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Girişimcilik, diğer birçok alanla doğrudan veya dolaylı etkileşim içinde olan oldukça 

geniş bir politika alanıdır. Geçmişte KOBİ politikasının bir “eklentisi” olarak ele alınan 

girişimcilik politikası, günümüzde giderek artan bir şekilde ayrı bir politika alanı olarak 

değerlendirilmeye başlanmıştır. Bunun temel nedeni, sanayileşme sürecinin bir yan ürünü olarak 

ortaya çıkmış olan KOBİ’lerle girişimcilerin kalkınmadaki rollerinin ve ihtiyaç duydukları 

desteklerin birbirinden oldukça farklı olmasıdır.  

Girişimciliğin, refah sağlama ve sosyal adaletin önemli bir bileşeni olduğu gerçeği tüm 

dünyada kabul görmektedir. Girişimcilik yeni işlerin oluşumuna, yenilikçiliğe, üretkenlik ve 

büyümeye katkı sağlayarak birçok ekonomik yarar oluşturmaktadır. Bu nedenle hükümetlerin 

çoğu girişimciliğin desteklenmesi konusuna özel önem vermektedir. Bu çerçevede girişimcilik 

konusunun genel olarak makro (rekabet politikası, göçmen politikası, vergi politikası, 

düzenleyici çerçeve) ve mikro (eğitim, bilgilendirme, danışmanlık ve koçluk, değişim 

programları, finansmana erişimin kolaylaştırılması) olmak üzere iki kategoride sahiplenildiği 

görülmektedir. Ayrıca ülkelerde girişimcilik ve KOBİ politikalarının şekillendirilmesinden 

sorumlu merciler iki temel eksende iki farklı yaklaşım içerisinde davranış göstermektedir. 

Birinci eksendeki iki yaklaşımdan birisi girişimciliğin desteklenmesi, diğeri ise KOBİ’lerin 

desteklenmesidir. İkinci eksende ise odaklanılan noktalardan birincisi girişimciliğin ve 

KOBİ’lerin önündeki engellerin azaltılması, diğeri ise yoğun destek sağlanmasıdır. 

Bu noktadan hareketle günümüzde girişimciliğin devamı ve başarılı yeni girişimcilerin 

ortaya çıkması için yapılması gereken en önemli şey toplumda girişimciliğin özendirilmesi, 

girişimcilik ekosisteminin tanıtılması, örnek alınacak girişimci modellerinin başarı hikâyelerinin 

tanıtılması ve bu konuda eğitim verilmesidir. Bugün artık bütün dünyada başta üniversiteler 

olmak üzere eğitim öğretimin hemen her kademesinde girişimcilik eğitimi verilmeye 

başlanmıştır.  

Bu çerçevede 8 yıl önce başlayan ve her yıl giderek olgunlaşan Uluslararası 

Girişimcilik Kongresi bu yıl Balıkesir Üniversitesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve 

Celal Bayar Üniversitesi’nin işbirliği ile Balıkesir Üniversitesi İİBF’nin ev sahipliğinde 

gerçekleştirilmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle çok zor geçen bir yıllık süreç 

içinde kongrenin hazırlık çalışmaları bin bir güçlük içinde tamamlanabilmiştir.  

Bu yılki kongrenin ana teması “Girişimcilikte Yerel, Bölgesel ve Küresel Dinamikler” 

olarak belirlenmiştir. Bu ana temaya bağlı olarak konular; Girişimcilik Eğilimi ve Eğitimi, 

Girişimcilik ve Ekonomi, Girişimcilik ve KOBİ’ler, Girişimcilik ve Finansman, Girişimcilik ve 

Turizm olmak üzere beş alt başlıkta ele alınmıştır. 

Kongreye 47 farklı üniversiteden 150’ye aşkın özet sunulmuş olup, titiz bir hakemlik 

incelemesinden sonra, 199 kişi tarafından hazırlanmış 98 adet bildiri kongrede sunulmaya değer 

bulunmuştur. Bildiriler iki gün boyunca 5 farklı tema altında tartışılacaktır.  

Kongrenin hazırlık sürecinde ve her aşamasında desteklerini esirgemeyen Balıkesir 

Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Rektörü sayın Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü 

sayın Prof. Dr. Sebahattin BALCI ve Prof. Dr. Asilbek KULMIRZAEV’e; Müteaddit defalar 
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görüştüğümüz kongre koordinatörlerimiz Prof. Dr. Mustafa MİYNAT ve Prof. Dr. Hakan 

ÇETİNTAŞ’a; kongre organizasyon komitesi başkanı Doç. Dr. Mine BİNİŞ ve Yrd. Doç. Dr. 

Suat KARA olmak üzere organizasyon komitesinde görev alan tüm arkadaşlarıma; sekretaryada 

görev alan Yrd. Doç. Dr. İ. Murat BİCİL ve sekretaryada görev alan tüm arkadaşlarıma teşekkür 

ediyorum. Ayrıca kongre bilim kurulunda görev alan ve bildirilerin değerlendirmesinde katkı 

sunan tüm bilim kurulu üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum. Yine kongrenin huzurlu bir 

ortamda gerçekleşmesini sağlayan BAUN Burhaniye Uygulamalı Bilimler YO Müdürü sayın 

Doç. Dr. Oğuzhan İLBAN başta olmak üzere tüm otel personelimize de teşekkür ederim. Ayrıca 

gerek yurt dışından gerekse de yurt içinden kongremize bildiri sunarak veya katılımcı olarak 

iştirak eden ve katkı veren tüm bilim insanlarına da şükranlarımı sunarım.  

Kongrenin bölgemize, ilimize, ülkemize ve tüm bilim dünyasına katkı sağlaması 

temennisiyle… 

Saygılar sunarım. 

 

 Prof. Dr. ŞAKİR SAKARYA 

Balıkesir Üniversitesi  

İİBF Dekan V. 

Kongre Dönem Koordinatörü 
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Girişimcilik ilk kez 18. yüzyılda bilimsel olarak ele alınmasından itibaren iktisadi ve 

sosyal gelişmeler doğrultusunda köklü değişimlerin yaşandığı bir kavram olmuştur. Değişen 

küresel ekonomik yapının içinde girişimci ve girişimcilik kavramında yaşanan dönüşüm ile 

birlikte girişimcilik kültüründe ve girişimcilik politikalarında değişim meydana gelmiştir.  

Hem ülkemiz düzeyinde hem de küresel düzeyde eğitim olanaklarının artmasıyla birlikte 

"eğitimli genç işsizliği" bir sorun olarak kendini göstermektedir. Bu sorunun çözüm yolu ise 

bireylerin kendi işlerini kurmasından geçmektedir. Girişimciliğin ülkelerin kalkınmasında itici 

bir role sahip olduğu düşünülmektedir. Ekonominin ve işgücü istihdamının bel kemiğini 

oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve bu işletmeleri ortaya çıkaran girişimcilerin yerel, 

bölgesel ve ulusal düzeyde sergiledikleri performansın akademik düzeyde de incelenmesi bir 

zorunluluktur. Bu sebeplere binaen Uluslararası Girişimcilik Kongresi'nin bu yılki teması 

"Girişimcilikte Yerel, Bölgesel ve Küresel Dinamikler" olarak belirlenmiştir.  

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin önderliğinde başlatılan Uluslararası 

Girişimcilik Kongresinin sekizincisi, Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev 

sahipliğinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 

ortaklığında, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Otelinde 14- 16 Temmuz 

2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 14 Temmuz 2017 tarihinde açılış konuşmalarından sonra 

“Girişimciliğin Gelişiminde Teknokentlerin Rolü: Türkiye Deneyimi” başlıklı açılış paneli 

gerçekleştirilmiştir. Açılış panelinden sonra 14.07.2017 ve 15.07.2017 tarihinde beş farklı 

oturum şeklinde bildiri sahipleri tarafından sunumlar yapılmıştır.  

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yılında gerçekleştirilen kongremiz 15 Temmuz 

Demokrasi şehitlerimize ve gazilerimize atfedilmiş ve 15 Temmuz Demokrasi şehit ve 

gazilerimiz minnetle ve şükranlarımızla yâd edilmiştir.  

Kongreye bu yıl başlangıçta gönderilen 150 bildiri, titiz bir hakem değerlendirmesi 

sürecinde gözden geçirilmiş ve 98 bildiri kabul edilmiştir. Bildiri kitabında iki gün boyunca 

kongrede sunulan bilimsel çalışmaların tam metinleri yer almaktadır.  

