluslararası 

kuruluşların desteğinin olması, ortalama işçi maliyetlerinin düşük olması, enerji fiyatlarının 

düşüklüğü, Orta Asya ülkeleri içinde tek Serbest Ekonomi Bölgesi (SEB)’ne sahip olması da 

önemli bazı avantajlarındandır.    

 Ülke Ekonomisi verilerine bakıldığında ise başlıca ticaret ortaklarının Çin, Rusya, Kazakistan 

ve Türkiye olduğu görülmektedir. Kırgızistan için başlıca ihracat kalemleri arasında; bakır, 

hurda, gıda, tekstil, pamuk, taze sebze ve meyve; başlıca ithalat kalemlerinin ise petrol türevleri, 

tekstil ürünleri, otomotiv ve gıda sektörlerinde olduğunu görüyoruz.    

 

Tablo 1: Temel Ekonomik Göstergeler 

GSYİH (milyar $) 7,2 İhracat (fob-milyar $) 2,1 

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%) 3.6 İthalat (fob-milyar $) 5,2 

Nüfus (milyon) 5,8 Uluslararası rezervler (milyar $) 1,96 

Nüfus artış hızı (%) 1,9 Dış borç (milyar ABD$) 3,4 

Kişi Başına GSYİH ($ SAGP) 3.322 Kamu borç yükü/GSYİH (%) 0.5 

Enflasyon Oranı (%) 7.6 İşsizlik Oranı (%) 8,6 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 
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İkili ticari ve ekonomik ilişkiler verilerine göre ülkemizden başlıca ihraç 

ürünlerinin  mücevherat aksamı, tekstil ürünleri, dokunmuş halılar, kişisel temizlik ürünleri, 

kakao içermeyen şeker mamulleri, elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar ve ısıtıcılar 

olduğunu; başlıca ithal ürünlerimizin ise kuru baklagiller, pamuk, bakır hurdaları, konserve 

sebzeler, aluminyum hurdaları, altın, taze ve kurutulmuş meyveler, işlenmemiş kurşun ve 

alüminyum olduğu görülmektedir.. 

Tablo 2: İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler 

YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2010 129.202 30.900 160.102 98.302 

2011 180.241 52.123 232.364 128.118 

2012 257.470 45.226 302.697 212.244 

2013 388.336 36.964 425.300 351.372 

2014 421.980 65.648 487.628 356.332 

2013-2014 % %9 %78 %15 %1 

              Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı TÜİK (bin Dolar) 

 

Doğrudan yabancı yatırımların yarısından fazlasını Bişkek çekmektedir. Yabancı şirketlere 

bakıldığında ortaklıkların en fazla petrol, çay ve şekerlemeler sektörlerinde olduğu 

görülmektedir. Girişimciler için en açık alanın ülkedeki girişimcilere uzun vadeli toprak 

kiralama hakkının verilmesi olduğu ve tek serbest bölge hakkının olması ile serbest bölge rol 

modelinin Türkiye olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.   

Olası projelerin inşaat alanında, orta ölçekli inşaat ve beton santrali; Et süt ve ürünleri 

kapsamında her türlü Tavuk besiciliği ve yumurta üretimi  öncelikli alanlardır. Süt ürünlerinin 

yarısından fazlasını ithal ürünler oluşturmaktadır. www.kitiad.org Tarım ürünlerinin 

çeşitliliğinin arttırılması ile yeni soğuk hava depoları ünitelerinin yerleştirilmesi, soğuk hava 

gerektiren lojistik imkanların arttırılması yine tarım ile ilgili cihaz ve aletlerin ülke içinde 

üretilmesi ve bu konuda dış kaynaklardan faydalanmanın en aza indirilmesi iki ülke ticareti için 

yeni alanlar olarak gözer çarpmaktadır.   

Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte geçiş dönemi yaşayan her ülkede olduğu gibi 

Kırgızistan’da da geçiş dönemi yaşanmıştır. Bu dönem pek çok sorunu da gün yüzüne çıkarmış 

ekonomik istikrar sağlama çaba ve gayretlerini daha da önemli hale getirmiştir. 1995 sonrasında 

ekonomik kontrol mekanizmaları devreye sokulmuş en fazla büyümeyi ise 2009 sonrasında 

elde etmeyi başarmıştır. 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Kırgızistan diğer ülkeler ile 

http://www.kitiad.org/
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ticaretine bu dönemde hemen başlayamamış 1998 Rusya krizi öncesinde rayına giren ekonomik 

ilişkiler krizle birlikte yeniden bozulmuştur. Bu konuda yazılan ve söylenen her türlü bilgiye 

bakıldığında Serbest Bölge anlayışının gelişmesi ile birlikte Kırgızistan’nın doğru yolda olduğu 

söylense de sanki tek çıkış noktası gibi görülmeye başlanmasının doğru bir düşünüş şekli 

olmadığını söylemek yanlış olmaz. Serbest Bölgeler, Serbest ekonomiler beraberinde bir çok 

sorun getirmektedir ve bu soruların çözülmesi sadece reformların hayata geçirilmesi ile 

mümkün olmaz. Reformların aynı zamanda uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi ile 

mümkün olur. Çünkü reformların yapılamamış olması belirli bir maliyet unsuru iken, geçmiş 

reformların uygulama aşamasındaki yapısal eksiklikler süreçlere daha fazla maliyet 

yüklemektedir. Yavaş işleyen bu yapının hızlandırılıp yatırımcı açısından daha düşük maliyetle 

çalışır hale getirilmesi, genelde ülkenin uluslararası ticaretinin iyileşmesine özelde ise Türkiye 

ile olan ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. (Çetin ve Sertkaya: 61)  

4.  YATIRIMCILARININ KARŞILAŞTIKLARI BAŞLICA SORUNLAR VE 

ÇÖZÜM YOLLARI 

Gerek telefon gerekse internet ortamında yapılan görüşmeler sonucunda Kırgızistan’da iş yapan 

10 firma ile Türkiye - Kırgızistan’daki ticari hatta iş yapan  12 gerçek / tüzel kişi  ile yapılan 

görüşmelerde geçmişte yaşanan ve kimi araştırmacılar tarafından kayıt altına alınan sorunların 

benzeri şekilde devam ettiği görülmüştür. Çözümler için de kendilerinin görüşleri sorulmuştur. 

İş yaşamı içerisinde genel olarak aşağıdaki sorunlar tesbit edilmiş ve yine kendileri tarafından 

olası çözüm önerileri getirilmiştir.  

 

Sorun Olası Çözüm/Çözümler 

Kırgızistan’da Kırgız Devletinin tüm engelleme 

çalışmalarına rağmen kayıt dışı ekonominin 

mevcut olması (Bavul ticareti vb) 

 

Ülkeler arasında yapılacak olan çalışmalar ve 

işbirlikleri ile siyasi platformda çözümler. Kırgız 

Devletinin denetimleri sıklaştırması  

Yatırım Şartlarının Yetersiz Olması 

 

Belgelere bakma süresi, izinlerin geçerlilik 

süreleri, belge ücretleri ile ilgili bakanlıkların 

cevaplama sürelerinin düşürülmesi. Taklitleri 

yapılan kalitesiz Çin ürünlerine rağbetin 

düşürülmesi için gerekli koşulların sağlanması.  

Denetimlerin öznel olması sorunu ile 

karşılaşılmaktadır 

Buradaki Bu öznellik eğer Türk yatırımcıların 

muhasebe ile ilgili evrak kayıtlarının düzgün 

tutulmamasından kaynaklanıyor ise bunların 

hızla düzeltilmesi, diğer durumlarda Türk 

Büyükelçiliği ve ilgili makamlar ile bağlantıya 

geçilmesi 
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İşgücü bulmada zorluklar 

 

Yabancı işgücünü istihdam etme izni ile çalışma 

izinlerinin alınırken firmaların yaşadığı 

bürokratik engeller/zorluklar konusuna 

devletlerarasında açıklık getirilmesi. Hala 

uygulanan kota benzeri uygulamalarının 

gevşetilmesi  

Zaman zaman siyasi istikrarsızlığın devam 

etmesi ve Rusya’nın yaşadığı istikrarsızlık ile 

yaşanması muhtemel çalkantılar 

Pazar araştırmasının profesyonel biçimde 

yapılması ile istikrarsızlık döneminde dahi 

kuvvetli pazar alanlarının çıkabileceğinden 

hareketle aynı sektörde iş yapan Türk firmalarının 

birlikte hareket etmelerinin sağlanması. 

Birliktelik çalkantılı zamanların üstesinden daha 

rahat gelinmesini sağlayabilir  

Türk Firmalarının Finansman Sıkıntısı 

 

Bankacılık ürünlerinde Kazakistan Piyasası ile 

olan bağlatılar neticesinde karşı ülkedeki en 

küçük bir dalgalanma Kırgızistan piyasasını da 

dalgalandırmaktadır. Kırgız halkının tasarrufta 

bulunma eğilimi çok düşüktür. Bu da finansal 

kurumların nakit rezerv ihtiyaçlarını 

karşılayamamaktadır. Mevduat sıkıntısı 

aşılamayınca reel sektör bu durumdan olumsuz 

etkilenmektedir.  

Türkiye ile aradaki mesafeden dolayı ulaşım 

sıkıntıları 

 

Firmalar lojistik olarak Rusya üzerinden yapılan 

iletimin hem daha güvenli hem de daha az 

maliyetli olduğu görüşünde hemfikirdirler. 

Geçmişte İran üzerinden yapılan geçişlerin 

maliyetli olması ve İran’ın gümrük geçişlerinde 

zaman kaybı yaratması dolayısı ile risk 

doğurmaktadır. Transit ülkelerde yaşanan 

sıkıntılar bir türlü giderilememektedir. 

Dış ticaret ile ilgili mevzuatların bilinmemesi Kırgızistan ile ilgili olarak ilgili kamu 

kurumlarının düzenli olarak destek vermesi. 

Mevzuat değişikliklerinin anında ve uygulamalı 

olarak iletiminin sağlanması  

 

5. SONUÇ 

Türkiye ile Kırgızistan arasında işbirliklerini geliştirecek birçok alan mevcuttur. Bu alanda iş 

yapacak olan girişimcilerin mutlaka evrensel muhasebe ve finans bilgisine, Kırgız mevzuatına 

hakim olması şarttır. Kırgız ortakla iş yapılması eğer güven unsuru da var ise önerilen bir diğer 

husustur. Bu ortamda mutlaka dış temsilciliklerinden yardım alınması ve sözleşmelerin mutlaka 

bu alanda iş yapan profesyonellerin denetiminden geçtikten sonra imzalanması gereklidir. 

Girişimcilik öğeleri arasında proaktif girişimci olarak başlamak yerine yenilikçilik öğesini daha 

fazla ön planda tutan bir girişimcilik anlayışı yerinde olacaktır.  
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Abstract 

The purpose of this study is to clarify the relationship between incentives or encouragements 

and performance. There is a common belief that supports, incentives and infrastructure help 

societies to obtain many economic and social gains particularly in the context of 

entrepreneurship. Therefore, public, private and semi-private organizations have developed 

new projects one after another. Some of the examples of these projects are "Entrepreneurial and 

Innovative Universities Index" of TÜBİTAK (The Scientific and Technological Research 

Council of Turkey) and "Academic Incentive" of Higher Education Institution (YÖK), the 

increasing number of university technoparks, “practical entrepreneurship" trainings of Small 

and Medium Enterprises Development Organization (KOSGEB) and Turkish Labor Agency 

(İŞKUR), and "InovaLig" and "Innovation Week" of Turkish Exporters Assembly (TIM). The 

main purpose of all these practices and activities were to encourage the entrepreneurial 

infrastructure and capabilities but is the effectiveness of these incentives questioned? Therefore, 

this study sought to answer the question of "is there a significant correlation between the 

concrete outcomes of these activities and realized incentives?" in order to move away from 

abstract discussions and determine a starting point. To do this, we have analyzed whether there 

is a meaningful difference between the place of universities with technoparks and without 

techno parks in academic incentive success and entrepreneurial and innovative universities 

index. In the investigation of academic incentives, we have only focused on related faculties 

such as business schools and engineering faculties to improve the results of analyzes. Results 

showed that there is not a certain rule! 

 

Keywords: Entrepreneurship, Technoparks / Science park, Incentives 

1. INTRODUCTION 

It is clear that entrepreneurship has an important consideration among different interest groups 

such as universities, governments, academics and NGOs. This increasing importance also 

makes its supportive issues significant (e.g. Acs et, al. 2012; 2014; Lee, et, al., 2005; Minniti 

and Bygrave, 2003). Therefore, as Lopez (2000) stated, related actors introduce lots of new 
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actions that make entrepreneurial activities more solid and sustainable. For instance, they 

introduce a new training program on entrepreneurship or give financial support to 

entrepreneurial novelties (Lee et, al., 2005). Also, the rapid developments in science and 

technology change the structure of society and as a part of this structural change, the economic 

value and importance of entrepreneurship and entrepreneurs have also increased (Buğra, 2007; 

Patır and Karahan, 2010). All these issues make entrepreneurial education more significant to 

be able to respond such demands. In parallel, the number of entrepreneurship-related courses 

has been dramatically increased in the last few decades (Finkle and Deeds, 2001). With the 

words of Urban (2006, p.85); “identifying business opportunities and having confidence in 

personal skills to implement a business may be enhanced through education and training with 

evidence suggesting that those with more education are more likely to pursue opportunity 

entrepreneurship (high growth ventures), which may have overall benefits for national growth 

(Reynolds, Bygrave and Autio, 2003 as cited in Urban 2006)”. 

Technology transfers such as licenses, patent and know-how agreements, and joint ventures are 

one of the most significant issues in the accessing channel to the technology for Turkish 

companies (Harmancı and Önen, 1999). However, this brings some kind of limitations together 

and hence companies, especially the small ones, are in a search process to overcome these 

limitations (Renault, 2006). In this context, collaborations with universities through the 

technoparks which is a unique form of relations between universities and research institutions 

with industry may be vital.  Technoparks foster small enterprises in the development of new 

technology and production processes because innovation has becoming more costly and risky 

for any single companies and hence companies regardless of size or industry need more and 

more inter-firm collaboration and networks (Lall, 2003). Very interesting examples of this are 

the news that BMW and Mercedes cooperation on wireless charging for electric cars  (Ingram, 

2014) or the collaboration of BMW, Audi and Mercedes to buy Nokia’s maps division (Nica, 

2015). These are normally the rival of each other but they can work together for a specific 

project. However, these kinds of collaboration or cooperation opportunities are quite difficult 

for small companies because of lack of trust, qualified and adequate workforce and so on.  Thus, 

they need a specific port that connects them with the external world like technoparks and any 

kind of supportive mechanisms or encouragement may be significant for those companies. In 

addition to these, there is almost a law that underlying supports and encouragements such as 
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related infrastructure works and training will increase the effectiveness and performance of the 

related actors (Urban, 2006).  

There seems to be a common consensus in the literature on these mentioned issues. However, 

one of the most important points that should be addressed here is the verifiability and 

generalizability of the debate. In other words, it is assumed that technoparks and other 

supporting facilities have a positive and important impact on many important economic factors, 

especially on entrepreneurship and there are relationships with their final output but to what 

extent these are effective? Is it not more important qualitative factors than quantitative? Can 

this case that usually examined at the firm level provide the same results when the universities 

are under consideration? All these questions lead us to our research questions: “Is there a 

significant correlation between the concrete outcomes of these activities and realized 

incentives?”. Therefore, we focus on these and shape our two hypotheses as followings: 

H1: The universities that have their own technopark are more successful in terms of the 

academic incentive than those have not. 

H2: The universities that have their own technopark are more successful in Entrepreneurial and 

Innovative Universities Index than those have not. 

2. METHODS AND MATERIALS 

To be able to conduct this study, the universities and the supporting and encouraging events to 

make them more successful constitute the main focus of the study because it is assumed that if 

we understand the correlation between the underlying mechanisms and achievement, it can be 

used for any dimensions.  

Full count method is used in terms of research sample and the sample of the study is all 

universities (190 universities including 114 state and 76 private universities) in Turkey 

regardless of their type (state or private). However, nine of the state universities such as 

military-based universities are not appropriate for the study and hence they have been 

eliminated. In addition, six of the private universities focus on only one kind of faculty such as 

medical school (e.g. Sanko University or Şifa University). Thus, our final sample size has 

become 170 universities. There are also two important issues on the process of the study. First, 

all universities could not be used for each analysis. For instance, the private universities cannot 

be benefited from the academic incentive. It means that the analyses related to academic 

incentives were conducted with only 105 state universities.  Second, The Scientific and 

http://www.tubitak.gov.tr/en
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Technological Research Council of Turkey  (TÜBİTAK) announces only the most 

successful 50 universities in the Entrepreneurship and Innovation Index each year. Thus, we 

only focus on 50 universities in terms of the analyses related to the Entrepreneurship and 

Innovation Index. It should also be emphasized that this index is based on all public and private 

universities (Please see the Table 1). 

To obtain data, four different primary data sources used:  

a) The university information (e.g. type, name, establishment year) has been obtained from 

the official website of Higher Education Institution (YOK - http://www.yok.gov.tr/ ).  

b) The Entrepreneurial and Innovative University (EIU) Index has been obtained from the 

official website of The Scientific And Technological Research Council Of Turkey 

(TUBİTAK- http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/gyue2015_siralama_0.pdf ). 

c) The Mean of Academic Incentive Rate has been calculated according to the announcement 

of each university. 35 universities have not announced their information and the data of 

seven universities could be used because we have only focus entrepreneurship related-

faculties such as engineering, technology and business faculties but they have not classified 

their information according to departments. Therefore, we have only 63 universities under 

academic incentive dimension.  

d) The full list of technoparks was found by examining the official website of all universities 

because there are different figures on their number.  

As it can be seen at table 1, there are 36 technoparks in Turkey and only three of them belong 

to private universities.  

Table 1: Sample information 

Type of the University Frequency Percent 

State 105 60,0 

Private 70 40,0 

Total 175 100,0 

Technopark Ownership   

YES 36 20,6 

NO 139 79,4 

Total 175 100,0 

State or Private Techno Park 

University 
  

YES-State 33 18,9 

YES-Private 3 1,7 

No-State 72 41,1 

No-Private 67 38,3 

Total 175 100,0 

http://www.tubitak.gov.tr/en
http://www.yok.gov.tr/
http://www.tubitak.gov.tr/en
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/gyue2015_siralama_0.pdf
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As a measurement, Independent-Samples T-Test was used to analysis the significant 

differences between universities with technopark and without technopark.  

It is also important to highlight the calculation methods of academic incentives and the index. 

Firstly, the calculation methods of academic incentives based on nine different sub-dimension 

which are the project, research, publication, design, exhibition, patent, citations, conference 

papers and awards. Academic staff can earn academic incentives according to the numbers of 

works related to these sub-dimensions between 01 January and 31 December of each year. 

However, an academic staff needs 30 points to deserve an incentive and the highest score is 

100. This is an individual level calculation. Therefore, the arithmetic average of all academic 

staff in the relevant faculty used to represent the academic incentive points of universities and 

thus, the test could be made at the organizational level. The other issue is the entrepreneurial 

and innovative index: this index was measured by TUBITAK and calculated with the following 

sub-dimensions: 

- Scientific and Technological Research Competence (weight ratio: 20%) 

- Intellectual Property Pool (weight ratio: 15%) 

- Cooperation and Interaction (weight ratio: 25%) 

- Entrepreneurship and Innovation Culture (weight ratio: 15%) 

- Economic Contribution and Commercialization (weight ratio: 25%) 

This is an organizational level calculation and each university has a point that range from 1 to 

100 in each sub-dimension and the weighted average of these five sub-dimensions constitutes 

the score of universities. Only the best 50 universities have been announced each year since 

2010.  

3. RESULTS 

As it mentioned, T-Test was used to understand whether there is a significant difference in 

terms of the average academic incentives and the place at Entrepreneurial and Innovative 

University Index according to technopark ownership.  

Table 2 shows the results of first T-Test which analysis the correlation between technopark 

ownership and the average academic incentives. According to results, there is a significant 

correlation (P=0,004), namely, the universities that have technopark are more successful than 
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those have not and while the mean of the universities that have their own technopark is 48,7964 

; the mean of others is 45,3562.  

Table 2: Group Statistics on Academic Incentive 

Technopark ownership 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Academic 

Incentive 

YES 18 48,7964 3,23017 ,76136 

NO 45 45,3562 4,46743 ,66597 

 

On the other hand, it could not be observed any significant differences (P=0,574) according to 

Entrepreneurial and Innovative University Index (Table 3), and the means of them are very 

close (48,7819 and 46,0547). In other words, according to these results, there is no relationship 

with the technopark ownership and the performance of universities in terms of EIU Index.   

Table 3: Group statistics on Entrepreneurial and Innovative University Index 

Technopark ownership 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

EIU Index 
YES 31 48,7819 17,13573 3,07767 

NO 19 46,0547 15,54469 3,56620 

 

4. DISCUSSION 

As it is mentioned above, there is a common belief that infrastructural or training supports will 

increase the effectiveness and success of related actors. However, a test on these issues will 

help to understand whether the belief always true or not. Therefore, we tested two hypotheses 

on them. The first hypothesis (H1) was accepted that technopark ownership of the universities 

has a significant effect on their performance in terms of academic incentives and results have 

supported this claim. Thus, the first hypotheses have been accepted. On the other hand, the 

second hypotheses claim that the technopark ownership has a significant impact on the 

university performance on the entrepreneurial and innovative university index. However, this 

could not be supported and H2 could not be accepted. According to literature, our expectations 

were to the acceptation of both hypotheses and there is a conflicting result now.  

Of course, there may be different reasons behind this situation and hence, the further studies 

should conduct a more detailed analysis by primarily ensuring the participation of all 

universities, focusing on a wider perspective and even with some activated control variables. 
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For instance, one year of data has also been studied in the Entrepreneurial and Innovative 

University Index due to the emergence of academic incentives this year for the first time. 