8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan onur duymaktayız. 

Girişimcilik kongrelerinin ülkemiz ve Türk Dünyası’nda girişimcilik kültürünün oluşmasına ve 

gelişmesine katkı yapması umudunu taşıyoruz. Kongrenin ülkemize ve girişimcilik alanında 

çalışanlara faydalı olmasını temenni ederiz. Bu vesile ile bildiri sahiplerine ve bu kongrenin 

hayata geçirilmesinde katkılarını esirgemeyenlere Balıkesir Üniversitesi adına teşekkürlerimi 

sunarım.  

 

       Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR 

       Balıkesir Üniversitesi Rektörü 
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Özet 

Günümüzde sanayi birçok ülkede gelişmekte olup ve bu yeni endüstri yapısında, girişimci anlayış 

geliştirilmekte ve desteklenmeye çalışılmaktadır. Girişimci adaylara üniversitelerde temel hedeflere ek olarak 

ekonomik değişiklikler doğrultusunda da girişimci kimliğin kazandırılması ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada, 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğiliminin ölçülmesinde 

dikkate alınan kriterlerden risk alma, belirsizliğe tölerans, bağımsızlık ihtiyacı, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, 

insanlar ile ilişki, içsel kontrol ve yaratıcılık eğilimlerinin 2013 ve 2017 seneleri için karşılaştırmalı olarak 

incelenmesi amaçlanmıştır.Araştırmada, seneler bazında demografik bilgilerde tespit edilen farklılıkların yanısıra 

öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinde de farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Girişimci, Girişimcilik Eğilimi, Meslek Yüksekokulu 

 

COMPARISON OF ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS 

OF ENTREPRENEURSHIP CANDIDATES  

Abstract 

Today, the industry is developing in many countries, and in this new industry structure, entrepreneurial 

understanding is being developed and supported.In addition to the basic objectives in universities, entrepreneurial 

candidates also gain the entrepreneurial identity in the direction of economic changes.In this study, it is aimed to 

comparatively examine risk taking, uncertainty tolerance, need for independence, innovation, need for success, 

relationship with people, internal control and creativity for the years 2013 and 2017 from the criteria taken into 

consideration in measuring the entrepreneurship tendency of Kyrgyzstan-Turkey Manas University Vocational 

School students.The research also concluded that there are differences in the entrepreneurial tendencies of the 

students, in addition to the differences found in demographic information on the basis of years. 

Keywords: Entrepreneurs, Entrepreneurial Orientation, Vocational School 
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1. GİRİŞ 

Ülkelerin ekonomik gelişmelerinde girişimcilik büyük önem taşımaktadır. Ekonomik 

büyümenin temelini girişimcilik oluşturmaktadır. Girişimcilik yeni bir Kavram değildir. Çok 

eskilerde girişimcilik anlamına gelen çalışma ve gayretlerin olduğu bilinirken, orta çağda büyük 

projeleri yöneten kişiler ya da gruplar girişimci olarak görülüyordu. Bu dönemde Cantillon, risk 

atma kavramını girişimcilikle ilişkilendirmiştir. 18.Yüzyılın sonunda girişimcilik kavramına risk 

almanın yanında; planlama, denetleme, örgütleme ve diğer faktörlerin de dahil edildiği 

görülmektedir (Avşar, 2007: 4). 

Girişimcilik konusu J.Von Shhumpeter’in dinamik girişimcilik kavramını ortaya 

atmasıyla daha önemli bir duruma gelmiştir. Yeni tedarik kaynakları, yeni ürün ve süreçler, yeni 

satış pazarlarının ve yeni örgütlenme şekillerinin ortaya çıkmasıyla eskiyi yeni ile ikame etmeyi 

başaran dinamik girişimciler ekonomik büyümenin en önemli öncüsü durumuna gelmişlerdir 

(Boz, 2007: 8). Zamanla girişimcilik olgusu, sanayi devrimi ve ülkelerin iktisadi programlarının 

liberalleşmesi ile yükselen bir değer haline gelmiştir (Kayalar ve Ömürbek, 2007: 1). 

Girişimciliğin özellikle sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte dünyada daha büyük 

bir önem kazandığı söylenebilir. Türkiye’de ise, KOBİ’lerin önemi kazanmasıyla birlikte 

girişimcilik konusu ön plana çıkmaktadır. 

Girişimci, müşterilerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üreterek yüksek kazanç 

sağlamayı hedefler. Girişimci risk alarak yenilik yapan kişidir. Fırsatları gözetleyen ve onları 

bulunduğunda her tür riski göze alarak değerlendirmeye çalışandır (Cansız, 2007: 7). 

Girişimcilik, ekonominin gelişmesi için dinamik bir güç olmasından dolayı hayati bir öneme 

sahiptir. Bir işi kurmak ve onu devam ettirmek çok kolay olmamaktadır. Girişimcilerde, cesaret, 

yetenek ve yapıcılığın bir arada bulunması gerekmektedir. Buda ancak bu faktörleri bünyesinde 

barındıran girişimciler sayesinde mümkün olabilmektedir (Bozkurt ve Erdurum, 2013: 59). 

Bu çalışmanın amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda 

ön lisans eğitimine devam eden öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin senelere göre farklılık 

gösterip göstermediğini tespit etmektir. Dolayısıyla 2013 ve 2017 senesi anket verilerine 

dayanarak toplam 617 öğrencinin görüşüne başvurulmuştur.   

2. GİRİŞİMCİ TANIMI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ 

2.1. Girişimci Tanımı 

Girişimci; riskle karşılaşılabileceği halde, fırsatları değerlendirerek, belirsizlik altına 

büyüme ve ulaşma amacıyla, sermaye oluşturabilmek için gerekli kaynakları toplayarak, yeni iş 

ya da işletme oluşturan kişidir (Zimmerer ve Scarbough, 2005: 41).  

Girişimci, üretim faktörlerini bir araya getirerek, iktisadi mal ve hizmet üretimi için 

gerekli girişimi başlatan, üretim için gerekli finansman kaynaklarını ve üretimin 

değerlendirileceği pazarları bulan kişidir. (Müftüoğlu ve Durukan, 2004: 15. Aktaran: Bozkurt 

ve Alpaslan, 2013: 9). Tanımlarda farklılıklar olmasına rağmen, yazarların bazı noktalarda hem 
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fikir olduklarını ifade etmek mümkündür. Bunlar: fırsatları yakalama, risk alma, yeni bir iş 

kurma, yeni ürün üretme, kendine güven gibi hususlar olarak sayılabilir. 

2.2. Girişimci Kişilik Özellikleri 

Kişilik, kişinin sosyal yaşantısının bir parçası olarak yüzyıllar boyunca ilgi görmesine 

rağmen bilimsel gelişimine 1930’larda kişilik psikolojisinin diğer sosyal bilim alanlarından ayrı 

bir bilimsel disiplin olarak ortaya çıkmasıyla başlamıştır (Yelboğa,2006: 198). Kişilik, bir 

bireyin davranış, tutum, ilgi ve becerilerini, giyim ve fiziksel görünümünü, konuşma tarzını, 

iletişim yeteneklerini, alışkanlıklarını ve diğer bireylerle olan etkileşimini kapsayan ve böylelikle 

bireyin tüm özelliklerini açıklayan bir kavramdır (Hogan ve diğerleri, 1996, Aktaran; Bozkurt ve 

Erdurur, 2013: 59). 

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, 

güven ve yenilikçiliktir (Koh. 1996, Aktaran; Bozkurt ve Erdurur, 2013: 59). 

Başarma İhtiyacı: Risk altında tüm sorumluluğu alarak karar verme ve hedefe 

ulaşabilmek için yapabilecek bütün gayretlerdir. Bu ihtiyaç bireyi motive eder. Bireylerin 

başarılı olması için büyük bir istek içerisinde aldıkları ve kendi çabalarıyla hedeflerine ulaşmayı 

sevdikleri bilinmektedir (Koh, 1996). Ayrıca, ekonomik kalkınma, ekonomik ilerleme ve 

işletmelerin büyümesi için kritik öneme sahip başarı güdüsü, girişimciliğin en yaygın 

belirleyicilerinden birisidir (Pillis ve Reardon, 2007). 

Yenilikçilik: Yenilik yeni bir düşünceyi pazarlayabilir bir değere dönüştürebilecek 

yapının kurulmasını ve bu yapının sürdürülmesini ifade etmektedir (Covin ve Slevin, 1991). 

Yenilikçilik, yeni iş faaliyetleri üzerinde etkili bir faktördür. Schumpeter (1934)’e göre 

yenilikçilik, girişimciliğin odak noktasıdır. Karimi ve diğerleri (2001) yenilikçiliği, yeni ürünler, 

hizmetler, süreçler, teknolojiler ve iş modellerinin oluşturulmasıyla ile teknolojideki gelişmeleri 

vurgulamak şeklinde ifade etmişlerdir.  

Risk Alma: Risk, insanların hayatlarında önemli bir rol oynayarak, istenmeyen sonuçlarla 

karşılaşma ihtimaline karşı bu ihtimali göze almaktadır. Risk, arzu edilmeyen bir olay veya 

etkinin ortaya çıkma ihtimalidir (Wakkee ve diğ., 2010). Norton ve Moore (2006) Yaptıkları 

çalışmada, risk alma yeteneğin girişimcilerin önemli bir özelliği olduğunu ve girişimci olanların, 

girişimci olmayanlara göre, daha fazla risk aldıklarını belirtmişlerdir (Bozkurt ve Erdurur, 2013: 

60). 

Bağımsızlık İhtiyacı: Özerklik, kişilerin önemli kararları vermede ve fırsatların peşine 

düşmede, bağımsız olarak hareket edebilme serbestliğidir (Brenkert, 2009). Özerk olan bir kişi 

bir düşünceyi ya da vizyonu ortaya koymada ve uygulamada bağımsız olarak hareket edebilir. 

Yaratıcılık: Bu yetenek yeni ya da mevcut ürün ve hizmetlerle yeni veya kurulu 

piyasalara girebilmek için önemli bir güçtür (Brenkert, 2009). Yaratıcılık her alanda  yeni ve 
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faydalı düşüncelerin üretilmesidir. Her yeniliğin ve icadın kökeninde yaratıcılıkla elde edilmiş 

düşünceler vardır (Eren, 1982: 17). 

Belirsizliğe Tolerans: Yeterli ipuçlarının eksikliği nedeniyle yeterince yapılandırılmamış 

olaylar olarak izah edilebilir. Belirsiz durumlarda olumlu cevap verme yeteneğidir. Bu 

belirsizlik, fazla bilgi aramaksızın yüksek bir hoşgörü göstermek demektir. Bu hoşgörü ile 

kişilerin yeni yollar bulmasına imkân verir. Bir durum için yeterli bilgi olmadığında belirsizlik 

vardır. Girişimciler belirsizlikler ve zorluklarla karşılaştıklarında çabalarında ısrarlı olmaları 

gerekir (Wu ve diğ., 2007). 

İnsanlar ile İlişki: Her iletişim faaliyetlerinin bir içerik bir de ilişki olmak üzere iki 

boyutu vardır. İlişki düzeyi içerik boyutuna çerçeve oluşturur ve anlam verir. İçerikten üst 

düzeyde yer alır. İletişimin içerik boyutunda değil ilişki boyutunda sorun olur (Bayraktar ve 

Karadeniz, 2014: 42). 

Kontrol Odağı: Bir kişinin hayatı hakkındaki algılarını ve hayatındaki olayları kontrol 

edip edemeyeceğine olan inancını temsil eder (Dizhang ve Buring, 2011). İçsel denetim odağına 

sahip kişiler, çevresel şartları değiştirme konusunda da fazla adım atmakta, yeteneklerince, 

başarı ya dabaşarısızlıklarına daha fazla önem vermektedirler. 

Kendine Güven: Girişimcilerin yeni bir iş faaliyetinde bulunduklarında ve bu yeteneğe 

sahip olduklarına dair inancı ifade etmektedir (Bowman, 1999). Kişinin başarıya ulaşması için 

kendi yeteneklerine inanması gerekir. Girişimcinin motive olmasını sağlayan kendine güven, 

performansı olumlu olarak etkiler (Hallak ve diğ., 2011: 145). Kendine güvenen kişiler risk 

almaktan korkmaz ve yaptıkları işlerden tatmin duyarlar. 

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

3.1. Amaç ve Kapsam 

Araştırmada Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun 

7programında öğrenimine devam eden ve hazırlık sınıflarında okuyanöğrencilerin girişimcilik 

eğilimlerinin 2013 ve 2017 senelerinde farklılık taşıyıp taşımadığının analiz edilmesi 

amaçlanmıştır.Rastgele örnekleme yöntemiyle anket uygulamasından 310 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. Ölçekte 

Anketin ikinci bölümünü katılımcıların sosyo-demografik ve coğrafik özelliklerini belirlemeye 

yönelik 10 soru oluşturmaktadır. Ölçek 5’li Likert ile derlenmiştir ve 5 “tamamen katılıyorum” 

ifadesini, 1 ise “hiç katılmıyorum ” ifadesini temsil etmektedir. Çalışmada üniversite 

öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinde senelere göre farklılık taşıyıp taşımadığının analiz 

edilmesi amaçlandığından H1hipotezi araştırma sorusu olarak belirlenmiştir.  

H1: Öğrencilerin 2013 ve 2017 senelerine göre girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir 

farklılık vardır. 
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3.2. 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 iki soru ölçekten çıkartılarak analiz dışı bırakılmıştır.Genel 

güvenilirlik katsayısı Cronbach Alfa=0,872 olarak hesaplanmıştır. Güvenilirlik katsayısı 

değerinin 0,80<α<1.00 sınırları içinde bulunması ölçeğin yüksek güvenilirlikte olduğunu 

belirtmektedir. 

3.3. Bulgular 

Demografik bilgilerin frekans dağılımından (Tablo 1) 2013 senesinde 307 ve 2017 

senesinde 310 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Anket içeriğinde 2017 senesi için bazı 

değişiklikler söz konusu olduğundan ve 2013 senesi anketleri elden dağıtılarak anketler 

doldurulurken, 2017 senesinde elektronik ortamda anket uygulaması gerçekleştirilmiştir, 

dolayısıyla 2017 senesi verilerde “belirtmeyenler” seçeneği kaldırılmıştır.  

Tablo 1. Demografik Bilgilerin Dağılımı 

Değişkenler 2013 2017 

Cinsiyetiniz Frekans % Frekans % 

Erkek 99 32,2 69 22,3 

Bayan 198 64,5 241 77,7 

Belirtmeyenler 10 3,3 - - 

Toplam 307 100 310 100,0 

Büyüdüğünüz 
bölge  

Frekans % Frekans % 

Batken bölgesi 28 9,1 39 12,6 

Jalalabad bölgesi 55 17,9 72 23,2 

Isık-Göl bölgesi 57 18,6 46 14,8 

Narın bölgesi 39 12,7 36 11,6 

Oş bölgesi 37 12,1 32 10,3 

Talas bölgesi 19 6,2 16 5,2 

Çüy bölgesi 68 22,1 63 20,3 

Belirtmeyenler 4 1,3 6 1,9 

Toplam 307 100 310 100,0 

Annenizin 
mesleği 

Frekans % Frekans % 

Kamu çalışanı 46 15,0 45 14,5 

Özel sektör 16 5,2 14 4,5 

Çalışmıyor 34 11,1 40 12,9 

Kendi işi/diğer 200 65,1 210 68 

Belirtmeyenler 11 3,6 - - 

Toplam 307 100 310 100,0 

     
     

Ailenin kaçıncı 
çocuğusunuz 

Frekans % Frekans % 

1-çocuk 89 29,0 93 30,0 

2-çocuk 92 30,0 79 25,5 

3-çocuk 55 17,9 69 22,3 

4-çocuk 67 21,8 41 13,2 

5-çocuk - - 28 9,0 

Belirtmeyenler 4 1,3 - - 

Toplam 307 100 310 100,0 

Yaşınız Frekans % Frekans % 

18  ve altı 84 27,4 95 30,6 

19  101 32,9 112 36,1 

20 61 19,9 78 25,2 

21  58 18,9 19 6,1 

22 ve üzeri - - 6 1,9 

Belirtmeyenler 3 1,0 - - 

Toplam 307 100 310 100,0 

Bölüm Frekans % Frekans % 

Büro yönetimi 51 16,6 41 13,2 

Muhasebe 46 15,0 47 15,2 

Otomotiv 42 13,7 28 9,0 

İnşaat 34 11,1 46 14,8 

Pazarlama 30 9,8 48 15,5 

Çocuk gelişimi 42 13,7 55 17,7 

Turizm ve otelcilik 58 18,9 45 14,5 

Belirtmeyenler 4 1,3 - - 

Toplam 307 100 310 100,0 
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Meslek yüksekokulumuzda 7 program vardır. Teknik programlar bölümüne bağlı İnşaat 

ve Otomotiv programları ve İktisadi ve İdari Programlar bölümüne bağlı Büro yönetimi ve 

yönetici asistanlığı, Muhasebe ve vergi uygulamaları, Pazarlama Turizm ve otel işletmeciliği ve 

Çocuk gelişimi programları dahil 5 program bulunmaktadır. Erkek öğrenciler çoğunlukla teknik 

programları tercih etmektedir, dolayısıyla okulumuzda teknik programlar henüz fazla 

olmadığından erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilere göre azdır (2013 senesi için %32,2 ve 

2017 senesi için %22,3).  