However, comparable data from different years can be used with the sharing of new data in the 

later process. In addition, some variables such as the number of academic staff and students, 

the establishment year of the universities and technoparks can be included in the analysis as 

control variables. 
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Appendices  

Appendix 1: Independent Samples Tests of the average academic incentives related T-Test  

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 

Equal variances 

assumed 
2,398 ,127 2,965 61 ,004 3,44019 1,16011 1,12041 5,75996 

Equal variances not 

assumed 

  
3,401 43,196 ,001 3,44019 1,01152 1,40053 5,47985 

 

Appendix 2: Independent Samples Tests of EIU Index related T-Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 

Equal variances 

assumed 
,094 ,760 ,565 48 ,574 2,72720 4,82402 -6,97215 12,42655 

Equal variances not 

assumed 

  
,579 41,114 ,566 2,72720 4,71060 -6,78526 12,23966 

 

http://www.yok.gov.tr/
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Özet 

Özellikle 1963 yılından itibaren yaşamaya başladığı siyasi ve toplumsal gerginlik, 1974 yılında 

Türk askerinin çıkarma yapmasını takiben kendisine karşı uluslararası arenada uygulanmaya 

başlanan ekonomik ve siyasi izolasyon, 2004 yılında Annan Planı’na verdiği desteğe karşın 

devam eden “belirsizlik” ve “dışlanma”, bugün yeniden başlayan “iki toplum görüşmeleri” ve 

bu yıl içerisinde adadaki her iki toplumda yeni bir referanduma gidilebileceği şeklindeki genel 

kamuoyu kanaati Kıbrıs’ı “kriz” kavramının tam ortasına merkezlemektedir. 

Bugün Kuzey Kıbrıs, 280 bini aşan nüfusu ile dünyada yok sayılan bir ülke konumundadır. 

Dünyadaki genel ekonomik krize paralel, 40 yılı aşan hem ekonomik hem siyasal ve hatta 

toplumsal krizin yaşam şekli olduğu bir ülkedir. Yaşadığı kriz ortamını aşma ve girişimcilik 

faaliyetlerini arttırma yolunda gösterdiği tüm çabalar Rum toplumunun tepki ve engellemeleri 

ile karşılaşmaktadır. 

Tüm genel olumsuz şartlara karşın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve girişimciler iş yapma 

gayreti içerisinde; ekonomik açıdan ayakta durmaya, var olmaya çalışmaktadır. Böylesi bir 

ortamda, genelde girişimci özelde ise kadın girişimcilerin yürüttükleri ekonomik faaliyetler çok 

daha büyük anlam ifade etmektedir. 

Bu çalışma ile uzun yıllardır yaşadığı ve artık “doğal” bir görünüm kazanan kriz ortamına 

rağmen ayakta durmaya çalışan ve hatta uluslararası platformda ödül almayı bile başaran 

Kıbrıslı Türk kadın girişimciler perspektifinden; iletişim, halkla ilişkiler ve reklam sektörü 

özelinde ajans sahibi kadın girişimciler ele alınacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Girişimcilik, kadın girişimciliği, Kuzey Kıbrıs’ta kadın girişimciliği, kriz, 

siyasal ve ekonomik kriz, iletişim, halkla ilişkiler, reklam 
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DESPITE POLITICAL AND ECONOMICAL CRISIS; WOMAN 

ENTREPRENEURSHIP: WITHIN THE EXAMPLE OF 

COMMUNICATION, PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 

SECTOR IN NORTH CYPRUS 
 
 

Abstract 

Especially the political and social tension that Cyprus has been living since 1963, the economic 

and political isolation that N. Cyprus has been facing since 1974; when Turkish army intervened 

the island, despite the support that Turkish Cypriots gave to Annan Plan in 2004 

“ambiguousness” and “haziness” that have been going on since then, the “dispute” that has 

started again today between two communities, and the general public opinion that a new 

simultaneous referendum  will be held in both communities within this year centralize Cyprus 

just into the center of “crises”.  

Today North Cyprus; with its over 280 thousand population; is accepted as a non-existing 

country. Parallel to the general economic crisis in the World, the country is under the influence 

of both economic and political and even social crisis for more than 40 years where it has become 

as a kind of life style. All efforts that the country showed to get over the crisis and increase the 

entrepreneurship activities meet with the negative responses and preventions of Greek 

community. 

Despite all general negative conditions, TRNC and its entrepreneurs are trying to carry on 

business, to stand on their own legs economically, and to exist. In such a situation, economical 

activities done by entrepreneur – in general, and specifically women entrepreneurs have a more 

meaning. 

With this study, despite the crisis which has been going on for years and has been accepted as 

a “natural” one, agency owner women entrepreneurs in communication, public relations and 

advertisement sector will be considered from the perspective of Turkish Cypriot women 

entreprenurs who have even succeded to win prizes in international area 

 

Key words: Entrepreneurship, woman entrepreneurship in North Cyprus, crisis, political and 

economical crisis, communication, public relations, advertisement   

 

1.GİRİŞ 

Çalışma, girişimcilik ve girişimcilikte etkili faktörlerin genel özelliğinde; Kuzey Kıbrıs’ta 

iletişim biliminde; halkla ilişkiler ve reklam alanında kadın girişimciler konusu ana ekseninde 

hem kadın girişimcileri girişimciliğe yönelten genel özelliklerle; karşılaştıkları zorlukları hem 

de kadın iletişimcilerin sınırlı sayısına rağmen genel profillerini ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Belirtildiği üzere Kuzey Kıbrıs’ta reklam ve halkla ilişkiler ajans kurucusu – 

sahibi kadın sayısının azlığı çalışmanın en temel sınırlılığıdır. Ülkenin gerek özel gerekse devlet 

kurum ve kuruluşlarında halkla ilişkiler iletişim departmanlarında çok sayıda kadın olmasına 

karşın kendi ajansını kurmak suretiyle alana hizmet veren kadın girişimci sayısının azlığı 
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temelde bu çalışmanın tetikleyicisi olmakla birlikte bu azlığın nedenlerini mevcut az sayıdaki 

kadın girişimcinin tecrübe ve görüşlerinin ışığında şekillenen derinlemesine görüşmelerle 

ortaya koyma hedeflenmektedir. 

1. GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK 

Fransızca “entrepreneur”, Arapça “müteşebbis” karşılığı kullanılan girişimci, “kendi 

inisiyatifini kullanarak cesaretle bir işe başlayan, giriş yapan, sorunu çözme konusunda atılımda 

bulunan kişi”, teşebbüs karşılığı kullanılan girişimcilik ise; “fikirleri ortaya koyma, onları ürün 

ve/veya hizmete dönüştürme, daha sonra da pazara sunma faaliyetinden oluşmaktadır” (Durak, 

2011: 195).  

Soysal’ın aktardığı tanımlarda ise girişimcilik, kişisel değer sistemi ile birlikte iş teknikleri 

bilgisini kullanma ve iş geliştirmede gereksinimleri karşılamak ve problemleri çözmek için 

yaratıcı ve yenilikçi amaçlara hizmet eden kaynakları toplama yeteneği, bu bağlamda girişimci, 

yenilik yapan ve geliştiren kişi olarak fırsatları bulup yakalayan; bu fırsatları 

uygulanabilir/pazarlanabilir fikirlere dönüştüren; zamanla bu fikirlere emek, para ve 

becerileriyle değer katan; bu fikirleri uygulamak için rekabetçi Pazar alanının risklerini üstlenen 

ve bu çabalarının karşılığını paraya çeviren kişidir (Soysal, 2010: 87).   

Çetindamar’a göre (2002: 34) girişimcilik girişimcilerin risk alma, fırsatları kovalama, hayata 

geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tümüne verilen addır.    

Girişimci ve girişimcilik üzerine yapılan tanımların ortak noktası olarak girişimci; fikri olan, 

fikrini geliştirme isteği ve cesareti bulunan kişi, girişimcilik ise; bir fikrin ortaya konularak, 

ürüne, hizmete dönüştürülme faaliyetidir.  

Görüleceği üzere tüm tanımlarda girişimcilik ve faaliyeti gerçekleştiren girişimci birbirine 

geçmiş kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzdendir ki girişimcilik üzerine yapılan 

çalışmalarda öncelikle bu eylemi gerçekleştirecek olan girişimcilerin profili yani girişimcilerde 

olan özellikler ortaya konmaya çalışılır. Nitekim yapılan tanımlar kapsamında girişimcilerin 

başta yaratıcı ve risk alan olmak üzere en genel ortak özellikleri belirtilmekte, bunlar da 

girişimci profilleri olarak kişisel özellikleri ön plana çıkarmaktadır. Bunun yanısıra, “içsel 

motivasyon, sıkı çalışma, olumlu düşünme, yaratıcılık gibi kişisel özellikler, işletme ve yönetim 

becerileri, mevcut kaynaklardan yararlanma ve yeni kaynak arama kapasitesi ve iş 

girişimlerinden yararlanmaya yönelik bilgi (girişimci vizyon), başkalarıyla etkin bir iletişim 

kurma ve iş geliştirmenin sosyal etkisini kavramaya yönelik kişilerarası beceriler” (Soysal, 

2010: 86 – 87) gibi özellikler de araştırmalarla ortaya konan girişimci özelliklerindendir. 
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Ayrıca, pozitif düşünme, başarma ihtiyacı, risk almak, denetim odağı olmak, yaratıcılık, atak 

olma, öngörü yeteneği, analiz yapabilme yeteneği, çabuk karar verebilme, özgüvene sahip 

olma, güven verebilme, akılcılık gibi özellikler de ön plana çıkmaktadır.  

Girişimcilik, girişimcinin belirgin kişisel özelliklere sahip olmasını gerektirmenin yanısıra 

sosyal, kültürel, ekonomik, toplumsal ve teknolojik birçok diğer faktörü de içinde 

barındırmaktadır.  

Girişimcilerin öne çıkan kişisel özelliklerinin yanı sıra toplumsal yani o toplumda girişimcilere 

ve girişimciliğe genel bakış, aile yapısı, toplumun genel yapısı, eğitim seviyesi, kültürel yani 

öğrenilen ve nesillere aktarılan görüş ve hareketler, ekonomik yani toplumun refah düzeyi, 

gelişim seviyesi, rekabet yapısı ve buna izin veren ortam ile politik yapısı yani girişimcilere ve 

girişimciliğe destek veren politikaların mevcudiyeti, bürokrasinin seviyesi ya da varlığı gibi 

faktörler de girişimciliği etkileyen unsurlardandır (Arıkan, 2004; Durak, 2011; Zapalska ve 

Fogel, 1998).  

Girişimcilik tarihine bakıldığında gelişiminin toplumlardaki ekonomik, sosyal, toplumsal, 

kültürel ve teknolojik değişimlerden ayrılamayacak derecede paralellik gösterdiği 

görülmektedir. 

Özel girişimciliğin gelişmiş ülke ekonomilerinde ulusal kalkınmanın önceliği olarak ele alınıp 

devlet politikası haline gelmesi 1970’li yıllara yani küresel petrol kriziyle büyük işletmelerin 

içine düştükleri mali krizlerle kapanmasına dayanmaktadır. Krizden çıkan işletmelerin daha çok 

küçük ölçekli işletmeler olması; özel girişimcilerin teşvik edilmesine ve buna imkân yaratan 

sosyo – ekonomik bir yapılanmanın oluşmaya başlamasına fırsat yaratmıştır ve bu da krizlere 

dayanıklı güçlü bir yapı oluşturmuştur.   

Başta ABD ve gelişmiş ülkeler olmak üzere; “küreselleşmenin hızlı bir ivme kazandığı bu yıllar 

aynı zamanda özel girişimciliğin dünya ölçeğinde ulusların gündemine girmeye başladığı 

dönemdir” (İlhan, 2004: 71).  

1980’li yıllar, Türkiye’de de; liberalizme geçilen, bununla birlikte girişimciliğin benimsendiği 

ve desteklendiği yıllar olmuştur.  

Bu dönem aynı zamanda siyasal, ekonomik ve toplumsal gerekçelerle küçük girişimciliğin 

yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, kadınların girişimci olarak yeterliliklerinin sağlanması 

yönündeki eğilimlerin ve bunları destekleyici uygulamaların giderek yoğunluk kazandığı bir  

dönemdir (Soysal, 2010: 88). 

Dünya genelinde çalışan kadınları koruyucu ve destekleyici yasaların ve uygulamaların artması, 

demografik gelişmeler, şehirleşme oranlarında artış, eğitim olanaklarının artması, standart dışı 
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çalışma şekillerinin ortaya çıkması, geçim sıkıntısı ve ekonomik zorluklar, evlenme oranlarında 

azalma, buna karşılık boşanma oranlarında artış, toplumların, kadınların çalışmasına yönelik 

tutumlarında meydana gelen olumlu gelişmeler, çocuk bakımı ve diğer hizmetlerdeki 

iyileşmeler (Soysal, 2010: 89) kadınların çalışma yaşamına daha aktif olarak katılımlarını 

arttıran faktörler olmuştur.  

Keza, gelişmiş toplumlarda bireyselliğin artışı, kişi hak ve özgürlüklerinin yükselişi, 

teknolojinin değişimi ve özellikle iletişim teknolojilerindeki hız, devletin küçülmesi buna 

karşılık bireysel girişimciliğin önünü açan ulusal ve uluslararası destekleyici programların 

artması girişimciliğin gelişmesi üzerinde önemli etkileri olan faktörlerdendir. 

2. KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ 

Keskin’e göre (2014) kadın girişimciler, girişimcilik özelliklerini yansıtan ve girişimcilik 

faaliyet ve süreçlerini benimseyip uygulayan iş sahibi kadınlardır. Fırsatları değerlendirip 

gerekli kaynakları başarı ile bir araya getiren, aynı zamanda değişiklik içeren dinamik bir süreci 

başarı ile yürütüp yöneten, zaman içinde büyüme potansiyeli olan zenginlik yaratıcı bir işi 

başlatarak yeni model bir faaliyet oluşturabilen kadın girişimciler, yenilikçi, kendine güvenen 

ve yaratıcı, bireysel veya başkaları ile işbirliği içinde ekonomik bağımsızlık elde etmede 

yetenekli, kişisel, aile ve sosyal yaşama ayak uydurarak bir kuruluşu başlatıp kurup ve işleterek 

başkaları için iş imkânları üretebilen kadınlardır” (Keskin, 2014: 73).  

Benzer perspektifle Soysal’ın (2010), Çelik ve Özdevecioğlu’ndan aktardığı üzere kadın 

girişimci, “ev dışı bir mekânda, kendi adına kurduğu bir işletmesi olan, bir işletmede tek başına 

veya çalıştırdığı diğer kişilerle birlikte çalışan veya sahibi olması sıfatıyla ortaklık kuran, iş ile 

ilgili olarak çeşitli kamu ve özel kuruluşlarla temaslara geçen, işletmenin geleceği ile ilgili 

planlar yapan, işletmeden elde ettiği kazancı, yatırım ve kullanım alanları üzerinde söz sahibi 

olan, işletmesi adına tüm riski üstlenen kadındır (Çelik ve Özdevecioğlu, 2001: 488; aktaran, 

Soysal, 2010: 90). 

2.1. Kadınları Girişimciliğe Yönelten Faktörler  

Kadın girişimciliği ve kadınları girişimciliğe yönelten faktörler üzerine gerek Türkiye’de 

gerekse uluslararası platformlarda yapılan çalışmalarda (Hisrich ve Brush, 1989, Çakıcı, 2006, 

Çelik ve Özdevecioğlu, 2001);  

a. Toplumsal, ekonomik, sosyal ve kültürel olmak üzere çevresel özellikler ile;  

b. Kadın girişimcilerin bireysel özellikleri  

olmak üzere 2 temel faktör grubu ön plana çıkmaktadır.  
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Kadınları girişimciliğe yönelten temel çevresel faktörler; ülkedeki ekonomik şartlara bağlı 

olarak yaşanılan işsizlik, eşit işe farklı ücret uygulaması gibi ekonomik açıdan olumsuzluklara 

karşılık bir çıkış olarak görülmesi ya da hükümetlerce (ya da devlet politikası olarak) veya 

özellikle günümüzde AB, OCED, BM gibi uluslararası kuruluşlarca kadınları girişimciliğe 

teşvik eden politikalar, kadın girişimciliğini arttırma yönündeki ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarca desteklenen/verilen ekonomik teşvikler, toplumda ve ülkelerin kültürel 

değişimlerinde, iş yaşamında kadına ve kadın girişimcilere bakışta olumlu yöndeki değişim ve 

destekler, eğitim seviyesindeki yükselmeler kadın girişimciliğini arttıran temel çevresel 

faktörler olarak belirmektedir.  

Dinamik, bağımsız, özgüvenli, rekabetçi ve amaç yönelimli olmak (Zapalska ve Fogel,1998: 

141), hırslı ve risk alabilme gücüne sahip olmak girişimci kadınların kişisel özellikleri olarak 

öne çıkmaktadır.  

 Kendi işinin patronu olmak, aile ve iş arasında denge kurabileceğine dönük kanı, kendini 

geliştirme ve gerçekleştirme arzusu, gelir elde etme, aileye ek gelir desteği sağlama, ekonomik 

açıdan bağımsız olma ve kendi kendine başarma arzusu, bağımsız çalışma isteği, kendini ispat 

etme gayreti, başarma tutkusu, üretken olma çabası, başka şansının olmaması gibi özellikler de 

kadın girişimcilere ait kişisel özellikler olarak ön plana çıkmaktadır. 

Dzisi tezinde (2008), kadınları girişimciliğe yönlendiren bu bir dizi faktörü dışsal ve içsel 

motifler olmak üzere iki tematik boyutta ifade etmekte ve bağımsız çalışma isteği ile iş ve aile 

sorumluluğunu dengeleme yeteneğini içsel motiflerden biri olarak belirtmektedir.  

“Kadınları girişimciliğe yönelten faktörlerin tespiti için yapılan çalışmalarda ortaya konan 

faktörler benzerlik göstermekle birlikte ülkelerin sosyal, kültürel şartları, özellikle ekonomik 

gelişmişlik düzeyleri gibi şartlara bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılık da göstermektedir. 

Gelişmiş ülkelerde kadınları girişimciliğe yönlendiren faktörler yaşam kalitesini ve 

memnuniyetini arttırma, kendini gerçekleştirme arzusu, kendi kendinin patronu olma, hırs, 

deneyim kazanma gibi daha çok pozitif faktörlerken gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde 

bu faktörlerin daha çok olumsuz unsurlardan kaynaklandığı ve ekonomik zorluklar, aile 

gelirinin azlığı, aile reisinin vefatı ya da boşanma, cam tavan sendromu, kadın ve erkek 

çalışanlar arasındaki ücret farklılığı gibi faktörler olarak belirmektedir. Gelişmiş toplumlarda 

kadın girişimciliği mesleki gelişimin bir parçası olabilirken, gelişmekte olan toplumlarda kadın 

girişimciliği yaşam ve geçim derdinin bir parçası görünümündedir.  

Türkiye’de “kadınları girişimciliğe yönlendiren nedenlerin başında, ülkenin makro ekonomik 

koşullarının hane halkı geliri üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmanın bir çabası olarak 
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küçük işyeri kurma girişimleri” (Keskin, 2014: 87) gelmekte, bunun yanında cam tavan 

sendromunun etkisi de görülmektedir. Ayrıca,“mesleğini yapmak, ideallerini gerçekleştirmek, 

bağımsız olmak, insanlara faydalı olmak, kendini kanıtlamak, başarılı olma arzusu, kendi işinin 

patronu olmak, zamanı değerlendirmek, ailesine muhtaç olmamak, geniş bir çevreye sahip 

olmak, özel söktörde iş deneyimine sahip olmak ve gelire ihtiyacı olmasına rağmen başka bir 

iş bulamaması” (Tunçsiper, Karaköy ve Kafa, 2008: 59) gibi nedenler de etkili olmaktadır. 

2.2. Kadın ve Erkek Girişimciler Arasındaki Farklar:  

Kadın ve erkek girişimciler arasındaki farkları ortaya koymak üzere yapılan araştırmalarda 

tarafların toplumda üstlendikleri roller, gelenek ve görenekler veya insan hayatının çeşitli 

evrelerindeki ihtiyaçların değişmesi gibi faktörlerin ön plana çıktığı” (Soysal, 2010: 92 – 93) 

görülmektedir. Kadın ile erkek girişimci arasındaki önemli bir diğer ayrım ise erkek 

girişimcilerin ekonomik beklentilerinin, kadın girişimcilerin ise kişisel beklentilerinin ön 

planda olduğu, buna bağlı olarak da kadın girişimcilerin erkeklere nazaran daha fazla sosyal 

desteğe ihtiyaç duyduklarıdır (Kutanis, 2003: 60).  

Konuyla ilgili çalışanlarca (Çelik ve Özdevecioğlu, 2001, Kutanis, 2003) kadın ve erkek 

girişimciler arasındaki diğer temel farklar ise seçilen iş kolları ve bu iş kollarının seçilme 

nedenleri çerçevesinde belirtilmektedir. İnşaat, imalat gibi sektörler erkek girişimcilerin ilk 

girişimleri olurken kadın girişimciler halkla ilişkiler, danışmanlık, eğitim, hizmet gibi alanları 

tercih etmektedir. “Sektöre giriş kolaylığı ve daha az sermaye ve donanım gerektirmesi gibi 

nedenlerle, girişimci kadınların genellikle gıda, hazır giyim, turizm, sigortacılık, sağlık ve 

temizlik sektörlerinde yoğunlaştıkları söylenebilir” (Çelik ve Özdevecioğlu, 2001: 488, aktaran 

Soysal, 2010: 93 – 94). Schindehutte ve arkadaşlarının bakışıyla; “bu sektörlerde yürütülen 

faaliyetlerin, kadına iş ve aile yaşamını dengeleme olanağı sunabildiği de ifade edilebilir” 

(aktaran Soysal, 2010: 94).  