  

Şekil 1. Baba mesleği ve aile geliri dağılımları 

Anne mesleği verilerinin dağılımında farklılık gözlemlenmemişken, baba mesleği 

dağılımından kendi işi kurma seçeneğinde %50,1’den (2013) %59,1’e (2017) yükselme 

gözlenmektedir. Dolayısıyla bu durumun öğrencilerin girişimcilik ruhlarının gelişmesinde pozitif 

etkisinin olacağı düşünülmektedir. Araştırmada ailenin kaçıncı çocuğusunuz ve büyüdüğü 

bölgeler ile ilgili dağılımların senelere göre farklılık taşımadığı görülmektedir.  Aile toplam 

geliri dağılımı incelendiğinde 13,000 som aile gelirine sahip olanların sayısında 2013 (%23,4) 

senesine göre 2017 (%28,4) senesinde artış gözlemlenmektedir (Şekil1).  
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Şekil 2. Kardeş sayısına göre dağılım 

Ankete katılanların kardeş sayılarını 4 ve üzeri olarak değerlendirdiğimizde 2013 senesi 

%59,3 iken 2017 senesi %66,8 olarak kardeş sayısında artış söz konusudur (Şekil 2). Araştırmaya 

katılan öğrencilerin 2013 ve 3017 seneleri bazında girişimcilik özelliklerinin farklılık gösterip 

göstermediğinin analiz sonuçları Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir. Örneklem sayısı 617’dir ve 

ölçeğin normal dağılımı testi için, -2 ve +2 sınırında çarpıklık ve basıklık değerleri 

değerlendirilmiş olup, hesaplanan sonuçlarınsınır değer şartlarını sağladığı,  dolayısıyla verilerin 

normal dağılıma uygunluğu kabul edilmiştir. 

Tablo 2. Grup istatistiği 

Girişimcilik 
özellikleri 

Yıl N Ortalama St.sapma 

Belirsizliğe 
tölerans 

2013 300 3,0326 ,89237 

2017 306 2,8097 ,79280 

Bağımsızlık 
ihtiyacı 

2013 300 3,6078 ,79882 

2017 306 3,7290 ,73233 

Risk alma 2013 300 3,1140 ,85201 

2017 306 3,1819 ,83666 

Yenilikçilik 2013 300 3,6997 ,70967 

2017 306 3,8497 ,67482 

Başarma ihtiyacı 2013 300 3,5749 ,76649 

2017 306 3,8027 ,67767 

İnsanlar ile ilişki 2013 300 3,9029 ,81334 

2017 306 4,1465 ,59106 

İçsel kontrol 2013 300 3,7805 ,84645 

2017 306 3,8845 ,60007 

Yaratıcılık 2013 300 3,9518 ,83784 

2017 306 4,0445 ,66534 
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H1: 2013 ve 2017 senesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri özelliklerinin ortalamaları arasında 

fark vardır hipotezi ile ilgili (Tablo 3) sonuçlardan yola çıkarak  

 Girişimcilik özelliklerinden “Belirsizliğe tölerans” değişkeni için Levene testinde Siğ. 

değeri  0,378>0,05 olduğundan grupların varyansları homojendir. t-testindeki Sig.(2-

tailed) değeri 0,001<0,05 olduğu için H1 hipotezi red edilecektir. Demek ki öğrencilerin 

belirsizliğe tölerans girişimcilik eğilimlerinde 2013 ve 2017 senelerine göre anlamlı bir 

fark vardır. Ortalama değerleri sonuçlarından (Tablo 2) 2013 senesi öğrencilerin 

belirsizliğe toleransının 2017 senesi öğrencilerine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Tablo 3. Bağımsız örnek t-Testi 

Girişimcilik 
özellikleri 

Levene testi t-Testi 

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

Belirsizliğe 
tölerans 

,778 ,378 3,238 604 ,001 

  3,235 596,973 ,001 

Bağımsızlık 
ihtiyacı 

,385 ,535 1,586 604 ,113 

  1,584 595,260 ,114 

Risk alma ,589 ,443 ,977 604 ,329 

  ,977 603,668 ,329 

Yenilikçilik ,008 ,931 2,334 604 ,020 

  2,333 602,305 ,020 

Başarma ihtiyacı ,843 ,359 3,346 604 ,001 

  3,342 593,889 ,001 

İnsanlar ile ilişki 2,671 ,103 3,732 604 ,000 

  3,726 586,780 ,000 

İçsel kontrol 6,796 ,009 -1,425 604 ,155 

  -1,422 576,301 ,155 

Yaratıcılık 3,769 ,053 ,717 604 ,474 

  ,716 586,855 ,475 

 

 Bağımsızlık ihtiyacı değişkeni için Levene testi Sig. değeri 0,535>0,05 olduğundan 

grupların varyansları homojendir. t-testindeki Sig.(2-tailed) değeri 0,113>0,05 olduğu 

için H1 hipotezi kabul edilecektir. %95 güvenle 2013 ve 2017 senelerine göre öğrencilerin 

bağımsızlık ihtiyacı ortalamaları arasında fark yoktur. 

 Risk alma eğilimi için Levene testi Sig. değeri 0,443>0,05 olduğundan grupların 

varyansları homojendir. t-testindeki Sig.(2-tailed) değeri 0,329>0,05 olduğu için H1 

hipotezi kabul edilecektir. %95 güvenle 2013 ve 2017 senelerine göre öğrencilerin risk 

alma eğilimleri ortalamaları arasında fark yoktur. 

 Yenilikçilik eğilimi için Levene testi Sig. değeri 0,931>0,05 olduğundan grupların 

varyansları homojendir. t-testindeki Sig.(2-tailed) değeri 0,020<0,05 olduğu için H1 

hipotezi red edilecektir. %95 güvenle 2013 ve 2017 senelerine göre öğrencilerin 

yenilikçilik eğilimleri ortalamaları arasında fark vardır. Ortalama değerlerinden 2017 

senesi öğrencilerin yenilikçilik eğiliminin daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 2). 

 Başarma ihtiyacı eğilimi için Levene testi Sig. değeri 0,359>0,05 olduğundan grupların 

varyansları homojendir. t-testindeki Sig.(2-tailed) değeri 0,001<0,05 olduğu için H1 

hipotezi red edilecektir. %95 güvenle 2013 ve 2017 senelerine göre öğrencilerin başarma 
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ihtiyacı eğilimleri ortalamaları arasında fark vardır. (Tablo 2)’den 2017 senesi 

öğrencilerin başarma ihtiyaçlarının daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. 

 İnsanlar ile ilişki eğilimi için Levene testi Sig. değeri 0,103<0,05 olduğundan grupların 

varyansları homojendir. t-testindeki Sig.(2-tailed) değeri 0,000<0,05 olduğu için H1 

hipotezi red edilecektir. %95 güvenle 2013 ve 2017 senelerine göre öğrencilerin insanlar 

ile ilişki eğilimleri ortalamaları arasında fark vardır. Tablo 2’den 2017 senesi öğrencileri 

2013 senesi öğrencilerine göre insanlar ile ilişki konusunda daha başarılı oldukları 

görülmektedir. 

 İçsel kontrol eğilimi için Levene testi Sig. değeri 0,009<0,05 olduğundan grupların 

varyansları homojen değildir.  

 Yaratıcılık eğilimi için Levene testi Sig. değeri 0,053<0,05 olduğundan grupların 

varyansları homojendir. t-testindeki Sig.(2-tailed) değeri 0,474>0,05 olduğu için H1 

hipotezi kabul edilecektir. %95 güvenle öğrencilerin yaratıcılık eğiliminde 2013 ve 2017 

senelerine göre fark yoktur (Tablo 3). 

4. SONUÇ  

Çalışmada Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 

2013 ve 2017 girişimcilik eğilimlerini saptamak için toplanan verilerden yola çıkarak,belirsizliğe 

tolerans, bağımsızlık ihtiyacı, risk alma, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, insanlar ile ilişki, içsel 

kontrol ve yaratıcılık boyutlarında senelere göre fark olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma 

sonuçlarından girişimcilik özelliklerinden “Belirsizliğe tölerans” değişkeni için 2013 senesi 

öğrencilerin belirsizliğe toleransının 2017 senesi öğrencilerine göre daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Yenilikçilik eğilimi ortalama değerlerinden 2017 senesi öğrencilerin yenilikçilik 

eğiliminin daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.Başarma ihtiyacı eğilimi için %95 güvenle 2013 

ve 2017 senelerine göre öğrencilerin başarma ihtiyacı eğilimleri ortalamaları arasında fark 

olduğu ve 2017 senesi öğrencilerin başarma ihtiyaçlarının daha yüksek ortalamaya sahip olduğu 

görülmektedir.İnsanlar ile ilişki eğilimi için 2017 senesi öğrencileri 2013 senesi öğrencilerine 

göre insanlar ile ilişki konusunda daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya 

katılanların demografik bilgilerinde de son beş senede farklılıkların olduğu, aile toplam gelirinde 

artış, ailelerin çocuk sayısında da artış gözlemlenmektedir. Özellikle 2017 senesi öğrencilerinin 

başarma ihtiyacı, yenilikçilik konularında kendilerini başarılı bulmalarının sebebi olarak 

öğrencilerinin babalarının girişimciliği tercih etmeleri olasılığı düşünülmektedir. 
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Özet 

Örgütler yaşamsal seyirlerini belirli bir zaman süreci içerisinde sürdürdükten sonra çeşitli nedenlere bağlı 

olarak ölürler ya da içinde bulundukları sektörden çıkarlar. Ölümlerin neden kaynaklandığı konusunda örgütlerin 

sahip olduğu yaş, büyüklük gibi değişkenlerin rolünün önemli olduğu yazında desteklenmiştir. Aynı zamanda 

kaynaklara ulaşamama, düşük nitelikte insan kaynağına sahip olma ve çevrenin belirsiz olması nedenlerinden 

dolayı örgütsel ölümlerin meydana geleceği öne sürülür. Bu gerekçelerden hareketle belli bir tarihi süreç içerisinde 

örgütsel ölümlere neden olan faktörlerin ortaya konulmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışma 

2001-2014 yılları arasında Amasya İlinde kapanan işletmeleri hedef almaktadır. 2001 yılı ülkemiz için önemli bir 

dönüm noktasıdır. Hem ekonomik hem de politik yönden işletmeler 2001 yılı içerisinde çeşitli etkilere maruz 

kalmıştır. Bu çalışma ile Amasya İli işletmelerinin bu dönem içerisinde bu faktörlerden nasıl etkilendiği ortaya 

konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: KOBİ, İşletme, Kapanma Oranları. 
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THE ANALYSIS OF COMPANIES WHICH ENDED UP: AMASYA SAMPLE 

Abstract  

Organizations die or step out of their own industry due to various reasons after a certain period of vitality 

navigation time. The importance of the variables including age and the size of the organization causing this dead is 

supported in the literature. Some also believe in that the lack of access to resources, shortage of human resources and 

indeterminate environments could be the reason for the end of organizations. Under the sight of this information, it is 

very important to clarify the exact factors for the end of organization during the certain amount of time.  Hence, this 

study targets at businesses that were closed in Amasya Province in the years 2001-2014. The year, 2001, is an 

important milestone for our country. The businesses were exposed to various effects of both economic and political 

aspects. This study will display how business were affected by these factors during this period of time in Amasya. 

Keywords: SME, Company, Closing Rates. 

1. GİRİŞ 

Örgütler yaşamsal seyirlerini belirli bir zaman süreci içerisinde sürdürdükten sonra çeşitli 

nedenlere bağlı olarak ölürler ya da içinde bulundukları sektörden çıkarlar. Ölümlerin neden 

kaynaklandığı konusunda örgütlerin sahip olduğu yaş, büyüklük gibi değişkenlerin rolünün 

önemli olduğu yazında desteklenmiştir. Devlet politikaları, siyasi ve ekonomik koşullar 

örgütlerin yaşamlarını sonlandırmalarında önemli etkiye sahiptir. Aynı zamanda kaynaklara 

ulaşamama, düşük nitelikte insan kaynağına sahip olma ve çevrenin belirsiz olması 

nedenlerinden dolayı örgütsel ölümlerin meydana geleceği öne sürülür. Örgütsel ölümlerin yaşa 

bağlı olduğunu belirten çalışmalarda mevuttur. Bu gerekçelerden hareketle belli bir tarihi süreç 

içerisinde örgütsel ölümlere neden olan faktörlerin ortaya konulmasının önemi ortaya 

çıkmaktadır. Söz konusu önem doğrultusunda bu çalışmasında işletmelerin kapanmalarına neden 

olan çevresel mekanizmalar üzerinde durulacaktır. Örgütlerin doğum ve ölümleri ile ilgili 

konuları ele alan Örgütsen Ekoloji Kuramı çerçevesinde çalışmanın metodolojisi geliştirilecek ve 

sonuç ve değerlendirmeler yapılacaktır. Bu doğrultuda bu çalışma 2001-2014 yılları arasında 

Amasya İlinde kapanan işletmeleri hedef almaktadır. 2001 yılı ülkemiz için önemli bir dönüm 

noktasıdır. Hem ekonomik hem de politik yönden işletmeler 2001 yılı içerisinde çeşitli etkilere 

maruz kalmıştır. Bu çalışma ile Amasya İli işletmelerinin bu dönem içerisinde bu faktörlerden 

nasıl etkilendiği ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Çalışma raporu kapsamında öncelikli kavramsal çerçeve hakkında bilgiler verilecektir. 

Bu kapsamda şirket kavramı, çalışmanın kapsamı gereği örgütsel ekoloji kavramı ve şirket 
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ölümlerine neden olan faktörler açıklanacaktır. Devam eden bölümde çalışma ile ilgili 

metodoloji anlatılacaktır. Bu başlık altında öncelikle araştırma yapılan ilin genel bir tanıtımı 

yapılacak daha sonra çalışmanın yürütülmesi süreci anlatılacak, verilere nasıl ulaşıldığı ve hangi 

yöntemlerin kullanıldığı belirtilecektir. Sonraki bölümde elde edilen veriler üzerinde yapılan 

analizlere ilişkin açıklamalar yapılacak ve SPSS.22.00 programı kullanılarak yapılan analizler 

sunulacaktır. Son bölümde ise yapılan analizler ışığı altında çalışmada elde edilen bilgiler 

dahilinde çalışmanın sonuçları açıklanacaktır.   

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Şirket Kavramı 

Ekonominin büyümesi ve ihtiyaçları karşılanacak olan insanların sayılarında ki artış 

işletme kavramına olan bakışı değiştirmektedir. Özellikle küreselleşme sonucu uluslararası 

işletmelerin uluslararası piyasalara yatırım yapmaları ve bu yatırımlarında yerel ortaklarla 

ortaklıklara gitmeleri piyasa yapılarını ve işletmecilik yapma şekillerinde değişiklikleri zorunlu 

kılmaktadır. Bu yapılarla mücadele etmek zorunda kalan ve bu pazarlarda yatırım yaparak uzun 

vadede ayakta kalmak isteyen firmalarda büyük yatırımlar yapabilmek için çeşitli büyüme 

stratejileri dahilinde ortaklık yapıları benimsemektedirler. Bu değişimler hem ekonomik hem de 

mali güçlerin birleştirilerek şirketlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Haftacı, 2015). 