2.3. Kadın Girişimci Türleri:  

Goffe ve Scase (1985)’nin kadın girişimci tipleri üzerine yaptıkları tanımlamalar çerçevesinde 

dört farklı kadın girişimci tipi ifade edilmektedir (aktaran Soysal, 2010: 92):  

a. Hem girişimcilik ideallerini hem de geleneksel cinsiyet rollerini üstlenen ve ikisini de 

aynı ölçüde yerine getirmeye çalışarak iş – aile görevlerini dengeleyen ve işini de fazla 

büyütmeyi düşünmeyen “geleneksel girişimci” tipi  

b. Girişimcilik ideallerini geleneksel cinsiyet rollerinin çok daha üstünde tutan ve 

işletmesinin büyümesini öncelikli hedefleri arasına koyan “yenilikçi girişimci” tipi  
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c. Geleneksel cinsiyet rollerini girişimcilik ideallerinin üstünde tutan ve adeta girişimciliği 

yan işmiş gibi gören “evcimen girişimci” tipi 

d. İş – aile dengesini kurmaktan çok kadınların ikinci plana itilmelerini önlemeye çalışan 

ve işini de bu amaca hizmet eden bir araç olarak görerek organize eden “köktenci 

girişimci” tipi   

3. KUZEY KIBRIS İLETİŞİM – HALKLA İLİŞKİLER – REKLAM 

SÖKTÖRÜNDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ 

Cinsiyete dayalı iş dağılımi, ilk insan topluluklarında ortaya çıkmış ve modern işgücünde de 

devam etmektedir (Öksüz ve Görpe, 2014: 126).  

Modern toplumlarda kadınlar ve erkekler farklı uğraşlara ayrılmıştır” (Preston, 1999’dan 

aktaran Öksüz ve Görpe, 2014: 126). Bu farklı uğraşlar çerçevesinde “halkla ilişkiler, erkekler 

ve kadınların birbirinden ayrıldığı ve kadınların sayıca daha fazla olduğu mesleklerden biri 

haline gelmiştir” (Öksüz ve Görpe, 2014: 126 – 127). 

Halkla ilişkilerde çalışan profillerine yönelik yapılan çok sayıda araştırmada da ortaya konduğu 

üzere (Grunig, Hon ve Toth, 2008; Garcia, 2010; Sha, 2001, Preston, 1999, Horsley, 2009) 

halkla ilişkiler ağırlıklı olarak kadınların olduğu bir meslek haline gelmiş durumdadır.   

Bugün Türkiye’de de durum paralellik göstermekte olup gerek işletmelerin halkla ilişkiler 

birimlerinde, gerek halkla ilişkiler ajanslarında, gerek akademisyenler arasında ve gerekse ilgili 

Fakültelerde eğitim görenler arasında kadın popülasyonunun erkeklerden daha fazla olduğu 

araştırmalarla da ortaya konmuştur. 

Türkiye’yle yakın tarihsel, kültürel, ekonomik ve toplumsal yakınlığı ve işbirliği göz önünde 

tutulduğunda Kuzey Kıbrıs’ta özel ve devlet kurumlarında kadın iletişimcilerin hatırı sayılır 

varlığı göze çarparken, ilgili Fakültelerde eğitim gören öğrenciler ve eğitim veren 

akademisyenler arasında kadın popülasyonunun fazlalığı da dikkat çekmektedir. 

Ancak halkla ilişkiler ve reklam özelinde bağımsız ajans sahibi kadın girişimcilere bakıldığında 

ise Kuzey Kıbrıs’ta bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda kadın girişimci ile karşılaşıyoruz. 

2011 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre, Kuzey Kıbrıs’ta sürekli ikamet eden nüfusun 286 bin 

257 olduğu, bu sayının 135 bin 774'ünün (% 47,4) kadın olduğu bilinmektedir. Yine aynı nüfus 

sayımı sonuçlarına göre ülkede yaşayan Kıbrıs doğumlu (KKTC ve Güney Kıbrıs) kişilerin 

sayısı ise 160 bin 207’dir (http://www.sabah.com.tr/dunya/2013/08/13/kktcde-nufus-sayim-

sonuclari-aciklandi).  

http://www.sabah.com.tr/dunya/2013/08/13/kktcde-nufus-sayim-sonuclari-aciklandi
http://www.sabah.com.tr/dunya/2013/08/13/kktcde-nufus-sayim-sonuclari-aciklandi
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Bu az genel ve aynı oranda kadın nüfus içerisinde bağımsız ajans sahibi Kuzey Kıbrıslı 3 kadın 

girişimci gerek kendilerini tanımladıkları iş alanları gerekse yaşları itibariyle üç farklı meslek 

ve kuşak temsilcisi konumundadırlar.  

4. AMAÇ VE YÖNTEM 

4.1.Çalışmanın Yöntemi:  

Kuzey Kıbrıs’ta kadın girişimciliği kapsamında ajans sahibi kadınların özelinde yapılan bu 

çalışmada, girişimcilik üzerine yapılan çalışmalarda ortaya konulanlar çerçevesinde ve özelde; 

uluslararası ekonomik ambargolar altındaki Kuzey Kıbrıs’ta kadın girişimcilerin karşılaştıkları 

sorunlar, Kuzey Kıbrıs iletişim, halkla ilişkiler ve reklam sektörü özelinde ele alınmıştır. Bu 

kapsamda çalışma, sektörün sınırlı sayıdaki ajans kurucusu ve sahibi kadın girişimcisi ile 

derinlemesine görüşme tekniğiyle yapılmıştır. Derinlemesine görüşme yöntemi ile sınırlı 

sayıdaki iletişim ve halkla ilişkiler uzmanıyla yapılan görüşmede cevap aranan sorular, 

kadınları girişimciliğe yönelten faktörlerle; girişimci kadınların profilini ortaya koyan 

araştırmalarda (Soysal, 2010; Çetindamar, 2002; Çakıcı, 2006; Çelik ve Özdevecioğlu, 2001; 

Keskin, 2014; Sayın, 2011; Dzisi, 2008; Kjeldsen ve Nielsen, 2000; Öksüz ve Görpe, 2014; 

Preston, 1999; Sha, 2001; Garcia, 2010; Grunig, Hon ve Toth, 2008; vd.) tespit edilen soruların 

Kuzey Kıbrıs’a yönelik olarak tasnifi ile oluşturulmuştur.  

Çalışmada görüşlerine başvurulan 3 ajans sahibi kadın girişimci olmuştur. Bunlardan biri 

Kuzey Kıbrıs’ın tek tam hizmet veren halkla ilişkiler ajansı sahibi, diğeri ilk ve en eski tasarım 

– grafik – reklam ajansı sahibi, üçüncüsü ise haber, sektörel dergi basımı, reklam ve internet 

haberciliği üzerine hizmet veren kişisidir.  

Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek tam hizmet halkla ilişkiler ajansı sahibi maalesef yoğun iş 

temposunda sorulara detaylı cevap verememiş, onun yerine ağırlıklı olarak; kendisiyle muhtelif 

yerlerde yapılan röportajlarda verdiği cevaplardan yararlanılmıştır 

(http://www.kibrispostasi.com/print.php?news=69062,   http://www.haberhavadis.com/ic-

haberler/halkla-iliskilerde-vizyonumuz-yok-h11537.html, http://ajans.ciu.edu.tr/?p=1670, 

http://haberkibris.com/prislanda-altin-pusula-odulu-2014-06-05.html, 

http://www.haberalkibrisli.net/magazin/johnnie-walker-basariya-yuruyen-adamin-hikayesi-

h1451.html)  

  

http://www.kibrispostasi.com/print.php?news=69062
http://www.haberhavadis.com/ic-haberler/halkla-iliskilerde-vizyonumuz-yok-h11537.html
http://www.haberhavadis.com/ic-haberler/halkla-iliskilerde-vizyonumuz-yok-h11537.html
http://ajans.ciu.edu.tr/?p=1670
http://haberkibris.com/prislanda-altin-pusula-odulu-2014-06-05.html
http://www.haberalkibrisli.net/magazin/johnnie-walker-basariya-yuruyen-adamin-hikayesi-h1451.html
http://www.haberalkibrisli.net/magazin/johnnie-walker-basariya-yuruyen-adamin-hikayesi-h1451.html
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4.2.Çalışmanın Amacı:  

Çalışma ile Kuzey Kıbrıs’ın iletişim, halkla ilişkiler ve reklam alanı özelinde kadın 

girişimcilerin eğitimleri, sektörlerine Kuzey Kıbrıs özelinde bakışları, kadın olarak girişimcilik 

geneli; iletişim, halkla ilişkiler ve reklam özelinde karşılaştıkları sorunlar, rakip girişimcilere 

bakışları, vb. görüşleri tespit edilmeye çalışılmaktadır.   

4.3.Çalışmanın Kısıtları:  

Çalışmanın en önemli kısıtlaması/sınırlılığı Kuzey Kıbrıs iletişim, halkla ilişkiler ve reklam 

sektöründe; bağımsız ajans kuran kadın girişimci sayısının az olmasıdır. Gerçekte bu çalışma 

başında, halkla ilişkiler ajansı kuran kadın girişimcileri hedeflemiş ancak Kuzey Kıbrıs’ta tam 

hizmet veren halkla ilişkiler ajansının bir tane olması; bu kişinin de iş yoğunluğundan sorulara 

detaylı cevap veremeyişi çalışmanın kapsamını reklam ve dergicilik boyuna taşımayı zorunlu 

kılmıştır. Ancak, yapılan derinlemesine görüşme bu sayının sınırlılığının nedenleri üzerine 

oldukça tatminkâr cevapları içermesi açısından hem Kuzey Kıbrıs’ın mevcut durumunu ortaya 

koymakta hem de alana girme hedefi olan kadın girişimcilere yön ve yol gösterici özelliktedir.  

4.4.Çalışmanın Bulguları:  

1951 Lefkoşa doğumlu Işıl Taşçı, 1973 yılında bugünkü adıyla Marmara Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi olan Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Grafik Sanatları bölümü mezunu. 

Taşçı’nın 1974’te; yani adaya Türk askerinin çıkışından sadece 4 ay önce; 1972 yılında 

evlendiği eşiyle birlikte kurduğu Işıl Reklam, başlangıçta grafik – tasarım odaklı, takiben radyo 

reklam stüdyosu, matbaa, ardından mobilya ve mobilya tasarımı, market raf ve ekipmanları 

olmak üzere genişlettiği hizmet alanı ile adanın en eski ve alanının ilk kadın girişimcilerinden. 

Taşçı üzerinden adanın hem yakın tarihini hem de ekonomik ve toplumsal değişiminin; değişim 

sürecinin panoramasını çıkarmak mümkün.  

Öğrenciyken evlenen, işini kurarken hamile olan, iş yapmaya başladığı Rumlardan; 1974’te 

Türk askerinin yaptığı çıkarmadan dolayı parasını tahsil edemeyen ve zor durumda kalan, 

1976’da devletten aldığı “telefon rehberi yapma” teklifini kabul edip yaptığı tasarım ve baskı 

karşılığı aldığı parayı sermaye yapıp işini büyüten ve bugün yanında 70 kişiden fazla kişiyi 

çalıştıran, çeşitli kurs ve sertifika programlarına katılmış, 3 yıl İç Mimarlık okumuş, 

arkadaşlarının ifadesiyle; “eş/anne/işkadını/sivil toplum çalışanı ve sanatçı” sıfatlarını taşıyan, 

ahşap boyama uzmanı, reiki ustası, yoga hocası ve yaşam koçu. 

Eğitim alması, okuması gerektiği yönünde, dönemin Federe Devlet Başkanı’nın eşiyle konuşup 

yardım isteyen; lisede yaptığı resimlerin satılmasını teşvik edip yurtdışında okumasını, 

yurtdışına ulaşımını sağlayan paraları kazanmasında annesinden, mesleğinde – özellikle 
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detayları görme konusunda babasından, ajansını kurarken; ismini bile belirleme aşamasında 

eşinden, ajansını ileriye taşıma konusunda “ölüm bile olsa işinin başında olmak – işkadını gibi” 

ve “ciddi giyinmek – işkadını gibi” şeklinde uyarı ve görüşlerle müşterilerinden destek 

gördüğünü ifade ediyor. 

Haber, reklam ve internet haberciliği, sektörel dergi yayıncılığı üzerine hizmet veren Mesarya 

Ajansı sahibi Deniz Gürgöze, 1975 Gazimağusa doğumlu, evli, bir çocuk annesi. Elektrik 

Elektronik Mühendisliği 3. sınıftan ayrılma. Şu anda AÖF Sosyal Bilimler bölümü son sınıf 

öğrencisi. Mimar yanında asistanlık gibi gönlündeki gazetecilik mesleği dışında yaptığı işlere 

rağmen 2007 yılında adanın en eski gazetelerinden olan Halkın Sesi gazetesinde gazeteciliğe 

adım atıyor. 2008 yılında da Mesarya Ajansı kuruyor. Başlarda – “sektörde herkesin ajansın ne 

olduğunu bilmeyebileceğinden” ifadesiyle açıklama getirdiği üzere; “mankenlik ajansı” gibi 

algılanıyor. “Çevremizdeki insanlara haber ve reklam ajanslarının da var olduğunu bir yerde 

kanıtlamış olduk” diyor… Haber, reklam ve internet haberciliği olmak üzere 3 yönlü hizmet 

veren ajansta Kuzey Kıbrıs’taki sivil toplum örgütlerine, belediyelere, şirketlere yönelik gazete, 

dergi, katalog, broşür çerçeveli çalışmalar yapılan ajansta, grafik tasarım mezunlarının yanı 

sıra,  reklam ve haber üzerine hem üniversite hem de lise mezunu 11 kişi çalışıyor. 30 yaşından 

sonra atıldığı alanda “risk aldım ve başardım” diyerek bankadan aldığı 5000 TL. ile kurduğu 

ajansı alanda “sırf boşluk olduğu için değil tamamen hayallerimin gerçekleşmesi için” 

kurduğunu ifade ediyor. “Aslında bu işi kurarken kimseye sormadım. Sadece böyle bir iş yeri 

açma fikrim olduğunu söylediğim andan bir ay sonra zaten işimi kurmuştum. Kimse önyargılı 

olup benim hevesimi de kırmadı tam aksine ailem büyük destek oldu” diyor.  

İş Kadınları Derneği’nin Telsim işbirliğiyle düzenlediği 2014 Yılı Kadın Girişimciler 

ödüllerinde “Yılın Genç Kadın Girişimcisi” ödülü sahibi.. “kadın girişimcilerin kısa sürede 

başarılı işler ortaya çıkarması, hızla yükselmesi, kendi alanında fark yaratması, bölgesinde 

fark yaratması gibi bir takım kriterler vardı. Benim de kısa sürede başarılı işler ortaya 

çıkarmam  bu ödülü almam için yeterli sebeplerden birisiydi. Yaptığım işlerin başarıya endeksli 

olması avantaj sağladı. Hırslı birisiyim. Hedefleri belirlerken zaman kaybetme gibi bir lükse 

sahip olmadığımı biliyordum. Sırf bu yüzden kazanmak adına hızlı, planlı, programlı ve sistemli 

çalıştım. Ve ödüle layık görüldüm” diyerek kendisini genç kadın girişimci ödülüne taşıyan 

sebepleri ifade ediyor 

1976 doğumlu Failka Yalvaç, Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek tam hizmet halkla ilişkiler ajansı PR 

Island’ın kurucusu ve sahibi. PR Island’ı 2009 yılında kuran Faika Yalvaç ajansı kuruş nedenini 

ajansı kurduğu günlerde “ülkenin potansiyeline göre bu şekilde bir şirkete/ajansa ihtiyaç vardı 
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ben de deneyimlerime dayanarak bu karara vardım” şeklinde ifade ediyor. Doğu Akdeniz 

Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu, 2005’te İngiltere’de halkla iletişim ve halkla 

ilişkiler üzerine yaptı. Lisans eğitimini Kuzey Kıbrıs’ta yaptıktan ve adada alanı çerçevesinde 

çeşitli kuruluşlarda halkla ilişkiler uzmanı olarak görev aldıktan sonra Türkiye’de önemli halkla 

ilişkiler ajanslarında çalışmış, 2009’da adaya kesin dönüş yaptığında da “alandaki açığı fırsata 

dönüştürerek” Kuzey Kıbrıs’ın ilk tam hizmet halkla ilişkiler ajansını kurmuş. Yalvaç 

2009’dan beri Ajans Press Medya Takip Merkezi’nin K.Kıbrıs temsilciliğini de yürütüyor. 

“Kuzey Kıbrıs’ın ilk tam hizmet halkla ilişkiler ajansı olarak halkla ilişkiler ve iletişim 

danışmanlığı hizmetini benimsetmek ve yaygınlaştırmak için verdiğim yoğun uğraşların 

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından 13. Altın Pusula Halkla İlişkiler 

ödüllerinden Sponsorluk İletişimi/Kültür ve Sanat dalı Altın Pusula ödülüne layık görülmesinin 

gururunu yaşıyorum…” sözleriyle uluslararası başarısını ifade ediyor.  

 

4.4.1 Kişilik özellikleri ve girişimciliğe etkisi:  

Alanın sınırlı sayıdaki ajans sahibi kadın girişimcinin kişilik özelliklerinin girişimcilik 

faaliyetlerine etkisi görülmek istenmiştir.  

42 yıllık ajans Işıl Reklam’ın sahibi, kişiliğini; “dürüst ve korkusuz” olarak tanımlamakta ve 

özellikle korkusuzluğu “tanrının bahşettiği bir şey” olarak ifade etmektedir. “Hızlı düşünmek, 

fikir yürütmek” ayrıca “sağlam duruş” ve “ciddiyet” özelliklerini de belirtmektedir. Kendisini 

“korkusuz” nitelendirirken, hayattaki tek korkusunun – ajansı kurduğu 1974’te yaptığı işlerden 

parasını alamamaya bağlanabilecek, “parasız kalma, parasını alamama korkusu” olarak ifade 

etmektedir. 

8 yıllık Mesarya Ajansı sahibi kendisini “güçlü insan ilişkileri, güçlü iletişim ve güler yüzlü 

iletişim” sahibi, “dürüst, kararlı, özgüveni yüksek, sistemli ve prensipli çalışan (verilen sözler 

önceliğimdir), karşımdakini dinleyip anlayıp sorun odaklı çözümler arayan, azimli ve yılmadan 

çalışan bir insanım. Planlı, programlı ve hedefli iş yapma alışkanlığım, pozitif, insan ilişkileri 

ve iletişim becerileri güçlü, çözüm odaklı, gelişime, yeniliklere ve öğrenmeye açık olmam kişisel 

özelliklerim arasındadır” şeklinde ifade etmektedir. 

Alanının en önemli özelliğinin “sabırlı olmak” olduğunu vurgulayarak “iyi bir halkla ilişkiler 

profesyonelinin çok yönlü olması, birçok alanda fikir sahibi olması, ekonomi ve siyaset bilmesi, 

farklı kültürler ve yaşam tarzlarını çok iyi öğrenmesi, kiminle konuşuyorsa karşısındaki ile aynı 

dili konuşması, girişimci olması, çok çalışması ve öğrenmeye açık olması gerektiğini” belirten 

Yalvaç aslında kendi kişisel özelliklerine de atıfta bulunuyor.  
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4.4.2 İş kadını ve anne rolleri kapsamında girişimci tipi:   

Her iki çocuğuna da hamileyken iş yaşamını sürdüren, hatta ilk çocuğuna hamileyken şirketini 

kuran Işıl Reklam Ajansı sahibi, ajans ve aileyi bir arada yürütmenin güçlükleri sorusuna 

yönelik olarak; “2 si de çocuğum oldu, ayıramam. Ama çocuklarım hasta olduğunda 

çocuklarımın yanında oldum. Çocuklarıma bakamadım diye zaman zaman düşünürüm… 

Geçenlerde büyük oğlum “ne zaman hasta olsak sen hep yanımızdaydın” dedi” derken gözleri 

dolmuş, sonra sözlerini,  “onlara gelecek hazırlıyorum düşüncesi vicdanen rahatlatıyor” 

ifadesiyle sürdürmüştür. 

Mesarya Ajansı sahibi kadın girişimci ise; “işimi kurana kadar önceliğim ailemdi. Ama işimi 

kurduktan sonra her şey işime endeksli oldu. Yani kıyas yapmıyorum öncelik ailem mi işim mi 

diye ama işim her zaman önceliğimdir. Ailemin yerini alamayacağı için kıyaslamıyorum. İş ile 

ailemi bir arada yürütmek zor olmaz çünkü işiniz de aileniz gibi hayatınızın bir parçasıdır” 

sözleriyle aile hayatıyla iş hayatı arasındaki ilişkiye bakışını ifade etmiştir. 

4.4.3 İş alanlarının ekonomik açıdan Kuzey Kıbrıs’ta kar getiren bir alan olup olmadığı:  

Işıl Reklam, “işimizi tabela, raf, show-room, mobilya gibi alanlara genişletmeseydik olmazdı” 

sözleriyle sadece tasarım, radyo reklamcılığı, baskı işleriyle ajansı yürütemeyeceklerini ifade 

etmiştir. 

Mesarya Ajans sahibi Gürgöze ise; “kesinlikle her iş kar getirdiği sürece sürdürülebilir. Kar 

amacın yoksa bir yere kadar ilerler sonra tıkanır ve işinizi sürdürmeniz mümkün olmaz. Ajansın 

haber ayağı değil ama reklam ayağı karlı bir alan. Tabii sistemli çalıştığınız sürece. İyi 

organize olmanız gerekir. Reklam alanındaki pasta günden güne tükenirken siz de kendinize bu 

alanda yani reklam alanında başarı elde etmek zorundasınız. Bu kolay değildir” diyerek ajans 

bünyesinde habercilikle paralel götürdükleri reklam alımlarının reklam kısmının ajansı ayakta 

tutan; kar getiren asıl nokta olduğunu vurgulamıştır. 