İşletmeler büyüklüklerine göre küçük, orta, büyük olarak sınıflandırılabilmektedirler 

(Yazıcı, 2007). İşletmelerin büyümesi bir takım ihtiyaçları da ortaya çıkarmaktadır. Büyüklük 

beraberinde sermayeye olan ihtiyacı artırırken, işbölümünün yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

Büyük bir sermayenin tek kişi tarafından karşılanamaması ve işleri yapmak için çok sayıda 

insana ihtiyacın olması ve bunun sonucu büyümenin beraberinde getirdiği risklerin başkaları 

tarafından karşılanması sonucuna götürmektedir (Kıshali, 2014). 

Bu anlatılanların ışığında şirketlerin genel özellikleri şöyle sıralanabilir (Haftacı, 2015): 

- Şirketin ortak sayısı en az iki olmalıdır. (Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre 

sermaye şirketlerinde tek kişi olabilir). 

- Şirketin tüm ortaklarının ulaşmak istedikleri ortak bir amacı olmalıdır. 

- Amaç dâhilinde ortaklar aralarında bir sözleşme yapmalıdırlar. 

- Ortaklar sermaye olarak,  para, mal ya da emeklerini sermaye olarak koymuş 

olmalıdır.   

Şirketlerin doğuş nedenleri ise şu şekilde özetlenebilir (Kıshali; 2014): 
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-  Sermaye ve işbölümü sağlamak 

-  Sorumluluğu sınırlandırma ve riskleri dağıtmaktır. 

2.2. Örgütsel Ekoloji Kuramı 

Hannan ve Freeman (1977), önerilerine göre; çok sayıda örgütsel ve çevresel etken 

örgütlerin değişen çevresel koşullara yeterince hızlı tepki vermelerini zorlaştırmaktaydı. Ayrıca 

çevresel değişimlerin yönünün önceden kestirilemez olduğu, bu nedenle değişen çevreye uyum 

sağlamak niyetiyle alınan örgütsel kararlarla bunların sonuçları arasındaki ilişkinin önemli 

ölçüde rastlantısal olacağı öne sürülmekteydi. 

Örgütsel ekolojilerin temel tezi, örgütsel dünyada ki evrimin çevresel ayıklama ile diğer 

bir değişle, çevredeki yeni koşullarla uyumlu özellikler gösteren örgütlerin doğması veya 

çoğalması ve değişen çevreye uyum sağlamayan örgütlerinde yok olması veya azalması ile 

gerçekleşebileceği şeklindeydi (Önder ve Üsdiken, 2007). 

Bu kavramsal çerçeve içerisinde analiz birimini örgütler değil örgüt toplulukları 

oluşturmaktadır (Hannan ve Freeman, 1977). Aynı örgütsel biçime sahip örgütler maddi ve 

toplumsal çevreye kabaca aynı şekilde bağımlıdırlar. Çevrede meydana gelen değişiklikler aynı 

biçime sahip örgütler üzerinde benzer etkiler yaratır. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalar yaş ve büyüklük gibi bazı örgütsel özelliklerin ve 

toplumsal düzeylerde meydana gelen değişimlerin örgüt topluluğundaki “doğum” (kuruluş) ve 

“ölüm” (kapanma) oranlarıyla ilişkilerinin incelenmesi şeklinde tarif edilmiştir (Önder ve 

Üsdiken, 2007). 

Dışsal nitelikteki sosyal, siyasal ve iktisadi etkenlerin örgüt toplulukları üzerindeki 

etkilerinin incelenmesi ile sınırlı kalmıştır. 

Örgüt büyüklüğünün durağanlığı arttıracağı öngörülmüştür. Küçük örgütler çevresel 

değişime daha hızlı tepki verebilirler. Örgüt büyüdükçe esnek davranma yeteneği azalacaktır. 

Değişime girişme olasılığında ise büyük örgütlerin küçük örgütlere kıyasla daha şanslı oldukları 

belirtilmektedir. Büyükler dönüşümü gerçekleştirmek için daha fazla olanağa (sermaye, bilgi gibi) 

sahip olacaktır.  

Zucker (1989), toplulukların ilk dönemlerinde yaşadıkları hızlı büyümenin kademeli bir 

meşrulaşma sürecinin değil bir dışsal şokun, örneğin bir siyasi değişimin sonucunda çıkabileceği 

öne sürmektedir. 
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Örgütsel ekoloji yaklaşımı, çevresel ayıklamayı öne çıkaran bakış açısıyla örgüt 

incelemeleri için yeni görgül sorunlar belirlemiş ve bu sorunları yarayacak kurumlar üretmiştir. 

Birbirinden çok farklı yapısal özellikler sergileyen ve farklı tarihsel dönemlerde sosyal, 

siyasal ve iktisadi koşullar altında varlığını sürdürmüş örgüt topluluklarından elde edilen 

verilerle yapılan analizler, örgütsel ekolojinin önermelerinin bu toplulukların evrimlerini 

biçimlendiren genel ekolojik dinamikleri yakaladığını göstermiştir. 

2.3. Şirket Ölümlerine Neden Olan Faktörler 

 

Şirket ölümlerine neden olan faktörler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır 

(http://www2.tbmm.gov.tr/d21/7/7-6270c.pdf, 26.02.2016): 

- İflas 

- Ölüm  

- Devir veya Birleşme 

- Mahkeme Kararı ile Fesih 

- Finansman Temininde Güçlük 

- Sermaye Yetersizliği 

- Ortaklar ve Yönetimdeki İhtilaflar 

- Genel Ekonomik Sebepler 

- Ticareti Terk 

- Diğer 

ATO (Ankara Ticaret Odası) üyesi şirketlerin kapanma oranlarına bakıldığında, ilk sırayı 

yüzde 47.9 ile şahıs firmalarının aldığı görülüyor. Gayrimenkul ve nakdinin fazla olmaması, 

buna bağlı olarak borçlanma durumunun diğer şirket türlerine göre daha zor olması ve kredi 

maliyetlerinin yüksekliği, şahıs şirketlerinin kapanma nedenlerinin başında yer alıyor. 

Profesyonel yönetiminin olmadığı şahıs şirketlerinde, gelişen ekonomik yapıya ve değişen 

yönetim trendlerine uyum sağlayamama da bu şirketlerin yoğun biçimde kapanmalarına neden 

oluyor. Şahıs şirketlerini yüzde 41.3 ile limited şirketler, yüzde 10 ile anonim şirketler, yüzde 3 

ile kooperatifler takip ediyor. TO'ya kuruluşundan bu yana üye olan şirketlerin 40 bin 755'i 

kapanırken, kapanma nedenlerinin başında "iflas" yer aldı. Şirket kapanma nedenleri, genel 

ekonomik sebepler, ölüm, devir ve birleşme, mahkeme kararıyla fesih, sermaye yetersizliği, 

finansman teminindeki güçlük, ortaklar ve yönetimdeki ihtilaflar, ticareti terk olarak bildirildi 

(http://www.adgebs.com/blog/sirketlerin-ortalama-omru-12-yil-19.html, 26.02.2016). 
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NCM Associates Başkanı Ali Nail Kubalı, şirketlerin kapanmalarına neden olan 

etkenlerin başında şirket yönetiminin yaptığı hataları saymaktadır. Diğer nedenler olarak da aile 

şirketlerinin kurumlaşmamakta direnmesi, aile içi çatışmalar, ailenin ucuz ve kalitesiz insan 

kaynağı ile şirketi yönetmeye çalışması ve aile fertlerinin elde ettiği başarılarla megalomaniye 

kapılması şeklinde sıralanmaktadır.  

Maestro Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Gündüz, kuruluş ve büyüme 

aşamalarında bir iş planının olmamasını da şirketlerin kısa ömürlü olmasına neden olduğunu 

belirtmektedir. 

Bu nedenlerin dışında makro etkenler de Türkiye’de şirket ömürlerini etkiliyor.  İlk 

sırada kriz ve çalkantılar geliyor. Krizlerde oluşan riskleri yönetemeyenler yok oluyor. Bir diğer 

etken ise rekabettir (http://www.capital.com.tr/liderlik/sirketlerin-omru-daha-da-kisalacak-mi- 

haberdetay-4372, 26.02.2016). 