PR Island, Sağlık ve Spor Bakanlığı ile işbirliği içinde düzenlediği uluslararası bisiklet turu, 

Karpaz Gate Marina’ya verdiği ve hatta ödül almasını sağlayan iletişim danışmanlığı hizmeti, 

ülkenin önde gelen alkollü içecek ihracatçısı firmasına verdiği halkla ilişkiler hizmeti, vd. ile; 

ajansın kar getirmesi özelliğinden öte ülkede halkla ilişkiler ajansının iş yapabileceğinin 

göstergesi niteliğindedir. 

4.4.4 Alanda ajans sahibi girişimci kadın sayısının azlığına sebep faktörler:  

Işıl Reklam Ajansı sahibi Taşçı, böyle olmadığını, kendisini görüp örnek alan; “Işıl abla yaptı, 

ben de yapabilirim diyen çok kadın var” diye ifade ederken; Mesarya Ajansı sahibi kadın 

girişimci; “bu alanın çok yönlü olması dezavantajdır. Öncelikle girişimci olmanız şarttır. 
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Tereddüt ederseniz büyük bir hayal kırıklığı yaşarsınız. Bu alanda kadınları görmemek 

şaşırtmaz beni çünkü piyasa o kadar kötü ki kimse böylesine riskli bir alanda iş yürütmek 

istemiyor. Bir de her şeyden önce çevrenizin geniş olması, iletişiminizin güçlü olması şarttır. 

Sosyal anlamda etkin olmalısınız. Kurduğunuz iyi ilişkiler sizi istediğiniz noktaya taşır. Ama 

bugün iletişim sorunu yaşıyoruz. Her şeyi sanal dünya olan sosyal medya üzerinden yürütmeye 

çalışanlar var hâlbuki insan ilişkilerinde göz teması önemlidir. Karşınızdaki müşterinizin sizi 

anlaması önemlidir bu da bire bir yüz yüze yapılan ziyaretlerle olabilir. Aksi takdirde bağlantı 

kuramaz ve işinizi ilerletemezsiniz. Bu ilişkiler herkes için mümkün değildir. İnsan yapısındaki 

faktör önce çıkıyor. Yani bir çeşit yapı meselesi. Bazen bazı yetenekler doğuştandır. Mesela ben 

gitar çalmayı çok istiyordum ve sırf bu yüzden gidip en güzel gitarı satın aldım ama hiç 

çalamadım. Yani bu da buna benzer bir durum. Çok istemeniz yetmez, bu alanda kabiliyetiniz 

yani iletişim ikna gücünüzün yüksek olması gerekir” diyerek kendisinin başarmasına etki eden 

kişisel özelliklere sahip olmamanın alanında kadın girişimcilerin olmayışının temel gerekçesi 

olduğunu vurgulamaktadır. 

4.4.5 Kadın ve erkek girişimciler arasındaki fark ve tercih edilme sebepleri:  

Bu kapsamda; Kuzey Kıbrıs’ta iletişim alanında kadın ajans sahibi girişimci olmanın erkeklere 

göre bir avantaj yaratıp yaratmadığı ve kadın ajans sahibi olarak müşterilerince tercih edilme 

sebeplerine cevap aranmıştır.  

Işıl Reklam Ajansı tercih edilme sebebini; “işi bilen biri olma ve okul mezunu oluşum… Temel 

bilgiye sahibim… Uyumlu ve çözüm üreten bir yapım var... Tabii kadın olarak ilginç de 

geliyorum…” sözleriyle ifade etmiştir.  

Meserya Ajansı sahibi Gürgöze ise tercih edilme sebebini; “tek kelime ile dürüst olmamız. 

Güvenilir olanın verdiği rahatlıkla bize geliyorlar, İyi iş yapmak yetmiyor, güvenilir ve dürüst 

olmanız da gerekiyor” sözleriyle belirtmiştir. Alanındaki erkek girişimcilere nazaran kadınların 

“avantajlı olduğuna inanıyor”… “Dezavantajı avantaja çevirebilmek de yine bizim elimizde. 

Kadın erkek diye bir ayrım yok diyemem. Elbette ki var, bu yüzden kadının yürüttüğü bir iş ile 

erkeğin yürüttüğü bir iş bilek gücü gerektirmiyorsa kadın avantajdadır. Biz de bu işin avantajını 

yaşıyoruz. Kadın olmanız karşınızdaki insanların daha ılıman davranmasına, sizi daha iyi 

dinlemesine ve ret edilme riskinin azalmasına nedendir” şeklinde ifade etmiştir. 

PR Island sahibi Yalvaç ise; ülkenin tek tam hizmet veren ajansı olduğunu belirterek  alteratifi 

olmadığına vurgu yapıyor. 
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4.4.6 Kuzey Kıbrıs’a uygulanan ambargonun (ülkenin ekonomik şartlarının) etkileri: 

Ülkenin içinde bulunduğu uluslararası durumun; uygulanan ekonomik ambargoların girişim 

faaliyetlerine etkisini ortaya koymak üzere aranan yanıt çerçevesinde Işıl Reklam, “tabii… 

Örneğin yakın zamanda uluslararası marka olan Nescafe için marketlere konmak üzere raf 

düzeni yapmak istedik. Rum tarafında 30 Euro, bizde 20 Euro… Ciddi fark var ama firma ülke 

olarak tanınmayışımızdan kabul etmedi… Açık olsaydık piyasaya iş yapabilecektik… Rum 

tarafı ciddi etkili…” şeklinde görüş bildirmiştir. Buna karşılık Meserya Ajansı, ihracat – ithalat 

yapmadığı için ve interneti avantaja çevirdiğini belirterek olumsuzlukla karşılaşmadıklarını; 

“şu an için bir etkisi yok. İhracat ve ithalat yapmadığımız için etkilenmiyoruz. Ambargolar 

internet üzerinden zaten delinebiliniyor. Biz de sesimizi internet üzerinden duyurabildiğimiz 

için bizi bu tür ambargolar etkilemiyor” şeklinde ifade etmiştir.  

 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Elbetteki Kuzey Kıbrıs’ta özellikle iletişimin genel yapısını ortaya koymak için kamu – özel 

tüm kurumlarda konunun nasıl algılandığını ve yorumlandığını bilfiil uygulayanlarından 

hareketle ortaya koyan derinlemesine bir alan araştırması yapmak Kuzey Kıbrıs özelinde 

bundan sonraki çalışmalara ve ilgilenenlere yol gösterici – fikir verici olabilir. Aynı şekilde 

cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin de çalışma genişletilebilir. Ancak bu çalışma ajans sahibi 

özelinde kadın girişimciliği boyutuyla sınırlı tutulmuştur. 

Bu çerçevede, az bir nüfusa sahip olan Kuzey Kıbrıs’ın benzer az sayıdaki  iletişim ajansı sahibi 

kadın girişimcilerinin kadın olarak varoluşları ve başarılı işler yapıp tercih edilmeleri; gerek 

tasarım gerek halkla ilişkiler ve gerekse reklam alanında sabırlı, dürüst, insan ilişkileri ve 

iletişimi güçlü, azimli, hırslı ve eğitim sahibi olma özellikleri  ile öne çıkarken bu yanıyla yeni 

kadın girişimcilere fırsat yaratabilir boyut da teşkil ediyor. 

Kuzey Kıbrıs’taki ajans sahibi kadın girişimcilerin; çevresel özelliklerinden ziyade kendi 

kendini gerçekleştirme arzusu, başarma tutkusu, üretken olma çabası gibi bireysel özelliklerinin 

ön plana çıktığı görülüyor. Tabii ülkede mevcut çevresel durumu fırsata dönüştürebilme 

becerileri de yadsınamaz.  
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Özet 

“Girişim” sözcüğü, Türk Dil Kurumu tarafından “bir işe girişme, teşebbüs” şeklinde 

tanımlanmaktadır. “Girişimcilik” ise, “Emek, sermaye ve doğayı bir araya getirerek üretim 

sürecinin bir üretim faktörü olarak tasarlanması, örgütlenmesi ve onun tüm riskinin 

üstlenilmesi” şeklinde izah edilmektedir. Açıkça görülebildiği gibi girişim ve girişimcilik 

kavramları, çoğunlukla iktisadi bir bağlamda kullanılmaktadır. Bununla beraber “girişimcilik” 

günümüzde pek çok bilimin faaliyet gösterdiği disiplinler arası bir mahiyet arz eder. İktisat, 

işletme, psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi birçok bilim; girişim, girişimci, girişimcilik gibi 

kavramların muhtelif cihetlerine ışık tutmak çabası içindedir. Denilebilir ki, girişimcilik, 

yenilikçiliği zorunlu kılar. Öte yandan her girişim belirli oranda riski üstlenir ve şartlara uyum 

sağlamayı gerektirir. Girişimcinin iktisadi anlamda ürün, süreç, pazar, hammadde, 

organizasyon bulma; ya da geliştirmede kritik bir rol üstlenmesi beklenir ve bu bağlamda 

değişim ve gelişimler yaratmak bakımından altı önemle çizilir.  

Tarihi insanlık tarihi kadar eski olan “girişimcilik” günümüzde bambaşka bir mahiyet 

kazanmıştır. Bilginin üzerindeki hemen her tekelin kalktığı, her türden ciddi miktarlardaki 

bilgiye ulaşmanın neredeyse sıfır maliyetle sağlanır olduğu çağımızda “girişimcilik”, hemen 

hemen bütünüyle “bilgi”ye endekslenmiştir. Günümüz sanayi sonrası toplumunda bilgi, 

sermayeden daha önemli bir girişimcilik unsurudur artık. Bu noktada ortaya çıkan bir başka 

önemli husus, sanayi sonrası iktisadi yapının temel unsuru olan bilginin, geleneksel 

kaynaklarda olduğu gibi kullanıldıkça azalmaması, bilakis belirli bir yığılma/artma 

sergilemesidir. Bu cümleden olmak üzere geleneksel iktisadi yapı içinde girişimcilik bireyci bir 

bakış açısı içerirken, günümüzde girişimcilik paylaşımcılığı zorunlu kılmaktadır. Böylece 

bilgisel bağlamda sınırlar aşınmakta, doğrusal olmayan bir rasyonellikle karşılaşılmaktadır. 

Denebilir ki, 1980 sonrası dönemde önemli bir gündem maddesi hâline gelen postmodernizm; 

hem teknolojik değişimlerin, hem kitle iletişim araçlarının hızla yaygınlaşmasıyla oluşan sanal 

popülizmin, hem de bunlara bağlı gelişen sanayi sonrası bilgi toplumunun yarattığı realitenin 

teorize edilmesi şeklinde izah edilebilir. Yapısalcılık sonrası dönemin bilgi felsefesinde 

yarattığı radikal yaklaşımlar, esasen bütün bu külli değişimin kavramsal temellerini teşkil eder. 

Bu bakımdan günümüzde girişimciliğin; postmodern, kentli, sanayi sonrası kapitalist/liberal 

ilişkilerden bağımsız ele alınması düşünülemez.  

Sanat eserlerinin yeniden yapılandırılması, girişimcilik kavramı etrafında ele alınabilecek 

meselelerden biridir. Postmodern sanat, her şeyden önce modernizmin meta öğretilerine savaş 

açarak geleneği gelenekçilikten bağımsız bir düzlemde yeniden keşfetmiştir. Bu bakımdan 

modernizm, geçmişe sırtını dönerken; postmodern sanat, antik dönemlerden günümüze her 

sanat dönemi ve akımıyla yoğun ilişkiler geliştirir. Bu yaklaşım bir tür eklektizmi beraberinde 

getirmektedir. Postmodern günlük hayat pratiği, bu eklektizmi destekler; çünkü modernite ve 

geleneğin dünyanın her yerinde kamusal alanda yoğun bir şekilde karşı karşıya gelmesi 

üzerinden postmodernizm, bahsi geçen durumu normalleştirir. Artık yemekten dinlenmeye, 

sanat eserinden kıyafete, hayatın her alanında birbiriyle tutarsız türler, anlayışlar, yaklaşımlar 

bir arada bulunmaktadır. Her şeyden önce varlık ve bilgi bağlamında belirgin bir bilinmezciliği 
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savunan postmodernizm; sanat eserini pastiş, kolaj, reprodüksiyon, çok seslilik vb. tekniklerle 

yeniden üretir; üstelik bu şekilde üretilmiş bir eseri “özgün” ve “orijinal” olarak kabul eder. Bu 

çalışma; postmodern anlayışı, postmodern girişimciliği ve onun sanat eserlerinin yeniden 

yapılandırılması huşundaki tesirlerini irdelemeyi amaç edinir.  

 

Anahtar kelimeler: Girişimcilik, Postmodernizm, Ekletisizm, Sanat eseri, Yeniden üretim. 

 

THE VIEW OF ENTREPRENEURSHIP/PRODUCTION OF 

POSTMODERN THOUGHT AND RESTRUCTURING OF THE 

PRODUCTS IN THE FIELDS OF FINE ARTS 

Abstract 

The word “attempt” is described by the Turkish Language Association as “attempting a work, 

venture”. The word “entrepreneurship” is defined as “designing and organising the production 

process as a production factor by gathering together the labour, capital and nature and bearing 

all the risks that may arise”. As can be seen clearly, the concepts attempt and entrepreneurship 

are generally used in the context of economy. However, entrepreneurship means an 

interdisciplinary domain where lots of sciences operate. Lots of sciences such as economics, 

management, psychology, sociology and anthropology try to shed light on the various aspects 

of the concepts like attempt, entrepreneur and entrepreneurship. It can be said that 

entrepreneurship requires innovation. On the other hand, each single attempt bears a certain 

amount of risk and it requires adaptation to the conditions. The entrepreneur is expected to play 

a role in finding products, processes, markets, raw material and organisations in economic 

aspect and it is stressed with respect to creating change and development in this context.      

Entrepreneurship, which has a history as old as that of humanity, has gained a different aspect 

at present. In the present age, in which almost all of the monopolies on information were 

eliminated, accessing information of any kind is possible almost with zero cost, 

entrepreneurship is mostly indexed to “information”. From now on, information is an element 

of entrepreneurship more important than capital in our post-industrial society. Another 

significant issue arising at this point is that information, the basic element of the post-industrial 

economic order, doesn’t decrease as long as it is used like the conventional resources, on the 

contrary, it increases or piles up. While entrepreneurship has an individualist viewpoint in the 

conventional economic order, it entails sharing at present. Thus, frontiers are eroded in terms 

of information and a nonlinear rationality arises. It can be claimed that postmodernism, which 

was one of the important issues on the agenda after 1980, can be defined as theorising the reality 

caused by both the virtual populism resulted from the rapid proliferation of technological 

changes and means of mass communication and the post-industrial information society. The 

radical approaches in epistemology created by post-structuralism period essentially form the 

conceptual basis of this overall change. Therefore, entrepreneurship cannot be handled 

independently of the postmodern, urban, post-industrial capitalist and post-industrial liberal 

relations.  

Restructuring the works of art is one of the issues to be handled around the concept of 

entrepreneurship. Postmodern art has rediscovered the tradition on a platform independent of 

traditionalism by declaring war against the meta-teachings of modernism. In this respect, 

postmodern art establishes intensive relationships with every art period and movement from the 

ancient times up to the present while modernism turns its back to the past. This approach brings 
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with it a kind of eclecticism. The postmodern life practices support this eclecticism; because, 

postmodernism normalises the situation in question as modernity and future encounter with 

eachother all around the world in public domain. Inconsistent types, conceptions, approaches 

are seen together in all aspects of life from eating to resting, work of art to clothing. Above all, 

postmodernism, which defends a certain level of obscurity in the context of existence and 

information, reproduces the work of art with the techniques such as pastiche, collage, 

reproduction and multivocality; what’s more, it accepts such a work as “genuine” and 

“original”. This study aims at examining the postmodern thought, postmodern entrepreneurship 

and its influences on the restructuring of works of art.                           

 

Key Words: Entrepreneurship, Postmodernism, Eclecticism, Work of art, Reproduction. 

 

GİRİŞ 

1. Postmodern Sözcüğünün Anlamı, Tarihsel Süreç İçerisinde Kullanımı ve İfade Ettiği 

Manalar 

Modern sözcüğü, “ bu çağa ait, yeni” anlamlarını taşır. Sözcüğün “-post” eki almış hali olan 

postmodernizm ise “modernizmden sonra gelen akım/sistem “ demektir. Postmodernizmin 

bugün hala genel geçer bir tanımı yapılamamış olmasına rağmen, modernizme karşı olan ve 

modernizmin birçok önemli unsuruna zıt bir yapı oluşturmayı amaçlayan farklı bir bakış açısı 

olduğu söylenebilir. Postmodernizm sözcüğünün tarihsel olarak kullanılma sürecine 

bakıldığında, bu terimin 1960’lı yıllarda sanat ve edebiyat dünyasında sıkça kullanıldığı,1970’li 

yıllarda ise Avrupalı kuramcılar tarafından geliştirildiği görülür. Edebiyat metinlerine ilişkin 

olarak postmodernizm sözcüğü ilk kez Federico de Oniz’in 1934 yılında yayımlanan, İspanyol 

ve Hispanik Amerikan Şiiri Antolojisi isimli eserinde kullanılır. 1950’lerin yeni tarzda kaleme 

alınan şiirleri üzerine konuşan Charles Olson da yenilikçi Amerikan şiirinin modernizme karşı 

“postmodernist” olduğunu ifade eder. Postmodernist sözcüğünü yeni bir dünya görüşü olarak 

ilk kez değerlendiren Toynbee’dir. Toynbee, 1875’ten itibaren Batı’nın yeni bir tarihsel sürece 

girdiğini söyler ve bu sürece “postmodern “ adını verir.  

1960’lı yıllarda kültür ve sanat dünyasında ortaya çıkan postmodernizm, 1970’li yıllarda kendi 

eleştiri kriterlerini oluşturmaya başlar. Bu yıllarda İhab Hassan, Orfeus’un Parçalanması: 

Postmodern Bir Edebiyata Doğru kitabında postmodernizm kavramını biraz daha açar. 

Postmodernizmin modernizm çıkışlı olduğunu, ancak modernizmin bir uzantısı olmadığını 

belirtir. 1980’li yıllara gelindiğinde postmodernizm konusu entelektüel çevrelerce büyük bir 

merakla irdelenir. Sontag, Drucker, Etzioni ve Fiedler gibi düşünürler, postmodernizm terimini 

pozitif bir anlam içerecek şekilde kullanır. Toynbee, Bell, Steiner gibi düşünürler ise 
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postmodernizmi Batı kültürünün çöküşü olarak görürler. Dolayısıyla düşünürler ve 

eleştirmenler postmodernizmi farklı bakış açılarından değerlendirir. Kimisi postmodernizmi 

tarihsel bir algılayışla değerlendirirken kimisi de bunu siyasi bir alt yapıya dayandırır. (Özot, 

2006: 1-6) 

2. Postmodernizmi Ortaya Çıkartan Tarihsel Şartlar 

Postmodernizmin tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkışını hazırlayan şartlara bakıldığında, 

siyasi, sosyal ve bilimsel pek çok gelişmenin bu süreçte etkili olduğu görülür. Bunların başında 

fizikteki gelişmeler yer alır. Modernizm ile postmodernizm arasındaki temel fark gerçekliğe 

bakış noktasındadır. Gerçeklik algısının değişmesi ise fizikteki gelişmelerle yakından ilgilidir. 

19. Yüzyıl rasyonalizmi, gerçeği duyularla algılanabilen maddeler dünyasında arar. 19. Yüzyıl, 

insanlık tarihinde madde egemenliğinin zirve yaptığı bir zaman kesitidir. Çağın gerçeklik 

anlayışı, bilimdeki gelişmeler etrafında şekillenir. Felsefede de materyalizm hâkimdir.  

Bilimdeki rasyonalist, determinist, pozitivist yaklaşım sanat ve edebiyata da yansır. Yazar 

sadece gördüklerini yazar. Dış gerçeği realist bakış açısıyla yansıtmak edebiyatta ana ilkedir. 

Ancak 20. Yüzyıl başlarında yeni bilimsel gelişmeler meydana gelir. Bu gelişmeler son birkaç 

yüzyıla damgasını vuran gerçeklik anlayışına ve determinizme kuşku ile bakılmasına neden 

olur. Newton fiziğinin ana ilkeleri sorgulanmaya başlanır. Yeni fizik anlayışı, içinde 

yaşadığımız uzamı kuşkulu kılar. Değişmez bir akış olarak nitelendirilen zamanı 

görecelileştirir. Eski bilim anlayışının kesinlik ve değişmezliğinin yerini, belirsizlik ve 

görecelik ilkeleri alır. Bu yeni bilim anlayışının ortaya çıkardığı gerçekliğe yeni bakış açısı, 

postmodernizmi doğuran şartlardandır. Bu yeni gerçeklik anlayışını esas alan postmodernizm, 

modernizmin bilim temelli ilerlemeci, kesin ve keskin hatlarına alaycı bir tepki olarak ortaya 

çıkar. (Ecevit, 2011: 23-31) Bu durumu Ertem Cengiz, “Postmodernizmin köklerini yine 

modern bir düşünce bilimi olan pozitivizme, determinizme duyulan tepkide ve bu tepkiyle 

başlayan, ana hatlarıyla verdiğimiz süreçte aramak yanlış olmaz.” sözleriyle ifade eder. (Çetişli, 

2000: 146) 

Postmodernizmi ortaya çıkartan etkenlerin belki de en başında I. Dünya Savaşı öncesi ve 

sonrasında olduğu gibi II. Dünya Savaşı yıllarında da yaşanan çok acı hayat tecrübelerinin 

uygarlığa ve insanlığa duyulan güveni yok etmesidir. II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan 

katliamlar, dünyanın süper güçleri arasında yaşanan silahlanma ve sömürü yarışı, nükleer 

tehdit, endüstri devrimi ile ortaya çıkan gelişmelere duyulan inancın kaybedilmesi, postmodern 

düşüncenin gelişmesini etkileyen diğer faktörler arasındadır. 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 1193-1216. 

 

 

1197 

 

3. Postmodernizmin, Modernizme Karşı Çıktığı Noktalar     

Postmodernizm evrenseldir. En alt, en üst, en ciddi, en komik, en iyi veya en kötüyü aynı anda 

kucaklar. Bu yönüyle de modernizmden farklılaşır. Modernizmde çevreden farklılaşan bir 

estetik ile karşılaşırken, postmodernizmin çevre ile aynı dili konuşan, aynı dokuyu paylaşan bir 

estetiği vardır. Postmodernizm, modernizmi sorgular. Modernizme duyulan inancın yitirilmiş 

olduğunu, çoğulcu bir ruhun varlığını, geleneksel bağnazlıklara karşı kuşkuculuğun artmasını 

savunur. Modernizmin, dünyayı evrensel bir bütünlük olarak algılayan ve kesin çözümler 

bekleyen yaklaşımını reddeder. Modernizmin aksine postmodernizmde gerçekler göreceli ve 

tartışmaya açıktır. (Kefeli, 2007: 81-84) Postmodernizm, aydınlanmacı modernizmin mutlak 

doğrularının, meta-anlatılarının üstüne bir sünger çeker. (Ecevit, 2011: 58) 

4. Postmodernizmin Genel Özellikleri 

Potmodernizm, belirsizlik kavramını hatırlatır. Postmodernizmde evrenin bir kaos olduğu, bu 

kaosa anlam verilemeyeceği vurgulanır. Bu noktada postmodernizm varoluşçuluk ile birleşir. 

Evrenin hiçbir güvenilir doğrusu, anlamı ve değer yargısı yoktur. Ya da sayısız doğru, anlam 

ve değer yargısı vardır. İnsan hiçten gelip hiçe gider. Özellikle Beckett’in eserleri bu anlamda 

değerlendirilmelidir. 

Postmodernizmin çıkış noktalarından birisi hâkim olan değerleri sorgulamaktır. Bu sorgulama 

hâkim olan sanat değerlerinin sorgulanması için de geçerlidir. Postmodernizm, bir sistemler 

karmaşasıdır. Tüm kurumlar ve kavramlar aslında kurmacadır. Postmodern sanat, üst ve alt 

kültür farklılığı üzerinde duran sanat anlayışına karşı çıkar. Kültürü bir bütün olarak ele alır. 

Edebi romanlarla ucuz cinayet romanları, aynı düzeyde kabul edilir. Sanat bir kurmacadır. 

Postmodern sanatçı, sanat ile gerçek arasındaki bağları kopartma çabası içindedir. 

Postmodernizmde bütün gerçekler göreceli ve tartışmaya açıktır. Postmodernizm, etnik köklere 

dönüş ve köktendincilik ile de bağlantılıdır. İçinde yaşadığımız zaman ile bir hesaplaşma olarak 

görülen postmodernizm, köktendinciliğin bir nedeni ve sonucu olarak gösterilir. 

Postmodernizm bireyin ve bireyciliğin yok olduğuna dikkati çeker. Özellikle burjuva bireyciliği 

ölmüştür. İnsan bir gruba ait olduğu sürece vardır ve kimliği ait olduğu grup içinde belirlenir.  

Potmodernizm aynı zamanda kimlikleri de sorgular. Kimliğin de kurmaca olduğu fikrini 

geliştirir. Bireylerin yeni kimlik tanımlamaları yapmaları gerektiğini vurgular.  

Postmodernizmde geçmişle bağların kopmaması ve geleneğin devam ettirilmesi önemlidir. 

Ancak bu anlayış gelenekten kopuk bir gelenekçiliktir. İroni ve parodilerle geçmişle bağlantı 

sürdürülür. Postmodern sanatçının diğer metinlerden de yararlanması sık görülen bir durumdur. 
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Bir metnin kurgusunda diğer metinlerden de izler vardır. Bu nedenle metin, metinlerarası 

ilişkiler bağlamında okunmalıdır. Postmodernizmde zevk eklektiktir. Değişik tarzlar 

karıştırılarak sunulur. (Kefeli, 2007: 83-87) 

5. Postmodern Sanat Eserlerinin Teknik Özellikleri  

5.1.Metinlerarasılık 

A. Türev İlişkileri 

1. Yansılama (Parodi) 

Parodi (Parodia) kelimesi kökensel olarak, bir şarkıyı başka bir tonda söylemek, yani bir 

melodiyi başka bir ses perdesine geçirmek demektir. Yazınsal anlamda ise yansılama (Parodi) 

bir metni başka bir amaçla kullanmak, ona yeni bir anlam yüklemek demektir. Daha çok ciddi 

kabul edilen bir tür ile alay etmektir. Yazarlar bunu yaparken soylu, ciddi bir metni, çoğunlukla 

sıradan başka bir metne ya da soylu bir metnin biçemini –çoğunlukla da destanın biçemini- 

hiçbir kahramanlık olayı anlatmayan sıradan bir konuya uyarlarlar.  

Eğer bir ana metin ile gönderge metin arasındaki ilişki konu düzeyinde gerçekleşiyorsa 

yansılama öne çıkar. Bu durumda bir yapıtın biçemi değiştirilmeden konusu değiştirilir. 

Yansılama, bir metni yeni bir metin yaratmak için örnek olarak alırken yergisel olmaktan çok 

alay etmek, daha doğrusu eğlenmek amacındadır.  

2. Alaycı (Gülünç) Dönüştürüm  

Soylu bir metnin –örneğin destanın- eylemini ya da konusunu olduğu gibi sürdürerek yani 

yapıtın temel içeriğini değiştirmeden onu bildik, sıradan, yeni bir biçemde yeniden yazmaktır. 

Yazar bu yöntemle, dönüştürdüğü yapıt konusunda biraz yergi yapmak, biraz da eğlenmek 

amacını taşır. Önceleri yansılamanın değişik bir biçimi olarak görülen alaycı dönüştürüm, bir 

yapıtın konusunu değil biçemini değiştiren bir ana-metinsellik yöntemidir. Ana metni biçemsel 

olarak dönüştüren alaycı dönüştürüm, yansılamaya göre daha yergisel, gönderge metnine karşı 

daha saldırgandır.  
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3. Öykünme (Pastiş) 

Öykünme, alaycı dönüştürüm gibi, bir metnin biçemini hedef alır. Ancak alaycı dönüştürümden 

farklı olarak yeni bir metin oluşturmak amacında değildir; yalnızca metnin biçemini taklit eder. 

Öykünme, bir yazarın dil ve anlatım özellikleri, sözleri taklit edilerek gerçekleştirilir. Bir yazar 

başka bir yazarın biçemini kendi biçemiymiş gibi benimseyerek okurun üzerinde oluşturmak 

istediği etkiye göre kendi metnine sokar. Öykünme yönteminde yazarın amacı yansılama ve 

alaycı dönüştürümde olduğu gibi daha çok eğlendirmek, gülünç bir etki yaratmaktır. Ayrıca 

öykünmede yazarın taklit ettiği metnin özelliklerini dizgeleştirerek, bazen de onun özünü 

değiştirerek eleştirel, yergisel veya övgüsel erekler de vardır. 

 B. Ana Metinleri Dönüştürme 

Ana Metin düzleminde gönderge metin bir oyun düzeninde daha çok eğlendirmek veya yermek 

amacıyla dönüştürülür. Ancak dönüşüm hep bir oyun düzeninde yapılmaz. Onun karşısına ciddi 

düzende yer alan dönüşüm ve taklitleri yerleştirmek gerekir. Ciddi dönüşümler iki gruba ayrılır. 

Bunlar biçimsel dönüşümler ve izleksel ya da anlamsal dönüşümlerdir. 

1- Biçimsel Dönüşümler: Burada anlam ile oynamaktan çok biçimsel dönüşümler yapılır. 

Anlama rastlantısal olarak el atılır. Başlıca biçimsel dönüşümler şunlardır: 

a) Çeviri: Bir metni bir dilen başka bir dile aktarmak olan çeviridir. Eleştirel bir çözümleme 

sırasında, çevirinin aslına uygun olup olmadığı, çeviri yapıldıktan sonra ortaya çıkan biçemsel 

olduğu kadar anlamsal dönüşümler üzerinde durulur. Bu yolla alıntılanan metnin doğal olarak 

alıntılayan metne anlamsal katkısı araştırılır. 

b) Koşuklaştırma: Düzyazı biçiminde yazılmış bir metni dizeler halinde yeniden yazma 

yöntemine koşuklaştırma denir. Bu tür dönüşüm hem biçimsel hem de anlamsal dönüşümlerin 

araştırılmasını gerektirir. 

c) Düzyazılaştırma: Koşuklaştırmanın tam tersidir. Dizeler halinde yazılmış bir metni 

düzyazıya dönüştürmek söz konusudur. Bu yöntemde ana metin ile gönderge metin arasındaki 

ayrımlar, sapmalar üzerinde durulur.  

d) Vezin-dönüşümü: Bir vezinden başka bir vezne dönüştürmek yöntemidir. Belli bir hece 

sayısına göre yazılmış bir şiirin hece sayısını artırdığından ya da azalttığından nicel bir biçemsel 

yeniden-yazma yöntemidir. 
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e) Biçem-dönüşümü: Kötü bir biçemde yazılmış belli bir metnin biçemini çeşitli dilbilgisel 

işlemlerle yeniden düzenlemektir. Burada biçemsel yönden yeniden yazma, bir metni biçemsel 

olarak düzeltme, kapalı bir biçemi olan metni daha açık, anlaşılır duruma getirme söz 

konusudur.  

Bu tür dönüşümlere çok sayıda nicel dönüşümler de eklenebilir. Bunlardan en yaygın olanları 

ise şunlardır: 

1. İndirgeme: Bir metni indirgemek, uzun ya da kısa, ondan türeyen yeni bir metin üretmektir. 

Birçok indirgeme çeşidi vardır. İndirgemenin en kolay yolu, metinden bir parçayı kesip 

çıkarmaktır. Bazı yazarlar kendi yapıtlarını yine kendileri kısaltırlar. Buna göre yazdığı 

yapıtları elemelerle düzeltmek olan “öz-kısaltma”; dine ve aktöreye aykırı yerleri ayıklamak, 

özellikle yaşı fazla ilerlememiş olan okurun kafasını bulandıracak bilgileri çıkarmak olan 

“ayıklama”; bir metnin hiçbir bölümünü çıkarmadan kısa ve özlü bir biçemde yazarak yeni bir 

metin üretmek olan “özlülük” indirgeme çerçevesi içinde yer alır. İndirgemenin bir diğer 

biçimi olan “özetleme” bir metni en son aşamada tek bir tümcede özetlemek olarak tanımlanır.  

2. Genişletme: Yazarlar genişletme yoluyla yapıtına kahramanının serüveni ile pek ilgili 

olmayan bölümler ekleyebilirler. Bir yapıt, birçok kez yeni unsurlar eklenerek yeniden yazılır, 

böylece yapıt genişletilir. Yazarlar, kendinden önceki yazarlardan aldıkları konuları değişik 

biçimlerde genişleterek yeni yapıtlar oluşturmuşlardır. 

3. Kipsel-dönüşüm: Kurgusal bir yapıtın gösterim biçimine ve kipte yapılan değişikliğe verilen 

addır. Bir kipten başka bir kipe geçilirken oluşan değişiklikler ele alınır. Örneğin bir romanın 

sinemaya uyarlanmasının ardından ortaya çıkan biçemsel, söylemsel, izleksel, vb. değişiklikler 

araştırılır.  

2- Anlamsal Dönüşümler: Alt metnin anlamında meydana gelen izleksel dönüşümlerdir. İki 

tipi vardır: 

a) Öyküsel dönüşüm: Bir eylem, bir öykü zamanından başka bir öykü zamanına ya da bir 

yerden başka bir yere aktarılırken eylemde meydana gelecek değişikliklerdir. Burada içeriksel 

bir değişiklik söz konusudur.  

b) Edimsel dönüştürüm: Olayın-eylemin akışının olduğu kadar ona desteklik yapan 

nesnelerin, araçların değiştirilmesidir. Alt metindeki eylem değiştirilirken daha çok ondaki bir 

hata ya da metnin işleyişine ve algılanmasına zarar verebilecek bir eylem düzeltilmeye çalışılır.  
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Anlamsal dönüşümün iki temel yöntemi vardır: birincisi, “Transmotivation” (örgesel-

dönüşüm); bir örgenin başka bir örgenin yerine konmasıdır. Örneğin, tutkusal bir örgenin yerine 

siyasal bir örgeyi koymak. İkincisi, “Transvalorisation” (değersel-dönüşüm); açık ya da 

kapalı bir biçimde bir eyleme bağlanmış olan değerlerin yıkılıp yerine başka değerlerin 

getirilmesidir.  

Klişe-Basmakalıp Söz 

Metinlerarası yöntemlerden bir başkası da klişelerdir. Sık sık yinelenen, yinelendiği için de 

sıradanlaşan düşünce olarak tanımlanan, herkesin ortak kullanım alanına giren klişeler, en 

özgün metinlerde bile karşımıza çıkar. Klişe, bir yinelemedir. Ona başvuran özne daha önce 

söylenmiş olanı, herkesin söylediğini, “bilinen”i yineler. Klişe toplum içerisinde, ortak bir 

bellekten doğar. Bir çağa özgü basmakalıp düşüncelerin izleri çoğu zaman başka metinlere 

yansır. Durmadan yinelenen izlekler birer klişe biçiminde bir yapıttan ötekine dolaşıp durur. 

Klişe hep daha önce söylenmiş söze göndermede bulunduğundan alıntıya sıkı sıkıya bağlıdır. 

Metni kendinden önce var olan ve kendi uzamına soktuğu bir söze gönderir; daha önce 

söylenmiş/yazılmış bir örnekçeyi alıntılar.  

Anlatı İçinde Anlatı(içanlatı) 

Anlatı içinde anlatı, yapıtın konusunu yinelediği gibi onun anlamına daha da açıklık getirir. Bu 

kavram, yansıma özelliği taşıyan, ilk anda “ayrışık” ancak içerisine sokulduğu metinle bir 

“benzeşiklik” ilişkisi kuran, anlam üreten veya metnin anlamını destekleyen bir sözcüktür. 

Anlatı içinde anlatı, bir anlatı yöntemi olarak uygulandığında, yazarın kurduğu düşsel bir 

yapıta, olaya, izleğe göndermede bulunduğu gibi, gerçekten var olan bir başka yazarın bilinen 

yapıtına göndermelerde bulunarak onun anlamına açıklık getirir. Bir yapıt ile gönderdiği bir dış 

yapıt arasında bir benzerlik ilişkisi kurulabildiği ölçüde anlatı içinde anlatıyı metinlerarası 

bağlamda ele alabiliriz.  

Metinlerarası Anlam 

Bütün metinlerarası yöntemler ile bir yapıta yapıt dışı pek çok ayrışık unsurlar sokulur. Böylece 

yazınsal metnin tekanlamlılığı yerini çokanlamlılığa/çoksesliliğe bırakır. Metnin anlamına artık 

yalnızca salt metnin kendi içerisinde, yazarın öteki yapıtlarına, saplantılarına, beğenisine bağlı 

kalarak değil ayrışık metinlere dayanarak da ulaşılır. 

Bir metinlerarası göndergenin anlamını çıkarabilmek için, yer aldığı metnin bağlı olduğu 

yazınsal gelenek, yazarın yazın anlayışı ve metnin konusundaki bakış açısı, yazıyla olan ilişkisi, 
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metnin stratejisi, tarihsel ve toplumsal koşullar, vb. göz önünde tutulabilir. Bu nedenle, bir 

metinlerarası göndergenin yorumlanabilmesinde okurun katılımı önemlidir. Okurun belleğine 

yoğun olarak gereksinim duyan metinlerarası okuma ile bir yapıtın çizgiselliği kesilir, kopukluk 

metnin yapıcı özelliği olur. Metinlerarası yalnızca bir metni başka bir metne aktarmak değil, 

böyle bir eylemle yeniden yaratma işlemidir. Bir yeniden-yazma işlemi ile metinler iç içe 

geçerek bir anlam çokluğuna olanak sağlarlar. Bir başka yapıta bağlı kalarak ve onun izleklerini 

yineleyerek yeni bir metin üretilmesi ile yeni bir anlam alanı yaratılır. Yeni metnin anlamı, 

içerisinde yer verilen metinlerarası göndergelere dayanarak çoğu zaman çıkarılabilir.  

Metinlerarası Okur 

Bir yapıtta metinlerarasının “iz”lerini saptamak ve anlamlarını çıkarmak iyi bir kültürel 

birikime sahip olan okura düşer. Metni metinlerarası bir görüngüde ele almak okurun da 

katılımına gereksinim duymak demektir. Metni, metinlerarası bir görüngüde okumak belli bir 

edince sahip okurun varlığını gerektirir. Bir alıntının ya da anıştırmanın anlamını bulundukları 

bağlama göre metne dönerek okur araştırır. Metinlerarası okuma sırasında, okurun bir metinde, 

başka metinlere ait olan izleri bulup çıkarması yetmez, onları yorumlaması da gerekir. Ancak 

tüm metinlerdeki sonsuz sayıda metinlerarası göndergeyi ve onların işlevlerini tek bir okurun 

saptaması olanaksız olduğundan, okur ancak uzmanlaştığı, belli alanlar içerisindeki 

alışverişlerin anlamlarına daha çabuk ve kolay ulaşabilir.  

Okurun belleği metinlerarası göndergenin bulunabilmesi için temel rol oynar. Metinlerarası 

göstergelerle metne ayrışık unsurların katıldığını bildiği gibi, metinlerarası göndergeyi 

çıkarabilecek hiçbir göstergenin olmadığı durumlarda, okuduğu metnin başka bir metne 

gönderdiğini kendi belleği yardımıyla okur çıkarır. Ancak bu durumda okur, öznel bir yaklaşım 

içerisine düşmekten kaçınmalıdır. Çünkü sıradan her çağrışım veya göndergeyi aşırı bir yoruma 

tâbi tutan okur, gerçek, somut bir metinlerarası yaklaşıma ve onun yorumuna zarar verebilir. 

Öyleyse bir metnin açık ya da kapalı ancak somut olarak, bilinçli olarak gönderdiği başka 

metinlere ait sözceler metinlerarası çerçevesinde değerlendirilmelidir. Metinlerarası bir 

göndergenin yorumu dâhice ama öznel bir okumaya göre değil, tüm metinde verilmek istenen 

bildirilere bağlı olarak yapılmalıdır.  

Metinlerarası İmgeler 

1. Palempsest: Üzerindeki ilk metnin ya da yazının kazınarak yerine yeni bir metin ya da yazı 

yazılmış yaprağa palempsest denir. Başka bir ifadeyle, aynı yaprak üzerinde bir metnin başka 
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bir metne eklendiği, üst üste geldiği ancak eski metni tümüyle gizlemeyen, eski metnin 

görülebildiği metinlerarası bir imgedir.  

Bir metin imgesi olarak palempsest konusundaki ortak kanıya göre, eski bir yazar “ilk kez” 

yazmış, ardından başka bir yazar yeni bir metnin sayfalarını yazarken aslında eski bir metnin 

yazılarını silip bir başka türlü yeniden yazmıştır. Öyleyse artık ilk metin yok, kopya bir metin 

vardır. Hiçbir metnin kaynakları bütünüyle silinemez, her metin başka metinlerden izler taşır, 

düşüncesi benimsenen ortak bir düşünce olmuştur. Emerson bu konuda şöyle söyler: “Tek bir 

kişi sanki dünyada var olan tüm kitapların yazarıdır; kitaplarda öyle temel bir benzerlik bulunur 

ki onları her şeyi bilen bir yazarın yapıtıymış gibi algılamak neredeyse yadsınmaz.” Her yapıt 

başka yapıtlardan yola çıkılarak yazılmıştır, tüm kitaplar tek bir sonsuz kitabın parçalarıdır. Bu 

durumda her yazarın pek çok başka yazar olduğu olgusu gizlenir; yazını kuran şey daha çok 

yeniden söylenen, yazılan şeylerin özel isimden çok “kişisiz” biçimlerin art arda gelmesi, 

zincirlenmesidir. 

Postmodern eleştiriye göre bir yazar ister istemez, yazdığı sözcükleri bir başkasının sözcükleri 

üzerine oturtur, söylemini bir başka söyleme, metni başka metinlere bağlar. Bu da bir sözcüğün 

her zaman bir yığın başka bir sözcüğü, bir söylemin başka bir söylemi, bir metnin de yine başka 

bir metni çağırdığı anlamına gelir.  

2. Kolaj-Brikolaj: Daha önce var olan yapıtlardan, nesnelerden, iletilerden belli sayıda unsuru 

alıp yeni bir yaratı içine sokmak olan kolaj (yapıştırma), 1910’lu yılların başında plastik sanatlar 

alanında doğar. “Yapıştırma resim” olarak da bilinen kolaj yöntemi, görsel sanatlarda kübist 

ressamların uyguladıkları gibi, gazete kağıdı, kumaş, duvar kağıdı, posta pulları, afişler, 

fotoğraflar vb. buluntu nesnelerin bir pano ya da tuvalde çoğunlukla da boyanmış yüzeylerle 

birlikte kullanılmasına, sanat dışı bir gerçekliğe ait bir nesneyi tuvalin üzerine yapıştırırken onu 

tablonun düzenlenişinin bir hareket noktası yapmasına dayanır.  