 

3. YÖNTEM 

Çalışmanın kapsamını oluşturan Amasya ilinde 2001-2014 yılları arasında kapanan 

firmalara ilişkin en sağlıklı bilginin il ve ilçe vergi dairesi müdürlüklerinden elde edileceği 

düşünülerek ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmış fakat kurumlardan herhangi bir bilgi elde 

edilememiştir. Bunun üzerine gerekli verilerin toplanabileceği ikinci bir kaynak olarak Ticaret ve 

Sanayi Odaları ile temasa geçilmiştir. Bunun nedeni kurulan firmaların ticaret siciline kayıt 

olmaları ve kapanmaları ile ilgili işlemlerinde odalarda yürütülmesidir. Bu nedenden hareketle 

ilde bulunan dört oda ile iletişime geçilmiş ve 2001-2014 yıllarına ait kapanan firmaların listesi 

alınmıştır. Odalardan alınan bilgilere göre; kapanan firmaların odalara göre dağılımları şu 

şekildedir: Amasya TSO 1352, Merzifon TSO 444, Suluova TSO 314 ve Gümüşhacıköy TSO 

210 olmak üzere toplam 2347 firmanın kapandığı tespit edilmiştir. Bu firmalar içinde yer alan 

öncelikle kooperatifler, şubeler ve şahıs şirketleri çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Bunun 

nedeni özellikle yapı kooperatiflerinin kısa süreli kurulması, şubelerin ise asıl merkezlerinin 

başka yerde olması, şahıs şirketlerinin ise büyük çoğunluğunun başka bir şahıs ismi ile varlığının 

devam ettirilmesidir. Buradan hareketle çalışmada Türk Ticaret Kanunu’nun tanımına uyan 

şirketler( limited, anonim, kollektif ve komandit) üzerinden çalışma yürütülmüştür. Bu çerçevede 

çalışmanın örneklemini 772 firma oluşturmaktadır. Kapanan şirketlerin sahiplerden bazılarına 

ulaşılarak yüz yüze görüşülmüştür. Ticari faaliyetleri sonlandırdıklarından ötürü birçok firmaya 

ulaşılamamıştır. Bunun sonucunda kapanma nedenlerini öğrenebilmek için TSO Genel 

Sekreterleri ve Sicil Müdürleri ile bire bir görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucu elde edilen 

veriler SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarını ortaya koyabilmek 
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için öncelikle çalışmada elde edilen bulgular frekans analizine tabi tutulmuştur. Yapılan frekans 

analizi ile tüm verilerin istatistiksel dökümü yapılmıştır. Ayrıca değişkenler arasındaki ilişkileri 

görebilmek için korelasyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber işletmelerin 

ömürlerine etki eden faktörlerin belirlenmesi için One- WAY Anova analizi yapılmıştır. 

3.1. Bulgular 

Amasya ilinde 2001- 2014 yılları arasında kapanan 2347 firmadan toplam 772 şirkettir. 

Şirketlerin ilçelere ve türlerine göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Şirket Türü ve Faaliyet Gösterdikleri Yer 

 

Şirket Türü 

Toplam Limited Şirketi Anonim Şirketi Kollektif Şirket 

F
a

a
li

ye
t 

Y
er

i Merzifon 160 19 3 182 

Suluova 80 14 4 98 

Gümüşhacıköy 28 3 3 34 

Amasya 387 66 5 458 

Toplam 655 102 15 772 

Tablo 1’e göre 655 Limited Şirketi, 102 Anonim Şirketi ve 15 Kollektif Şirket 2001-2014 

yılları arasında kapanmıştır.  Kapanan şirketlerin faaliyette bulundukları ilçelere göre 

dağılımların bakıldığında 458’i Amasya Merkez, 182’si Merzifon, 98’i Suluova ve 34’ü 

Gümüşhacıköy’dür. Amasya Merkezde faaliyet gösterip kapanan şirketlerin şirket türlerine 

bakıldığında 387’si Limited Şirket, 66’sı Anonim Şirket ve 5’i Kollektif şirkettir. Merzifon 

ilçesinde ki şirketler incelendiğinde 160’ı Limited Şirket, 19’u Anonim Şirket, 3’ü Kollektif 

Şirkettir. Suluova ilçesinde 80 Limited Şirket, 14 Anonim Şirket, 4 Kollektif Şirket faaliyetine 

son vermişlerdir. Gümüşhacıköy İlçesinde 28’i Limited Şirket, 3’ü Anonim Şirket, 3’ü Kollektif 

Şirket olmak üzere toplam 34 şirket kapanmıştır. 

Tablo 2. Kapanan Şirketlerin Sektör Türlerine Göre Dağılımları 

 

Sektör 

Toplam Hizmet Ticaret Üretim 

Ş
ir

k
et

 T
ü

rü
 

Limited Şirketi 187 277 191 655 

Anonim Şirketi 20 31 51 102 

Kollektif Şirket 1 10 4 15 

Toplam 208 318 246 772 
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Kapanan Şirketlerin sektörleri Tablo 2’de verilmiş olup buna göre 208 şirketin Hizmet 

Sektöründe, 318 şirketin Ticaret, 246 şirketin ise üretim sektöründe oldukları tespit edilmiştir. 

Hizmet sektöründe kapanan şirketlerin türlere göre dağılımına baktığımızda 187’si limited, 20’si 

anonim, 1’i de kollektif şirkettir. Ticaret sektöründe kapanan şirketlerin türleri; 277’si limited, 

31’i anonim, 10’u kollektif şirkettir. Üretim sektöründe kapanan şirketlerin türlerine baktığımız 

da 191’i limited, 51’i anonim, 4’ü kollektif şirkettir. 

Tablo 3. Kapanan Şirketlerin İlçe- Sektör İlişkisi 

 

Sektör 

Toplam Hizmet Ticaret Üretim 

İl
çe

 
 

Merzifon 51 75 56 182 

Suluova 4 51 43 98 

Gümüşhacıköy 8 10 16 34 

Amasya  145 182 131 458 

Toplam 208 318 246 772 

İlçelerde kapanan şirketlerin sektörlerine göre dağılımları Tablo 3’te verilmiştir. Tablo 3’e 

göre Amasya merkezde kapanan şirketlerin 145’i hizmet, 182’si ticaret, 131 ise üretim 

sektörlerinde faaliyet göstermekteydiler. Merzifon ilçesine bakıldığında hizmet sektöründe 51, 

ticaret sektöründe 75, üretim sektöründe ise 56 şirket faaliyetine son vermiştir.  

Tablo 4. Şirketlerin Yıllara Göre Kapanma Oranları 

Yıllar Yüzde 

2003 0,6 

2004 1,3 

2005 0,3 

2006 4,8 

2007 3,8 

2008 3,8 

2009 10,5 

2010 3,2 

2011 5,1 

2012 45,2 

2013 6,7 

2014 14,6 

Toplam 100,0 
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Tablo 4’te şirketlerin yıllara göre kapanma oranları verilmiştir. Tablo incelendiğinde en 

yüksek kapanma oranının %45.2 ile 2012 yılı olduğu görülmüştür.  Bunun nedeni 

araştırıldığında 2011 yılında çıkarılan ve faaliyeti son bulmuş ancak odalara kayıtlı şirketlerin 

tasfiye haline getirilerek kapanmaları olmuştur. 2014 yılında %14.6 şirket kapanırken, 2009 

yılında da %10.5 şirket faaliyetlerine son vermişlerdir. 