Kolaj tekniğinin metin alanına uygulanması ise, metin dışından alınan her ayrışık unsurun bir 

bütün oluşturacak biçimde montajlanıp belli bir düzene göre oluşturulmuş bir yapıt içerisine 

sokulma işlemi şeklinde görülür. Metin dışı her ayrışık unsurun başka bir metinden “kesilerek” 

yeni bir metin içerisinde “yapıştırılıp” kaynaştırılması bir bakıma kübist ressamların resim 

alanındaki gerçekleştirdikleri yapıştırma yöntemine uyar. Metinlerarası kolaj, yeni bir bütün 

içerisine sokulan gazete manşetlerine, makalelerine, ilanlara, resmi belgelere, afişlere, 

prospektüslere, başka metinden parçalara ve daha birçok ayrışık unsurlara göndermede bulunur. 

Bunlara sözcükler, klişeler, atasözleri kısacası metin dışı her tür öteki unsur eklenebilir. Tüm 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 1193-1216. 

 

 

1204 

 

bunlar yeni bir metne “yapıştırılır”. Bu nedenle Wolfgang Babilas, iki metin arasındaki her tür 

sözce aktarımını, metinlerarası alışverişi bir kolaj olarak görür.  

Yazınsal alanda, alıntı ve metinlerarası ile neredeyse eşanlamlı olarak kullanılan kolaj, bir 

yapıtta çizgisellik, bütünlük düşüncesini öne çıkaran palempsest’in tersine, ayrışıklık, kopukluk 

izlenimi uyandırır. Palempsest ile kurulmaya çalışılan bütünlük anlayışı, ayrışıklık özelliği ile 

belirlenen kolajla yok edilir. Böylece palempsest’le öne çıkarılan çizgisel metin anlayışının 

yerini bir yap-boz, mozaik, kolaj biçiminde metin anlayışı alır; çizgisel metin yerini kopuk 

metne bırakır.  

3. Yeniden-yazmak: Ayrışık unsurları, başka metinlere ait parçaları tutarlı bir bütün içerisinde 

bir araya getirmek, onları düzenleyerek aralarında uyum sağlamak, böylelikle yeni bir metin 

ortaya çıkarmak bir yeniden-yazma işlemi olarak görülür. Her yazı bir yapıştırma ve yorum, 

alıntı ve yeniden-yazmadır. Yeniden-yazma genel olarak, önceki bir metnin, onu taklit eden, 

dönüştüren, açık ya da kapalı bir biçimde ona gönderen bir başka metinde yinelenmesi olarak 

tanımlanır. Bir yazar başka metinlerden aldığı ayrışık unsurları bir araya getirerek yeni bir yapıt 

ürettiği için, Compagnon’a göre, yazmak bir yeniden-yazmak’tır, alıntıdan ve kolajdan farkı 

yoktur. 

Yeniden-yazmayı başka yazarlara ait metinlerin dönüştürülmesiyle sınırlandırmamak gerekir. 

Yeniden-yazmak, bir yazarın, metinlerinden birisini yeniden-yazması, yazılan bu metnin yeni 

versiyonunu sunması olarak da tanımlanabilir. Bir yazar, düzeltmek, derinleştirmek gibi 

amaçlarla kendi yapıtlarından birini de yeniden-yazabilir. (Aktulum, 2014)   

6. Postmodern Edebi Eserlerin İçerik Özellikleri 

1. Tarihe Yönelme 

Postmodern eserler, modernizmin tarihe avangard yaklaşımına bir tepki olarak tarihe yer 

verirler. Tarihçi bir anlamda öykü anlatan kişi olarak kabul edilir. Postmodern roman tarihi bir 

edebiyat eseri olarak görür ve onu kurgulayarak adeta yeniden yaratır. Tarih kurgulaştırılarak 

tarihe egemen olan bakış açısı yıkılır. En büyük tarihi kahramanlar bile postmodern romanlarda 

sıradan kişiler olarak anlatılabilir. Bu tip eserler, tarihsel metinleri birer edebi eser gibi 

görmemizi önerirler. Postmodernizm, modernizm gibi tarihi ve geleneği yok saymaz. Tarihi 

yeniden kurgular ve üretir. Bu yeniden üretme sürecinde, postmodernizmin “kurmacayı 

oyunsallaştırması” ilkesi de devreye girer.  
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2. Fantastik 

Postmodern eserde gerçek yaşamdan kaçış vardır. Sanatçı gerçeği yeniden yorumlamak ve 

kendine ait yeni bir dünya kurmak ister. Fantastiğin bir öğe olarak postmodern eserlerde 

kullanılışı, postmodernizmin akla ve bilime dayalı gerçekliğe karşı çıkışının bir yansımasıdır. 

Böylece gerçeklik, metafizik alanda aranmaya başlar. Postmodern romancı, modern romancı 

gibi akıl ve bilimin gerçekliği içerisine hapsolmaz. Postmodern yazar, modern romancının 

gerçek dışı diye hafife aldığı fantastik durumları eserine rahatlıkla sokabilir.  

3. Çoğulculuk 

Postmodernist söylemin çoğulcu yaklaşımı, edebi eserlerde içerik ögesi olarak görülür. 

Küreselleşen dünyada farklılıkları bir arada tutma eğilimi görülür. Çok sesli, çok yönlü eserler 

ortaya konur. Postmodernist yazar yarattığı karnaval ortamında karşıtlıkları bir arada 

bulundurur. Çoklu okumalar, anlatıcı çokluğu, türlerin biraradalığı, gibi teknikler vasıtasıyla 

postmodern eserde çoğulculuk sağlanır. (Özcan, 2005: 40-180) Modernizmdeki tek doğru, tekli 

bakış açısına karşın postmodernizmde doğru birden fazla, bakış açısı ise çoğulcudur. 

Ali İhsan Kolcu’ya göre edebiyatta postmodern söylemin ögeleri şunlardır: 

- Genel geçerlik iddiası taşıyan önermelerin reddedilmesi, 

- Dil oyunlarında, bilgi kaynaklarında, bilim topluluklarında çoğulculuğun ve 

parçalanmanın kabul edilmesi, 

- Söylem çoğulluğunun benimsenmesi, 

- Farklılığın ve çeşitliliğin vurgulanıp benimsenmesi, 

- Tek ve mutlak doğrunun egemenliğine karşı çıkmak, 

- Metnin dışının olanaksızlığını öne sürmek. (Kolcu, 2011: 292) 

 

SONUÇ 

Modernizmin bütün insanlık âlemine vaat ettiği temel değerler yerine, bunlara bütünüyle zıt 

kulvarda yol alan modern girişimcilik ve üretim anlayışı, emparyalist düşünceyle aynı paralelde 

hareket ederek, ayakta kalabilmek adına her şeyi kâra dönüştürme, her ne pahasına olursa olsun 

daha çok kazanma ve her vesileyle kazanmayı temel varoluş mücadelesi olarak kabul eder. 

Buna bağlı olarak diğer üretim alanlarında olduğu gibi güzel sanat dallarında da verilen ürünler, 

düşünce olarak “oryantalizm”, “Avrupamerkezlilik”, “tekkutupluluk”, “kanonlaştırma” vb. 

kavramları etrafında şekillenir. Kimi aydınların modern sürece olan güvenini kaybetmesi ve bu 
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sürece postmodern fikirlerle karşı koyması ve mevcut durumdan rahatsızlıklarını sanat 

eserleriyle ifade etmeleri, girişimcilik ve üretim şekillerini yeniden yapılandırır. Bu bağlamda 

postmodernizm, kendine özgü üretim şekilleri belirler. Belirlemiş olduğu bu yöntemlerle de 

modernizmi ters yüz etmeği temel amaç haline getirir. Edebiyattan mimariye varıncaya kadar 

bütün sanat dalları, hayatı ve sanat eserlerini yeniden yorumlamaya ve biçimlendirmeye çalışır.  
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Postmodern Mimari Örnekleri 
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Postmodern Film Afişleri 
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Özet 

İçtimai ve iktisadi plan ve projelerin hem öznesini hem de nesnesini beden ve ruhtan mürekkep 

olan insan teşkil eder. İnsan türü ister fert, isterse toplum olarak ele alınsın, onun hayat algısının 

ve dünya görüşünün inanç değerleriyle yakından ilgili olduğu görülecektir. Nitekim 

antropolojik araştırmaların hareket noktalarından birini inanç sistemlerinin teşkil etmesi de bu 

gerçeğin müsellem bir kaziyye olduğunun delilidir.  Bu durum belli coğrafyalarda yaşayan ve 

belli bir inanç ve dünya görüşüne sahip olan insan topluluklarına uygulanacak olan iktisadi ve 

içtimai projelerin başarısı için, onların inanç değerlerini dikkate almayı zorunlu kılmaktadır. 

Çünkü hedef kitleyi teşkil eden halkın vicdanını tatmin etmeyen plan ve projelerin başarı 

şansları düşüktür. Bu nevi projeler ancak bir takım fevkaladeliklere bağlı olarak başarılı 

olabilirler, ne var ki bu başarılar da kalıcılık vasfında yoksunlukla malüldür. Bu noktadan 

hareketle, Müslüman halklarla ilgili olan kalkınma projelerinin sürdürülebilir olması ve istenen 

neticeleri verebilmesi için, onların dünya görüşlerinin ve inanç telakkilerinin teşekkülünde en 

önemli role sahip olan İslam’ın konuyla ilgili temel ilkelerinin göz önünde bulundurulması 

önemli görülmektedir.  Mesela Müslüman toplumlarla ilgili iktisadi kalkınma projelerinin 

başarılı olabilmesi için İslam’ın yasakladığı “riba” kavramının dikkate alınması gereklidir. 

Ayrıca israf, emek, zekât ve karz- hasen kavramlarının da konumuz itibariyle hayati öneme haiz 

oldukları söylenebilir. Aynı şekilde kalkınmanın temel dinamikleri arasında yer alan çevreye 

karşı duyarlılık bağlamında; İslam’ın imar, hilafet, emanet kavramları önemlidir. Yaptığımız 

ön araştırma neticesinde, sürdürülebilir kalkınma projelerinden beklenen sonuçların 

alınmasında dinin fonksiyonu konusuna, direkt olmasa da dolaylı olarak temas eden bir takım 

çalışmalar bulunduğunu tespit ettik. Ancak, bu konu direkt olarak incelenmeyi hak etmektedir. 

Sunmayı tasavvur ettiğimiz tebliğimiz bu düşüncenin ürünü olarak hazırlanacaktır. Tebliğimiz 

iki bölüm halinde takdim edilecektir. Birinci bölümde İslam’ın temel referansını teşkil eden 

Kuran-ı Kerim’den hareketle sürdürülebilir kalkınma projelerine dair bazı ilkeleri tespit 

edilecektir. İkinci bölümde ise tespit edebildiğimiz bu ilkelerin tarihsel tezahürlerine dair 

örnekler vererek özellikle “riba” ve “zekât” kavramlarının önemi üzerinde durulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Projeleri, Din, Riba, Zekât 

 
1. GİRİŞ 

İçtimai ve iktisadi plan ve projelerin hem süjesini hem de objesini beden ve ruhtan mürekkep 

olan insan teşkil eder. İster fert isterse cemiyet seviyesinde ele alınsın insanın hayat telakkisinin 

ve kıymet ölçülerinin teşekkülünde, inanç değerlerinin tayin edici bir tesire sahip olduğu 

söylenebilir.  Antropolojik tetkiklerde, araştırmaya mevzu olan kitlelerin inanç sistemlerine 

hususi bir ehemmiyet atfedilmesi de bunu göstermektedir. Bu durum, belli bir inanç ve dünya 
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görüşüne sahip olan insan topluluklarına tatbik edilecek olan iktisadi ve içtimai plan ve 

projelerden beklenen gayenin gerçekleşebilmesi için, onların inanç değerlerini dikkate almayı 

zorunlu kılmaktadır. Çünkü hedef kitlenin vicdanını tatmin etmeyen plan ve projeler bir takım 

fevkaladeliklere bağlı olarak başarılı olsalar dahi, bu başarılar kalıcılık / sürdürülebilirlik 

vasfından yoksunlukla malüldürler. Bu noktadan hareketle, mesela Türki devletler gibi, 

nüfusunun çoğu Müslüman olan ülkelere yönelik olarak planlanan kalkınma projelerinin 

sürdürülebilirliğini temin edebilmek için, onların dünya görüşleri ve hayat telakkilerinde tayin 

edici bir role sahip olan İslam’ın, konuya dair prensiplerinin dikkate alınması lazımdır.   

Bu düşünceden hareketle yaptığımız ön araştırma neticesinde, sürdürülebilir kalkınma konsepti 

ile İslam arasındaki alaka hakkında Arapça ve İngilizce kaleme alınmış bir takım çalışmaların 

bulunduğunu tespit ettik. Buna karşılık bahse mevzu projelerden beklenen neticelerin 

alınmasında dinin fonksiyonuna direkt olarak temas eden bir çalışmaya rastlayamadık. 

Kanaatimizce bu mevzu müstakil çalışmalarla ele alınmayı hak etmektedir. Bizim tebliğimiz 

bu düşüncenin ürünü olarak hazırlanmıştır. Tebliğimiz iki bölüm halinde takdim edilecektir.  

Birinci bölümde, “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramının tarifi ve tarihi arka planı hakkında özet 

bilgi verilecektir. İkinci bölümde ise İslam’ın en temel referansını teşkil eden Kuran-ı 

Kerim’den hareketle sürdürülebilir kalkınma projelerine dair temel İslami ilkeler tespit edilerek 

değerlendirilerek Müslüman toplumlar açısından bu ilkelerin öznemi üzerinde durulacaktır. 

2. TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHİ ARKA PLAN 

2.1. “Sürdürülebilir Kalkınma” Kavramı  

Sürdürülebilir kalkınma ( Ar. التنمية المستدامة / İng. Sustaniable Development) kavramı; ilki sıfat, 

ikincisi ise mevsuf olmak üzere iki kelimeden terekküp etmiştir. Bu terkibin nihai tarifine 

geçmeden önce bu iki kelimeden her birini müstakil olarak tanıtmakta fayda vardır. 

“Kalkınma / التنمية / Development  “: Özünde bir hareketlilik ve dinamizm bulunan ve 

asrımızda sıkça kullanılan “Kalkınma” kavramı, değişik şekillerde tarif edilmektedir. Biz bu 

konuyla alakalı tartışmalara girerek mevzu’u dağıtmamak için onu kısaca şöyle tarif edebiliriz: 

“Kalkınma, gerek fert ve gerekse cemiyet seviyesinde insanın hayat standartları ile ilgili mevcut 

durumun, hem maddi hem manevi açıdan daha iyi hale getirilmesidir.” Bu noktada altını 

çizmemiz gerekir ki; “kalkınma” kavramı ile “büyüme / grovth” kavramı arasında fark vardır. 

Şöyle ki; büyüme kavramı, özellikle ekonominin ölçülebilir göstergelerindeki sayısal artışlara 

atıfta bulunur. Mesela bir devletin tabii kaynakları ile üretim, yatırım, ithalat ve ihracat 

sahalarındaki sayısal değerlerinin yükselmesi büyüme kavramı ile ifade edilir. Buna karşılık 
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kalkınma kavramı, ekonomik büyümeye değil, müspet yönde değişmeye atıfta bulunur.  

Dolaysıyla büyüme kavramı ile kalkınma kavramları arasında zorunlu olarak bir sebep sonuç 

ilişkisi kurulamaz. Mesela bir ülkenin ekonomik büyüklüğünün kıstaslarından biri olan gayri 

safi milli hâsılanın sayısal değerinin yüksek olması, zorunlu olarak o ülkenin kalkınmışlığını 

göstermez.  Zira kalkınmışlık için bu hâsılanın adilane tevziine de ihtiyaç vardır. 

“Sürdürülebilir / sustaniable / المستدامة” : Sürdürülebilirlik kelimesi sözlükte daimi, kalıcı 

veya uzun süreli olma kabiliyeti gibi anlamlara gelmektedir. Buna göre “Sürdürülebilir” 

kelimesi de, hangi şeye sıfat olursa, o şeyin mezkûr kabiliyete sahip olduğunu ifade eder. 

Mesela kalkınma kelimesinin sıfatı olarak kullanıldığında “Kalkınmanın devamlılığı ve gelecek 

perspektifli olması” bu kavramla ifade edilir.  

“Sürdürülebilir Kalkınma”: İki kelimeden mürekkep olan bu kavram ilk olarak, 1987 yılında 

Birleşmiş Milletler tarafından teşkil edilen  “World Comission On Environment and 

Development / Uluslararası Çevre ve Kalkınma Komisyonu” tarafından hazırlanan ve 

literatürde “Brundtland Raporu” olarak bilinen bildiride yer almış1  ve bu tarihten itibaren 

oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Komisyon onu şöyle tarif etmiştir: “ Hal-i 

hazırdaki ihtiyaçları karşılamak için kullanılan kaynaklardan, onların gelecek kuşakların 

ihtiyaçlarını karşılama potansiyeline zarar vermeden faydalanma gücüdür”.2 Buna göre, 

sürdürülebilir kalkınma konseptinin iki hassasiyet notası var demektir. İlki kaynakların 

ihtiyaçları karşılayacak şekilde harekete geçirilmesi, ikincisi ise onların tahrip edilmemesidir. . 

2.2. Sürdürülebilir Kalkınma Projelerinin Tarihi Arka Planı 

“Sürdürülebilir kalkınma” konsepti, teknik anlamda modern zamanlara ait bir mevzu gibi 

görünse de, bir vakıa olarak onun, fıtraten iddihar ( biriktirme) ve geride kalan yakınlarına miras 

bırakma arzusuna sahip bulunan ilk insana kadar uzanan bir maziye sahip olduğu söylenebilir. 

Özellikle insanoğlunun tabi kaynaklardan faydalanma, ateşi kullanma, hayvanları evcilleştirme, 

ziraat yapma ve artı ürün elde etme gibi insanlık tarihinin radikal keşifleri ile tanışması, 

sürdürülebilir kalkınma vakıasını ortaya çıkarmıştır. Zaman içerisinde beşeri tecrübe ve 

keşiflerin gelişmesi, insanoğlunun çevre ile muamelesini daha karmaşık hale getirmiş, özellikle 

sanayi devrimi ile başlayan gelişmeler insanın tabii çevreye baskısını gitgide artırmıştır. İkinci 

Dünya savaşından sonra ortaya çıkan nüfus artışı ve tekno-endüstriyel gelişmeler, yerkürede 

                                                 
1 el-Cüyusi, Avde Raşid, el-İslam ve’t-tenmiyetü’l-müstedâme, (Islam and Sustaniable Developmant)  terc. 

Cemane Velid vd. Friederich Ebert, Mektebu Amman, 2012. 
2  United Nations: General Assembly, “Our Common Future: Report of the World Commission on 

Environment and Development (1987) ”,  s. 11. 
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hayatın devamı için temel unsurlardan olan hava ve su gibi kaynakların tahribine sebep olmaya 

başlamıştır. 21. yy’ın başlarında bulunduğumuz günümüze geldiğimizde ise uzmanlar, tabii 

kaynakların alarm verdiğine ve henüz bir alternatifi bulunmayan dünyamızdaki canlı 

çeşitliliğinin gözle görülür derecede azaldığına dikkatlerimizi çekmekte ve bu durumun böyle 

sürüp gidemeyeceğine dair ciddi uyarılar yapmaktadırlar. Günümüzde hava, su ve toprakla ilgili 

çevre problemleri sadece belli bir ülkeyi ve belli bir kıtayı değil tüm insanlığı ve istisnasız 

yeryüzünün tamamını ilgilendiren boyutlara ulaşmıştır. Ancak gelişmekte olan ülkeler 

diğerlerine göre daha fazla olumsuzluk yaşamaktadır. Bütün bu olumsuzluklara, insanoğlunun 

doymak bilmeyen hırsının ve tabii kaynakları âdete talan etmesinin sebep olduğu açıktır.   

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA REFERANS OLABİLECEK İSLAMİ 

İLKELER 

Öncelikle ifade etmemiz gerekir ki İslam; dünyaya hiç itibar etmeyen, sadece kul ile Allah 

arasındaki kalbî rabıtadan ibaret, dünyevi işleri insanların inisiyatifine havale etmiş bir din 

değildir. Esasen, kendisini insanlığa gönderilmiş son ilahi mesaj olarak takdim eden bir dinin, 

sadece kalplere ve sübjektif kanaatlere hapsedilmesi tasavvur edilemez. Dolayısıyla son ve 

cihanşümul olma davasının neticesi olmak üzere İslam, insanla ilgili her probleme direkt ya da 

dolaylı olarak müdahil olan bir dindir. Bu demektir ki; insanı ilgilendiren bütün meseleler 

hakkında, ilke düzeyinde de olsa, İslam’ın mutlaka söyleyeceği bir sözü bulunmaktadır. İslam, 

bir fıtrat ve hakikat dini olduğu için, insanların ahiret diye bir şey yokmuş gibi bütünüyle bu 

dünyaya yönelmelerini tasvip etmediği gibi, bu dünyanın hiçbir kıymeti yokmuş gibi tamamen 

züht hayatı yaşamayı da tasvip etmemiştir. Bilakis dünya ahiret dengesini gözetmiş; bir taraftan 

dünyanın geçiciliğine dikkat çekerek bu fani hayata meftuniyet derecesinde bağlanmayı 

kınamış, diğer taraftansa, netice itibariyle ahiretin de bu dünyada kazanılacağı gerçeğinden 

hareketle ikisinin arasındaki hassas dengenin gözetilmesini istemiştir.    

Yukarıdaki tarifte de ifade edildiği üzere, “sürdürülebilir kalkınma” konseptinin odak noktasını, 

mevcut ihtiyaçları karşılamak üzere harekete geçirilen tabii kaynakların, gelecek kuşakların 

ihtiyaçlarına cevap verme kabiliyetlerine zarar vermeme hassasiyeti oluşturur. Dolayısıyla 

sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkelerini de; a) Atıl kaynakların harekete geçirilmesi, b) 

Kaynakların gelecek kuşakların ihtiyacına cevap verme potansiyeline zarar vermeme, başlıkları 

altında ele almak uygun görünmektedir.    
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3.1. Atıl Kaynakların Harekete Geçirilmesi  

Kaynakları, mahiyetleri arasındaki farklılıkları dikkate alarak, kendi içerisinde; ilki insan 

kaynakları, ikincisi ise diğer tabi kaynaklar olmak üzere iki kısımda ele almak mümkündür.  

1-İnsan Kaynaklarının Harekete Geçirilmesi: 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi kalkınmanın süjesini ve objesini insan oluşturduğu için, ilk 

harekete geçirilecek kaynak insan kaynaklarıdır. Çünkü gerek maddi ve gerekse manevi 

alandaki kalkınma projelerinin en asli unsurunu insan iradesi teşkil eder. Bunun için Kuran-ı 

Kerim’de ve Hz. Peygamber’in (sav) sünnetinde son derece açık ilkeler vardır. Bunların belli 

başlılarını başlıklar halinde şöyle tasnif edebiliriz: 

a) Kesb İlkesi  

Kur’an-ı Kerim, bir taraftan kâinatta olup biten her şeyin nihai planda Allah’ın ilim, hikmet, 

irade, kudret ve tekvin sıfatları çerçevesinde cereyan ettiğini bildirirken, diğer taraftan insanı 

ilgilendiren hususlarda insan kesbinin temel bir role sahip olduğunu da hatırlatır. Bu mevzua 

dair ayetlerden bir kaçı şöyledir:  

i- “…Her nefsin kazandığı iyi işlerin faydası kendisine, kötü işlerinin zararı da kendisine 

aittir.”3 Bu ayet, müspet ve menfi davranışların fayda ve zararının öncelikle sahiplerine 

döneceğini bildirmekte ve akıllı olan kişilerin davranışlarında bu evrensel İslami ilkeyi göz 

önünde bulundurmalarının gerekliliğini hatırlatmaktadır. 

ii- “Herkes kazancına bağlıdır.”4 Bu ayet, Elmalı’nın da ifade ettiği gibi, “neseb şerefine 

güvenerek atalete düşmemek”5 gerektiğine dikkat çekmektedir. Dolayısıyla maddi ve manevi 

kalkınmayı gerçekleştirebilmek için, akıl sahibi insanın iradesini doğru bir şekilde kullanması 

ve ataletten sıyrılarak iyi işler yapması gereklidir.   

iii-  “İnsan için sadece çalıştığı vardır. Muhakkak ki, onun çalışması (nın neticesi) 

gösterilecektir. Sonra da ona (sa’yinin) karşılığı tastamam verilecektir.”6 Bu ayet, her ne kadar 

ahirette görülecek karşılıklarla ilgili bir siyakta geçmekte ise de ifadenin mutlak olması insanın, 

                                                 
3 Bakara, 2 /286. 
4 Tur,52 /21. 
5 Yazır, age, VII, 4554. 
6 Necm, 53/ 39 - 41. 
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“benimdir” yüklemini kullanabileceği şeylerin sadece sa’y-ü gayretinin neticelerinden ibaret 

olduğunu ifade etme noktasında zahirdir.7 

iv- “ Her nefis kazancına rehindir”8 Bu ayet de birinci ayete benzer bir mesajı ihtiva etmektedir. 

Gerek dünya gerekse ahirete müteallik ceza ve mükâfatların temelde, nihai tahlilde insanın 

çalışmalarının karşılığı olduğunu bildiren bu ayetler kalkınmada öncelikle insan iradesinin 

harekete geçirilmesinin gerekliliğine referans teşkil edebilir.  Özellikle günümüzdeki 

Müslüman toplulukların içine düştükleri atalet halet-i ruhiyesi dikkate alındığında bu İlahi 

ikazların hatırlatılmasına büyük bir ihtiyacın bulunduğu izahtan varestedir.  

b) Amel-i Salih İlkesi  

Kısaca “uygun ve faydalı iş” olarak tarif edebileceğimiz “amel-i salih” kavramı, Kur’an-ı 

Kerim’de çoğunlukla “iman” kavramı ile beraber zikredilen en temel kavramlardan biridir. 

Burada mezkür kavramın geçtiği ayetlerden birkaç tanesinin mealini vermekle iktifa edelim. 

i- “Gerek erkek ve dişiden her kim mümin olarak bir salih amel işlerse muhakkak surette ona 

hoş bir hayat yaşatırız ve onlara ecirlerini elbette yaptıklarının en güzeli ile veririz. ”9 Tefsir 

kaynaklarımızda, bu ayette geçen ve bizim “ hoş bir hayat” olarak tercüme ettiğimiz “hayaten 

tayyibeten” ifadesinin ahiretteki cennet hayatı anlamına geldiğini söyleyenler olduğu gibi, 

dünya hayatındaki refah manasına geldiğini söyleyenler de vardır. Bize göre ise, ayetteki ıtlak 

üslubu dikkate alındığında, ayetin mesajının; hem dünya hayatını hem de ahiret hayatını 

ilgilendirdiği söylenebilir. Dolayısıyla mevzumuz açısından sürdürülebilir kalkınmanın temel 

noktalarından birinin amel-i salih olduğunu söyleyebiliriz. 

ii- “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin 

kullara zerre kadar zulmetmez.”10 Bu ayet, kâinatta cari bir sünnetüllahı hatırlatmaktadır. Buna 

göre insanlar eninde sonunda yaptıkları iyi işlerin mükâfatını alacaklar, buna karşılık yaptıkları 

kötü işlerin de cezasını çekeceklerdir.   

iii- “ Yoksa kötülükleri irtikâp edenler, bizim onları, inananlar ve salih amel işleyenler gibi 

kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı zannediyorlar. Ne kötü hüküm 

                                                 
7 Bu ayetin manası çerçevesinde müfessirlerin görüşleri hakkında bir özet için bkz. Yazır, age, VII, 4610. 
8  Müddessir, 74 / 38. 
9 Nahl, 16 / 97. 
10 Fussilet, 41 / 46. Benzer bir ayey için bkz. Casiye, 45 / 15. 



 
 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 1217-1230. 

 

 

1223 

 

veriyorlar.”11  Bu ayet, iyi iş yapanlarla kötü iş yapanların ne dünya açısından ne de ahiret 

açısından müsavi olmayacaklarını ifade etmektedir.  

iv- “ Asra kasem ederim ki! Muhakkak insan bir ziyan içindedir. Ancak iman edip salih ameller 

işleyenler ve birbirlerine hakkı tavsiye edenlerle sabrı tavsiye edenler müstesnadır. ”12 Bu süre 

Kur’an-ı Kerim’in en kısa sürelerindendir. Ancak, İmam Şafii’nin de ifade ettiği gibi, bu sûre 

dünya ve ahiret saadetinin yollarının tamamını son derece veciz bir şekilde ifade etmektedir. 

v- “…Bir grup yer yüzünde gezerler ve Allah’ın fazlından ararlar diğer bir grup da Allah 

yolunda savaşırlar...”13   Bu ayetten hareketle, İslam’a göre Allah’ın fazlını aramak için 

yeryüzünde seyahat etmenin ve çalışmanın Allah yolunda savaşmak kadar mühim olduğunu 

söyleyebiliriz.  

Çalışmanın ehemmiyetine dair pek çok hadis vardır. Bunlardan birkaç tanesinin metni ile 

beraber zikretmekte fayda vardır: 

i-  “الساعى على األرملة و المسكين كالمجاهد في سبيل هللا  / Dul kadınların ve miskinlerin ihtiyacını 

karşılamak için çalışan kişi Allah yolunda cihat eden kişi gibidir.” Hz. Peygamber (sav) bu 

hadisinde özellikle çaresizlere faydalı olmak için çalışan kişinin Allah yolunda cihat edenlerle 

aynı sevabı alacağını bildirmiştir. 

ii- “اذا أقيمت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال تقوم حتى يغرسها فليغرسها / Sizin elinizde küçük bir 

fidan bulunduğu halde kıyamet kopmaya yakın olsa kıyamet kopmadan onu dikmeye güç 

yetirirse onu diksin.”  

iii-  “ ما من مسلم يغرس غرسا  او يزرع  زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمنة إال كان له به صدقة  / 

Müslümanlardan her kim bir ağaç diker veya bir ekin eker de ondan bir kuş veya bir insan veya 

bir hayvan yerse muhakkak surette onun namına bir sadaka olur.”14 

iv- “  إن هللا يحب  إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه /  Muhakkak surette Allah, sizden biriniz bir iş yaptığı 

zaman işini sağlam yapanı sever.”. Bu hadis özellikle yapılan işlerin gelişi güzel bir şekilde 

değil de emek çekerek yapılmasının bir ibadet manası taşıdığına dikkatimizi çekmektedir. 

                                                 
11 Casiye, 45 / 21. 
12 Asr, 101 / 1-3 
13 Müzzemmil, 73 / 20. 
14 Müslim. 
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Sağlam olmayan işler zaman ve kaynak israfına sebep olduğu gerçeği dikkate alınırsa bu nebevi 

prensibin önemi daha iyi anlaşılabilir.   

 c- Nimetlerden İstifade İlkesi  

İslam dünyaya sırt dönmüş bir din değildir. Dolaysıyla dünyevi nimetlerden faydalanmayı ve 

nimeti veren Allah’a şükretmeyi tavsiye etmiştir. Bu nokta ile alakalı ayetlerden birkaç 

tanesinin mealini verelim: 

i- “ De ki; Allah’ın kulları için çıkardığı nimeti ve rızkın tertemiz olanını kim haram kıldı. De 

ki; o (tertemiz rızık) dünya hayatında müminleridir. Kıyamet gününde ise sadece onlarındır. 

Ayetleri bilen kavim için böylece tafsilatlandırırız ”15 

ii-  “Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri (kendinize) haram 

kılmayın ve haddi aşmayın. Muhakkak surette Allah haddi aşanları sevmez.”16 

iii- “Ey Peygamberler! Tertemiz (helal) olan nimetlerden yiyiniz ve salih amel işleyiniz. 

Muhakkak surette Ben sizin yaptıklarınızı bilmekteyim.”17 

Sadece birkaç tanesinin mealini verdiğimiz bu ve benzeri ayetler bize şunu göstermektedir: 

İslam, fertler olarak Allah’ın nimetlerinden faydalanmayı ve cemiyet olarak İslam 

toplumlarının maddi sahada gelişmesini ve kalkınmasını teşvik etmiştir.   

2- Tabii Kaynakların İstihdamı 

Kalkınma için harekete geçirilecek kaynaklardan ikincisi tabii kaynaklardır. Gerçekten Kur’an- 

Kerimde tabii kaynaklara ve onlardan faydalanma yollarına dair birçok ayet bulunmaktadır. 

Bunlardan birkaçının mealini vererek değerlendirelim: 

i-  “ Ve (Allah) göklerde ve yerde ne varsa hepsini nezdinden size (menfaatinize) amade kıldı. 

Muhakkak ki bunda tefekkür eden topluluklar için elbette deliller vardır.”18 Mevzumuzla alakalı 

en geniş perspektifi veren bu ayete göre Allah, kâinattaki bütün varlıkların insanın 

faydalanabileceği bir özellik yaratmıştır. İnsana düşen ise yukarıda ifade ettiğimiz kesp ilkesini 

harekete geçirerek ondan faydalanmak ve yaratıcısına şükretmektir. 

                                                 
15 A’raf, 7 / 33. 
16 Maide, 5 / 87, 88. 
17 Mü’minûn, 23 / 51. 
18  Casiye, 46 / 13 
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ii- “ O (Allah) yerde olanların tamamını sizin için halk etti…”19  Bu ayetten hareketle İslam 

Hukukunun külli kaidelerinden biri şöyledir: “Eşyada asıl olan ibahadır.” Bir ayette şöyle 

buyrulmaktadır: “ De ki: Allah’ın kulları için çıkardığı zineti ve rızktan tertemiz olanları kim 

haram etmiştir?”20  

iii- “O, yeryüzünü ayaklarınızın altına serendir. O halde onun omuzlarında yürüyün ve O’nun 

rızkından yiyin. Dönüş O’nadır.”21 

iv- “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize amade kıldı. Bütün yıldızlar da sizin 

hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunda aklını kullanan kavim için ibretler vardır.”22 

v- “Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerde yarattığı şeyleri de hizmetinize vermiştir. 

Öğüt alan bir kavim için bunda ibret vardır. O halde Allah’ın size verdiği rızıkların helal ve 

temiz olanlarından yiyin ve Kendisine inandığınız Allah’tan korkun.”23 

vi- “ O taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize 

verendir. Gemilerin onda suyu yara yara gittiğini görürsün. Bütün bunlar onun lütfundan nasip 

aramanız ve şükretmeniz içindir. ”24 

vii- “Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar, yolunuzu bulmanız için de nehirler yollar 

ve nice işaretler meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.”25 

viii- “ Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak, herkese kazandığının karşılığı 

verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez. ”26 

Birçok benzeri bulunan ve sadece bir kaçının mealini naklettiğimiz bu ayetler, yeryüzündeki 

bütün yaratıkların direkt ya da dolaylı olarak insanoğluna hizmet etme potansiyeline sahip 

olarak yaratıldığını icmali bir şekilde ifade etmektedir. Kur’an-ı Kerim’in başka ayetlerinde ise, 

diğer varlıkların insanoğluna nasıl hizmet ettiği tafsilatlı bir şekilde anlatılır ve bu nimetlere 

şükür noktasında kusur gösterenler kınanır. Mesela hayvanların etinden, sütünden, derisinden 

                                                 
19 Bakara, 2 / 29 
20 Araf, 7 / 32. 
21 Mülk, 67 / 15. 
22 Nahl, 16 /12. 
23 Nahl, 16 /13. 
24 Nahl, 16 /14.  Denizlerin tuzlu su ve tatlı su denizleri olmak üzere iki kısım olduğunu ve bunların birbirlerine 

karışmadan varlıklarını sürdüklerini ifade eden ayetler için bkz. Fatır, 35 / 12; Furkan, 25 / 53; Rahman, 56 /19,20;    
25 Nahl, 16 /15,16. 
26 Casiye, 45 / 22. 
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faydalanışımıza; onları taşıma vasıtası olarak kullanışımıza vb. istifade yollarına dikkat 

çekilir.27 Dolaysıyla insana düşen bu varlıklardaki insana faydalı potansiyeli keşfederek onu 

harekete geçirmektir. 

3.2.  Kaynakların Gelecek Kuşakların İhtiyacına Cevap Verme Potansiyeline Zarar 

Vermeme   

Kalkınmanın sürdürülebilirliği için kaynakların son derece bilinci bir şekilde kullanılması 

gerekir. Kur’an-ı Kerim’de bunun için de bir takım ilkeler bulmak mümkündür. Biz belli başlı 

ilkeleri ilgili ayetlerden hareketle tespit edebiliriz.   

1- Kaynakların Korunması 

Allah’ın, insanın hizmetine amade kıldığı kaynakların da bir sınırı vardır. İslam akidesine göre 

nihayetsizlik sadece Allah’a mahsustur. Dolayısıyla bu kaynakların dikkatli bir şekilde 

kullanılması gerekir.   

i- “ İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıktı, ( Allah)  

dönerler diye onlara yaptıklarının bazısını tattırır.”28 Bu ayet tabii kaynakların, insanların 

yaptığı bir takım yanlışlıklar sebebiyle tahrip edileceğini ve böyle bir tehlike ile 

karşılaşıldığında yanlışlıkta ısrar etmeden en kısa yoldan dönülmesi gerektiğini bize 

hatırlatmaktadır. 

ii- “ … Allah’ın rızkından yiyiniz, içiniz (ancak) arzda fesatçılar olarak azgınlık yapmayın”29 

Musa (as)ın kavmine bildirilen hükümler siyakında geçen bu talimat, bir taraftan Allah’ın 

nimetlerinden faydalanılırken diğer taraftan bozgunculuk yapmanın yanlış olacağına 

dikkatimiz çekmektedir.  

iii- “Ey insanlar! Yerdekilerden helal ve tertemiz olanlardan yiyiniz, şeytanın adımlarına 

uymayın, çünkü şüphesiz ki o sizin için ap açık düşmandır.”30 

  

                                                 
27 Bkz. Nhal, 16 / 5 – 8,  66 – 69, 78 – 81; Müminun, 23 /18-22. 
28 Rum, 30/ 41. 
29 Bakara, 2 / 60. 
30 Bakara, 2 / 168. 
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 2- Yeryüzünün İmar Görevi: 

İnsan esasen Allaha ibadet için yaratılmıştır.31 Bu özelliğinin devamı olmak üzere ondan arzı 

imarı da istemiştir. Bu mevzu ile alakalı ayetlerden birkaç tanesinin mealini verelim: 

i- “ Semud kavmine de kardeşleri Salih’i (peygamber olarak gönderdik). (Onlara şöyle) dedii: 

Ey Kavmim! Sizin için kendisinden başka ilah olmayan Allah’a ibadet ediniz. O, sizi 

yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizden orada imar faaliyetinde bulunmazı istedi…”32 Salih 

(as) peygamberin kavmine bildirdiği mesajlar siyakında zikredilen bu ayet İnsanoğlunun bu 

dünyadaki görevlerinden birinin de Allah’ın yaratıklarını tahrip etmeden imar etmek olduğunu 

bildirmektedir.   

3- Emanet Kavramı  

Bir kere herkesin şu noktayı iyi bilmesi gerekir ki bu dünya bizim bir mülkümüz değildir. 

İnsanın ölümlü bir varlık olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ancak yine de Kur’an-ı 

Kerim’de “Her nefsin ölümü tadacağı” gerçeği birkaç defa hatırlatılır.33 Mülkün sahibinin Allah 

olduğu, dolayısıyla bizim burada istediğimiz gibi tasarrufta bulunma hakkımızın olmadığını 

bildiren ayetler vardır. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır: “…Sizin için arzda belli bir zamana 

kadar kalma ve faydalanma (imkanı) vardır.“34  Hz. Adem’in cennetten hübutu siyakında geçen 

bu ayet, gerek fert gerek cemiyet ve gerekse nevi olarak ele alınsın nev-i beşerin bu yerdeki 

varlığının bir süre ile sınırlı olduğunu ifade etmektedir. Bu ayetten hareketle, yeryüzünün 

mevcut insanlar için bir mülk değil, bir emanet olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla insanın, 

bulunduğu çevreyi kullanırken onun ilahi bir emanet olduğunun farkına varması gerekir.  Buna 

göre her Müslüman başkalarının doğru yapıp yapmadığına bakmadan kendi davranışlarını 

kontrol altına alması ve tabii kaynakları Allah’ın bize bir emaneti gibi görerek hoyratça 

kullanmaktan kaçınması gerekir. 

2- Hilafet Görevi 

Kur’an-ı Kerim’de, mahlûkat içerisinde insanın merkezi bir role sahip olduğuna dikkat 

çekilmiştir. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır: “ Kasem olsun ki, biz Âdemoğullarını değerli 

                                                 
31 Zariyat, 56 
32 Hûd, 11 / 62. 
33 Bkz. Al-i İmran, 3 / 185; Enbiya,21 / 35; Ankebut, 29 / 57. 
34 Bakara, 2 / 36; A’raf, 7 / 24. 
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kıldık, onları karada ve denizde taşıdık, onlara tertemiz olan şeyleri rızık verdik ve onları 

yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.”35 Görüldüğü gibi bu ayet, Allah’ın insanı 

mahlûkatın çoğundan üstün kıldığını açıkça ifade etmekte ve nev-i beşerin kâinat içerisinde 

hususi bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Tabii ki insana bu değeri veren Allah’ın, onu 

kendi haline bırakması tasavvur edilemez. Nitekim insanın başıboş bırakılmadığını ve mükellef 

olan her insanın bütün amellerinin ve ihmallerinin hesap mevzuu olacağını açıkça bildiren 

ayetler de vardır. Burada ilgili ayetlerden sadece iki tanesinin mealini vermekle ikfita edelim: 

i-“ Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz.”36  

ii- “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zannetmektedir.”37 

Bu ayetler, insanın daimi surette İlahi kontrol altında olduğunu ve nimet-külfet dengesi 

çerçevesinde diğer yaratıklardan farklı olarak bir mükellefiyet içerisinde bulunduğunu 

göstermektedir. Kur’an-ı Kerim, nev-i şahsına münhasır üslubu içerisinde bu mükellefiyete 

“emanet” ismini vermiştir. Mevzua müteallik bir ayette şöyle buyrulmaktadır: “Biz ‘emanet’i 

semalara, arza ve dağlara teklif ettik, ama onlar onu yüklenmekten kaçındılar ve onu yerine 

getirememekten korktular da onu insan yüklendi... ”38 Müfessirler bu ayetteki “emanet” 

kavramının, İslam inancına göre, ‘Allah’ın vaz ettiği tabii kanunlara amade olma’ anlamına 

gelen ızdırari mükellefiyet manasında değil, akıl ve irade ile Allah’a, insanlara, diğer canlılara 

ve eşyaya karşı mutlak sorumluluk anlamında kullanıldığını söylemişlerdir.39 Şimdi Kur’an-ı 

Kerim’de sürdürülebilir kalkınma projelerinde dikkate alınması gereken ilkelere referans 

olabileceğine kani olduğumuz bazı ayetlere dikkat çekmek istiyoruz.  

2- İsrafın Haram Kılınması 

Mevzumuz itibariyle “İsraf”, bir nimeti faydasız bir şekilde saçıp savurmak ve zayi etmek 

manasına gelen “tebzir” kavramıyla müteradiftir. İsraf, Kur’an-ı kerim’de kesin olarak 

yasaklanmış;40  nimetleri saçıp savuranlar “şeytanın kardeşleri” olarak nitelendirilmiş;41 bir 

marifetmiş gibi “ben yığın yığın mal telef ettim” diyen görgüsüz kişilerin davranışlarının 

                                                 
35 İsra, 17 / 70. 
36 Müminûn,  23 / 115. 
37 Kıyame, 75 /36. 
38 Ahzab, 33/72. 
39 Bkz. Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kuran Dili, Eser Neşriyat, İst. ty. VI, 3934. 
40 Bkz. Araf, 7/31; İsra, 17/ 26. 
41 İsra, 17/ 27. 
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çirkinliğine dikkat çekmiştir.42  Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de israf ve nimet azgınlığının birçok 

fert ve toplulukların helakine sebep olduğunu bildiren ayet vardır. Bunlardan birkaç tanesinin 

mealini vermeyi uygun buluyoruz. 

i-  “Biz bir karyeyi ( köy, şehir, ülke) helak etmek istediğimizde,43 onun şımarıklarını / nimet 

azgınlarını yetkili kılarız da onlar orada yoldan çıkarlar. Böylece onlar üzerine azab olur, bizde 

oranın altını üstüne getiririz.“44 

ii- “Biz nimet içerisinde şımaran nice memleketleri halklarını helak etmişizdir işte 

kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş o yurtları. O yurtlara biz varis olduk biz”45 

ii- Kur’an-ı Kerim’de, nimet azgınlığının müşahhas örneklerinden biri olan Karun’un 

şımarıklığı ve helak edilişini ibret almamız için tafsilatlı bir şekilde yer verilmiştir.46  

3- Egoizmin Yerilmesi 

Kısaca kişisel menfaatleri için insani kıymet ölçülerini ayakaltına almaktan çekinmemek olarak 

tarif edebileceğimiz Egoizm, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından olan paylaşımın 

önündeki en büyük engellerden biridir. Kuran-ı Kerim’de bu mevzua dair önemli ikazlar 

mevcuttur. Ezcümle, alış veriş gibi muamelelerde kendi menfaatlerine olan hususlarda kılı kırk 

yararcasına hassasiyet göstermelerine karşılık, karşı tarafın menfaati konusunda sahtekârlık 

yapmaktan çekinmeyen kişilerin şiddetli bir azaba duçar olacakları bildirilmiş;47 zenginliği 

kadar egoistliği ile de temayüz etmiş olan Karun’un ibret verici akıbetine dikkatleri çekmiştir.48  

4- Faizin Yasaklığı 

Faiz İslam’ın en temel haramlarından biridir.49 Bu durum, bazılarının iddia ettiği gibi servete, 

zenginliğe ve zenginlere karşı bir savaş değil; bilakis kalkınmanın asli unsurlarını teşkil eden 

üretim ve adil paylaşım için gerekli bir tedbirdir. Zira faiz, kalkınmada nakitlere biçilen asli rol 

olan mübadeleyi kolaylaştırma vasıtası olma görevinden çıkararak onu alınan, satılan ve 

kiralanan bir eşya makamına kaim kılmakta, böylece nakit sahiplerine hiçbir hizmet ve mal 

                                                 
42 Beled, 90 / 6. 
43 Bu ayetteki “ helak etmek istediğimizde” ifadesinin manası “bir yerin ahalisi helaki ettiklerinde” şeklindedir.  
44 İsra, 17/ 16. 
45 Kasas, 28 /58. 
46 Bkz. Kasas, 28 / 76 – 82. 
47 Mutaffifin, 83/ 1- 9.  
48 Kasas, 28/ 76 - 82. 
49 Bkz. Bakara, 2/275 -281; Al-i İmran, 3/ 130-132; Nisa, 4/ 161; Rum, 30/ 39. 
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üretmeden ve riske girmeden zengin olma imkânı sağlamaktadır. Dolayısıyla faiz, kalkınmanın 

olmazsa olmaz şartı olan üretimi engellemekte diğer bir ifade ile kaynakların üretim 

potansiyellerinin atıllaşmasına sebep olmakta; ayrıca servetin belli ellerde birikmesine sebep 

olduğu için adil paylaşımı engellemektedir.  

4. SONUÇ 

İslam, birçoklarının görmek istediği gibi, sadece kul ile Allah (cc) arasındaki manevi 

münasebetlere dair bir takım ilkeleri hatırlatmakla iktifa ederek, dünya işlerini insanların 

tecrübe ve tercihlerine havale eden bir din değildir. Bilakis yaratıklar içerisinde merkezi bir role 

sahip olan insanı ilgilendiren her konu hakkında bir takım emir ve tavsiyelerinin yanında 

kırmızıçizgileri de bulunan bir aktif bir dindir. Dolayısıyla, sürdürülebilir kalkınma projeleri 

hakkında da, İslam’ın dikkate alınması gereken ilkeleri vardır. Özellikle Müslüman olan 

halklarla ilgili projelerin başarılı olması için bu ilkelerin göz önünde bulundurulması lazımdır. 

Mesela Müslüman toplumlarla ilgili iktisadi kalkınma projelerinin başarılı olabilmesi için 

İslam’ın kesin yasakladığı “riba / faiz” kavramının dikkate alınması gereklidir. Ayrıca israf, 

emek, zekât ve karz- hasen kavramlarının da mevzumuz itibariyle hayati öneme haiz oldukları 

söylenebilir. Aynı şekilde kalkınmanın temel dinamikleri arasında yer alan çevreye karşı 

duyarlılık bağlamında; İslam’ın imar, hilafet, emanet kavramları önemlidir. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕГИОНА С НЕВЫСОКИМ ИННОВАЦИОННЫМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ 

Дружинин П.В., д.э.н. 

Институт экономики КарНЦ РАН, Петрозаводск, Россия 

В докладе рассматриваются вопросы развития предпринимательства в свете 

устойчивого развития. Устойчивое развитие представляет собой три равноправных 

направления развития – экономическое, экологическое и социальное. 

Предпринимательство не столь весомо с точки зрения экономического развития, 

возможно, его влияние ощутимо лишь на инновационные процессы. 

Предпринимательство наиболее важно для социального развития, менее эффективный 

бизнес позволяет уменьшать уровень безработицы в стране. Особая роль принадлежит 

предпринимательству в экологическом направлении развития. Основной загрязнитель 

это крупный бизнес, воздействие малого и среднего бизнеса на окружающую среду 

невелико, но он может помогать решать экологические проблемы крупных 

предприятий. Также он может решать проблемы небольших поселений, обеспечивая их 

потребности, прежде всего энергетические за счет использования альтернативных 

источников энергии (Курило, Дружинин, Шкиперова, 2014). 

Отдельные направления малого и среднего бизнеса способствуют переходу к 

устойчивому развитию, прежде всего, связанные с развитием экологического туризма, 

переработкой отходов, биоэнергетикой, энергосбережением. 

В разных регионах стали формировать туристско-рекреационные кластеры, в 

рамках которых на отдельных территориях создаются условия для ускоренного 

развития туристской инфраструктуры. Развитие инфраструктуры обеспечит более 

интенсивный прирост внутреннего и въездного туристских потоков, оказывающих 

мультипликативный эффект на развитие сферы сопутствующих услуг в смежных 

секторах экономики территории. Туристско-рекреационные кластеры представляют 

собой комплекс взаимосвязанных объектов рекреационной и культурной 

направленности - коллективных средств размещения, предприятий питания и других 

сервисных фирм, снабженных необходимой обеспечивающей инфраструктурой. 
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В Татарстане сформированы границы туристско-оздоровительного парка 

«Камские поляны», в которые входят территории пяти муниципальных районов 

республики. Территория парка общей площадью более 103 тыс. га расположена в 

географическом центре Татарстана, входит в Камскую туристско-рекреационную зону 

регионального значения, характеризуется благоприятными природно-климатическими 

условиями. Но пока эффективность его функционирования невысокая, не удается 

привлечь частных инвесторов, нет инновационных решений. В Карелии более успешно 

реализуется проект парка «Рускеала» на месте старых мраморных разработок. Инвестор 

создал красивую и безопасную для туристов зону, которую посещают около 100 тыс. 

туристов в год. Было придумано много новых идей, реализовав которые удалось 

создать инновационный объект. 

Была предложена идея туристских технопарков, расположенных в уникальных 

природно-климатических зонах, связанных с освоением этих территорий без развития 

промышленности, чтобы  не нанести существенного ущерба их экологии. Анализ 

деятельности туристско-оздоровительных парков Канады, США, Европы, Юго-

Восточной Азии, арабских государств показал, что они являются, как правило, 

монопрофильными (Темный, 2012).  

Создаваемый технопарк может представлять собой синтез четырех 

представленных направлений, включая несколько направлений туристской индустрии, 

переработку отходов, биоэнергетику и энергосбережение, которые являются точками 

роста инновационных бизнесов. В зависимости от особенностей территории туристско-

рекреационная деятельность может быть связана с оздоровлением и рекреацией, 

экстремальным туризмом, экотуризмом, этническим туризмом. 

Основной особенностью туристско-рекреационного технопарка может стать 

создание его как площадки для реализации инновационных проектов в трех остальных 

направления. В данном случае его  отдаление от городов, где расположены 

исследовательские центры и вузы не будет сильно тормозить его развитие. 

Современные средства связи будут помогать реализовывать проекты на территории 

парка. Возникнет структура, аналогичная виртуальному бизнес-инкубатору, 

существовавшему при АНХ в Москве, когда проекты реализовывались в регионах. 
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В разных регионах России возникли аналогичные проекты, имеющие 

туристскую и рекреационную направленность, например, в Иркутске планируется 

создать экологический технопарк  на базе Ботанического сада Иркутского 

государственного университета. Предлагавшийся «Переславский технопарк», должен 

был способствовать развитию туристических объектов (Темный, 2012). 

Спрос на энергосбережение активизировал исследования, направленные на 

разработку технологий и материалов с более низким энергопотреблением. Различные 

фонды финансируют проекты и программы, направленные на энергосбережение. 

Проводимая государством политика в области эффективного использования 

энергетических ресурсов оказывает определяющее влияние на характер и 

результативность энергосбережения, поэтому ее активизация принесет еще больший 

эффект для экологии (Анпилов, 2011). 

В условиях конкурентного рынка энергосбережение становится особым видом 

бизнеса для энергосервисных компаний. Они осуществляют комплекс мероприятий, 

направленных на снижение энергетических потерь и повышению эффективности 

использования энергетических ресурсов: финансово-энергетический аудит, учёт и 

контроль расхода энергоносителей, консалтинговые услуги, инвестирование в проекты 

повышения энергетической эффективности, установку приборов регулирования, 

проектирование с практическим воплощением энергосберегающих проектов. Средний 

бизнес реализует проекты по снижению собственных затрат за счет технологических 

решений и в поселениях, инвестируя в снижение затрат на освещение или отопление 

при переходе к современным энергосберегающим технологиям и возвращая средства за 

счет экономии ресурсов. 

Политика, направленная на энергосбережение, замедляет темпы роста 

потребления энергетических ресурсов, а так же снижает негативное воздействие на 

окружающую среду, в дополнении это позволяет сохранить невозобновляемые 

энергоресурсы для будущих поколений. Стимулирование вложения средств в 

энергосбережение в РФ все еще остается на низком уровне, несмотря на то, что 

снижение энергоемкости позволит решить некоторые экономические, энергетические и 

экологические проблемы, которые в современном мире требуют все больших 

финансовых затрат. Одним из возможных вариантов решения данной проблемы 
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является стимулирование использования местных энергоресурсов. Для регионов 

России такими ресурсами являются торф, древесное топливо и местные виды 

альтернативной энергии, такие как солнце, ветер, геотермальная энергия и энергия 

воды (Володин, Мошкин, Хубулов, 2015). 

В странах ЕС затраты на использование энергоэффективных технологий 

обеспечивает значительный мультипликативный эффект. Сэкономленная энергия также 

приводит к значительному экологическому эффекту на всех стадиях, начиная от 

добычи топлива и его преобразованием в тепловую и электрическую энергию 

заканчивая его передачей до конечного потребителя. В северной Финляндии 

предложено построить к 2050 г. 100 тысяч солнечных электростанций, что позволило 

бы полностью отказаться от углеводородной энергетики. Данный проект оценивается в 

166-175 млрд. евро. Граничащие между собой Карелия и Финляндия находятся 

примерно в равных климатических условиях, у них близкая структура экономики.  Но в 

2012 г. на единицу валового регионального продукта (ВРП) в Карелии затрачивается в 

пять раз больше электроэнергии. В то же время надо отметить, что по сравнению с 2000 

г. энергоемкость карельской экономики (при расчетах в евро) снизилась в три раза, а 

Финляндии – на 15%. 

Проводившиеся в Карелии исследования показали, что часть используемых в ЕС 

технологий для производства топлива из отходов различных отраслей уже стала 

эффективной и их использование в Карелии растет. Конкретные проекты реализуются 

небольшими фирмами в рыбном и сельском хозяйстве. 

Наиболее активно в последние годы в науке осуществляется поиск 

технологических и технических решений по использованию энергии Солнца и по 

развитию биоэнергетики. Значительный вклад в практическое развитие вопросов 

биоэнергетики внесли ученые Финляндии, которые сконцентрировали внимание на 

изучении вопросов разработки инновационных технологий по уменьшению 

загрязнения окружающей среды и сокращения вредных выбросов, переработки 

промышленных и бытовых отходов, внедрения экологически чистых технологий, 

создание энерготехнологий в университетах Йоэнсуу, Хельсинки, Лахти и 

Лаппеенранты. Благодаря программе ENPI и другим подобные проекты стали 

реализовываться и в Республике Карелия. Возможно их тиражирование и в других 
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регионах России, переходу к биоэнергетическим технологиям часто являются 

ограничения контролирующих органов и новые требования стандартов.  

Инновационное предпринимательство предполагает поиск новых путей развития 

предприятия, возможно связанных с выпуском нового товара. Однако производство 

или поставка на рынок традиционных товаров может также осуществляться с 

использованием каких-либо новых элементов или приемов, связанных с организацией 

производства, управлением, техническими элементами производства или же 

изменениями качественных характеристик товара. Поиск новой идеи может быть 

связан и с улучшением дизайна, новой упаковкой, с изменением системы управления 

производством, новой схемой рекламной кампании, смене персонала на 

высококвалифицированных и активных, создании «коллективного духа». Инновация – 

создание или представление товаров  или услуг, предлагающих потребителю выгоды, 

воспринимаемые ими как новые или совершенно новые. Малые и средние предприятия 

постепенно переходят от рутинного предпринимательства к инновационному, 

меняющийся рынок заставляет их искать новые решения, но этот путь эффективен 

лишь при правильной последовательности действий.   

Инновационная деятельность на предприятии обычно начинается с организации 

производства новой для себя или региона продукции и на этом заканчивается, но 

некоторые фирмы затем создают новые для страны товары и немногие из них – 

принципиально новые товары или технологии. Но за 15 лет работы ученых без 

финансирования со стороны бизнеса научный сектор деградировал. А наиболее 

успешные научные организации сейчас уже частично встроены в технологические 

цепочки развитых стран и Китая.  

В странах СНГ многим фирмам надо пройти большой путь, который можно 

разбить на несколько стадий. Он начинается, когда решена проблема собственности. 

Первоначально надо навести элементарный порядок внутри фирмы, заняться 

организационно-управленческими инновациями, реструктуризировать фирму, создав 

специализированные подразделения или дочерние фирмы, выделить и реформировать 

или ликвидировать убыточные подразделения, ввести бюджетирование и 

планирование, систему делегирования полномочий и сделать многое другое.   

На втором этапе часто возникает необходимость создать интегрированную 
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структуру по технологической цепочке, что позволяет увеличить инвестиционный 

потенциал, избежать диктата поставщиков сырья и торговли. При этом может 

происходить диверсификация производства, выстраиваются сбытовые и 

распределительные сети, логистические цепочки и маркетинговая политика. 

Постепенно растут требования потребителей к качеству продукции, и 

фактически начинается третий этап – освоение современных технологий, происходит 

модернизация существующих производств, и создание новых на основе лучших 

достижений других стран, ищутся незанятые ниши. 

Освоение современных технологий и улучшение финансового положения дает 

возможность разрабатывать свои инновации, а потребность в них связана с 

невозможностью дальнейшего развития без повышения конкурентоспособности, 

создания брендов, новых продуктов. Важна роль государства, которое должно снизить 

риски инновационных проектов и внешних инвесторов. Внешние инвесторы 

поддерживают ориентацию на рынок, в то время как менеджеры – на технологию. 

В середине 2000-х годов активизировалась инновационная деятельность среди 

фирм – региональных лидеров, и изменилось отношение к ней, в первую очередь в 

регионах – активных зонах, генераторах инноваций. Фирмы ищут свою уникальность 

на рынке региона, округа и страны. Они провели ранее модернизацию производства, 

создали систему, при которой могут быстро скопировать идеи других фирм. Но главное 

у них проактивный подход – они заранее пытаются прогнозировать изменения внешней 

среды и готовятся к ним, предлагают новые идеи. Они исследуют рынки и технологии, 

построили обратную связь с клиентами, построили бизнес-процессы и создали 

сообщество активных людей в фирме. Они готовы предлагать и реализовывать новые 

идеи, готовы создавать «экономику знаний». В 90-х годах «экономика знаний» 

Организацией экономического сотрудничества и развития была определена как 

экономика, базирующаяся непосредственно на производстве, распространении и 

использовании знаний. В соответствии с этим определением структура 

обрабатывающей промышленности по видам деятельности была агрегирована в 

несколько секторов с различной активностью и результативностью инновационной 

деятельности. 
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Но большинство регионов стран СНГ не имеет значительного инновационного 

потенциала, не относятся к активным зонам, не являются регионами – генераторами 

инноваций, они скорее адсорбенты. Соответственно если в активных зонах доля 

высокотехнологичного и высоко среднетехнологичного секторов превышает 25%, то в 

большинстве регионов не превышает 10%. 

Инновационное развитие связано с изменением структуры промышленности – 

ростом высокотехнологичного сектора и в меньшей степени – высоко 

среднетехнологичного сектора, а также сокращением удельного веса 

низкотехнологичного сектора и возможно низко среднетехнологичного сектора. 

Причем в трех последних секторах должны происходить внутренние изменения, 

связанные с воздействием высокотехнологичного сектора и ростом инновационной 

активности и расходов на НИОКР.  

Быстрый рост отдельных секторов возможен, в т.ч. и высокотехнологичного. 

Фирмы в традиционных секторах развиваются, как правило, медленно. Но существуют 

фирмы с экспоненциальным ростом («газели»), объемы производства которых 

увеличиваются в несколько раз за непродолжительное время. Небольшая или средняя 

фирма превращается в крупную, занимая значительную часть рынка страны или мира.  

Быстроразвивающиеся фирмы могут быть связаны с технологическими 

инновациями, иногда даже радикальными, но обязательно с организационными. В 

случае радикальной инновации обычно проходило некоторое время, пока создавались 

условия для быстрого развития, прежде всего, появлялась команда 

высокопрофессиональных менеджеров. Анализ опыта стран СНГ показал, что «газели» 

были ориентированы на большие сегменты рынка – удовлетворение потребностей 

субсреднего класса (вторые 20% населения по уровню доходов) и развитие 

инфраструктуры бизнеса. Они использовали технологии, опыт и методы уже 

использовавшиеся в других странах и сравнительно недавно (Юданов, 2007).  

В результате развития подобных фирм структура экономики региона может 

измениться, но только при ориентации их на рынок своей и возможно соседних стран, а 

не региональный рынок. Трансграничное сотрудничество может оказать существенное 

влияние на развитие предприятий региона, способствуя перетоку знаний и опыта, 
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помощи фирмам в получении и освоении новых технологий, создании совместных 

производств. 

В условиях невысокого инновационного потенциала можно выделить четыре 

основных направления деятельности региональных властей для перехода к 

инновационному пути развития и обеспечения существенного влияния инновационной 

деятельности на темпы роста региональной экономики (Курило, Дружинин, 2011). 

1. Ориентация науки и образования на перспективные сектора, на тематику, 

связанную с пятым и шестым технологическими укладами, участие бизнеса и 

инновационных менеджеров в формировании планов исследований.  

2. Поддержка коммерциализации результатов научной деятельности через 

развитие инновационной инфраструктуры.  

3. Сотрудничество с бизнесом для поиска перспективных быстрорастущих 

рынков и создание необходимых условий для выращивания «газелей».  

4. Содействие развитию средних технологий, модернизации предприятий всех 

секторов региональной экономики.  

Максимальный эффект на экономический рост оказывает модернизация 

крупных и средних предприятий, но этот эффект ограничен небольшим временным 

промежутком и с точки зрения улучшения структуры экономики важно развитие 

«газелей» и новых производств.  

Для реализации необходимо создание научно-образовательного комплекса, 

включающего имеющиеся академические и другие государственные научные 

организации, Региональный университет, состоящий из нескольких институтов или 

малых университетов (обычно, классический, технический, педагогический и 

медицинский), филиалов, Центра прикладных исследований и других подразделений и 

технопарк, включая его виртуальную часть. В него должны войти центр подготовки 

кадров (студенты смогут становиться инженерами на практике, а ученые 

менеджерами), инкубатор, консалтинговый центр (обеспечивает доступ к услугам и 

инвестициям), центр трансфера технологий, студенческое учебно-проектное бюро, 

юридическая фирма, центр экспертизы, центр международного сотрудничества, ИТЦ 



 
 7

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) 

 Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, Pages: 1217-1230. 

 

 

1239 

 

как бизнес-центр, представительства средних и крупных фирм (как заказчики, 

инвесторы и источники опыта для начинающих) и филиалы с участием фирм других 

стран в приграничных и крупных городах. Ориентация на туристско-рекреационную 

направленность и современные непромышленные технологии может способствовать 

устойчивому развитию территории. 
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