Tablo 5. Kapanan Şirketlerin Ömürleri 

Ömür  Yüzde 

1-5 21,0 

6-10 26,8 

11-15 21,9 

16-20 23,9 

20-… 6,4 

Toplam 100,0 

Şirketlerin ortalama ömürleri Tablo 5’te verilmiş olup 5 yıldan az ömürlü şirketlerin oranı 

%21, 6-10 yıl arası ömürlü olan şirketler %26.8, 11-15 yıl arası ömürlü şirketler %21.9, 16-20 yıl 

arası %23,9, 20 yıl daha fazla ömürlü şirketler ise %6.4 olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 6. Şirketlerin Kapanma Nedenleri 

Kapanma Nedenleri  Yüzde 

İflas 5,4 

Genel ekonomik sebepler 8,6 

Ölüm 3,2 

Devir ve birleşme 1,0 

Sermaye yetersizliği 1,0 

Finansman teminindeki güçlük 18,8 

Ortaklar ve yönetimdeki ihtilaflar 14,0 

Ticareti terk 26,1 

Merkez nakli 7,0 

Tasfiye sonu kapanış 3,2 

Diğer ticari faaliyete geçiş 1,0 

Münferit sebepler 1,6 

Kaynak yetersizliği 2,5 
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Nitelikli dolandırıcılık 3,8 

Güncelleyememe 1,6 

Mücbir sebep ,6 

Aile şirketi kurumsallaşamadı ,3 

Politik sebepler ,3 

Toplam 100,0 

Şirketlerin kapanma nedenleri Tablo 6’da verilmiş olup incelendiğinde %26.1’i ticari terk 

iken, %18.8’i finansman teminindeki güçlük ile ilk iki sırada oldukları tespit edilmiştir. %14’ü 

ortaklar ve yönetimdeki ihtilaflar üçüncü sıradadır. Genel ekonomik sebepler %8.6, iflas %5.4, 

ölüm nedeni ile faaliyeti terk %3.2, devir ve birleşme %1, sermaye yetersizliği %1, tasfiye sonu 

kapanış %3.2, Münferit sebepler %1.6 olduğu tespit edilmiştir. 

Devir ve Birleşme %1,  Merkez Nakli %7, Diğer Ticari Faaliyete Geçiş %1 oranlar 

şirketlerini ilçelerde kapattıkları ama faaliyetlere devam ettiklerini görülmektedir. Bu oranda 

toplamda %9’dur. 

Tablo 7. Şirketlerin Ömürleri ve Türleri Arasındaki İlişkiye ait Anova Analizi 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1996,121 2 998,060 13,803 ,000 

Within Groups 22488,274 311 72,310   

Total 24484,395 313    

Tablo 7’de yer alan Anova analizi sonucu şirketlerin ömürleri ve şirket türü arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Tablo 8’de ise bu ilişki açıkça gözükmektedir. Kollektif 

Şirketlerin daha uzun yaşadıkları, buna takiben Anonim Şirketler ve en son olarak da Limited 

Şirketler gelmektedir. 
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Tablo 8. Şirketlerin Ömürleri ve Türleri Arasındaki İlişki 

  

  

Şirket Türü 

Limited Şirketi Anonim Şirketi Kollektif Şirket 

Ö
m

ü
r 

1- 5 22,76 11,11 10,00 

6- 10 27,99 25,00 0,00 

11- 15 22,76 22,22 0,00 

16- 20 23,88 25,00 20,00 

21- … 2,61 16,67 70,00 

Tablo 9. Şirketlerin Ömürleri ve Kapanma Nedenleri Arasındaki İlişkiye ait Anova Analizi 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2222,604 17 130,741 1,738 ,036 

Within Groups 22261,791 296 75,209   

Total 24484,395 313    

Şirketler kuruluşlarının ilk zamanlarında en önemli kapanma nedeni olarak finansman 

teminindeki güçlükle karşılaşmaktadır. Orta yaş sendromu olarak şirketlerde ticari terk bir 

kapanma sebebi olarak ortaya çıkmaktadır. Uzun ömürlü şirketlerin kapanma nedenleri genelde 

ölüm ve buna bağlı olarak ortaklar arasında çıkan ihtilaflar olarak gözükmektedir.  

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Amasya ilinin 2001-2014 yılları arasında toplam 772 firma kapanmıştır. Bu kapanan 

firmaların büyük çoğunluğunu limitet şirketler oluşturmaktadır. Firmaların büyük çoğunluğunun 

2012 yılında kapandığı gözükmektedir. Sektör bazında ise ticaret sektöründe bulunan firmaların 

kapanma oranları daha yüksektir. Kapanma nedenlerine bakıldığında birinci sırayı finansman 

sorunlarının temelinde ticareti terk almaktadır. Nedenler sıralandığında iflas %5,4, ekonomik 

sebepler %8,6, ölüm %3,2, devir ve birleşme %1, sermaye yetersizliği %1, finansman 

teminindeki güçlük %18,8, ortaklar ve yönetimdeki ihtilaflar %14, ticari terk %26,1, merkez 

nakli %7, tasfiye sonu kapanış %3,2, diğer ticari faaliyete geçiş %1, münferit sebepler %1,6, 

kaynak yetersizliği %2,5, nitelikli dolandırıcılık %3,8, yenilikleri takip edememe %1,6, mücbir 

sebep %0,6, aile şirketinin kurumsallaşamaması %0,3, politik sebepler %0,3 olarak çıkmaktadır. 

Buradan da görülebileceği gibi şirketlerin kapanmasında birçok faktör rol oynamaktadır. Birçok 

şirket bu nedenlerden birden fazlasına maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Bu araştırma sonucunda 
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şirketlerin en önemli sorununun şirketi kurmadan önce etkili bir araştırma yapmadan yatırım 

yaptıkları ve devam eden süreçte bunun sıkıntılarını yaşayarak kapanmak zorunda kalmışlardır. 

Birçok firma aile şirketi konumunda olup ölümlerden sonra aile bireyleri arasındaki 

anlaşmazlıklardan ve işi profesyonelce yapmadıklarından dolayı şirketi kapatmak zorunda 

kalmışlardır. Şaşırtıcı sonuçlardan birisi kurulan bazı şirketlerin sadece çeşitli devlet 

desteklerinden faydalanmak için kağıt üzerinde kurulup ve kısa bir sürede şirketlerini 

kapatmışlardır. Bunların temeldeki amaçları iş yapmak değildir. Yine diğer bir dikkat çeken 

sonuç yeterli hammaddenin olup olmadığı araştırılmadan kurulan şirketlerin hammadde 

kaynağının tükenmesi sonucu şirketi kapatmalarıdır. Yurtdışı ortaklı kurulan bazı şirketler 

bürokratik engellerle karşı karşıya kaldıkları için faaliyete geçemeden açıldıkları gibi 

kapanmıştır. Elde edilen ikinci verilerde şirketlerin 2012 yılında %45,2’sinin kapandığı 

gözükmektedir. Bunun nedeni araştırıldığında 2011 yılında çıkarılan yeni bir kanun düzenlemesi 

kapanmış fakat TSO'da kayıtlı görünen firmalar toplu olarak tasfiye haline getirilmiştir. 

Şirketlerin ortalama ömürlerinin 11.77 yıl olduğu tespit edilmiştir. Şirketlerin %46,7’si 2000 yılı 

sonrası kurulmuş olup 2014 yılı itibari ile bu şirketlerin tamamı kapanmıştır. 

Yapılan Anova analizleri sonucunda şirket ömürleri ile şirket türü arasında pozitif yönlü 

bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Limited Şirketler en az ömre sahipken Kollektif Şirketlerin 

daha uzun ömürlü oldukları görülmüştür. Yine şirket ömürleri ile kapanma nedenleri arasında 

yapılan analizlerde anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Kuruluşun ilk yıllarında finansman 

teminindeki güçlüklerin en önemli kapanma nedeni olduğu, orta ömürlü şirketlerin de kapanma 

nedenleri olarak ticari terkin ön plana çıktığı daha uzun ömürlü şirketlerde ise ölüm ve bunun 

sonucunda ortakların ya da aile üyelerinin aralarındaki problemlerden ötürü kapandıkları 

gözükmektedir. 

Bu çalışma sonuçları oldukça dikkate değerdir. İlin kalkınması için firmaların uzun 

ömürlü olması önemli değişkenlerden biridir. Fakat yapılan çalışma firmaların birçok nedenle 

kısa sürede kapanmak zorunda olduğunu göstermektedir. Bu nedenlerin üstesinden gelebilmek 

için yatırımcılarla kuruluş öncesinde alanın etkili kanaat liderleri bazında bir planlamanın 

yapılması gerekmektedir. Ayrıca uzun yıllar varlığını sürdürmüş aile şirketlerinin 

kurumsallaşmaları adına kendilerinin bilgilendirilmeleri gerekmektedir. 

Bu sonuçlar değerlendirilirken çeşitli kısıtlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 

kısıtlardan ilki kapanan şirket sahipleri ya da yöneticileri ile bire bir görüşülememiş olmasıdır. 

Bir diğer kısıt ise şahıs şirketlerinin örneklem dışında bırakılmasıdır. Ayrıca çalışmanın tek ilde 

yürütülmesi ise diğer bir kısıttır.  
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Gelecekte yapılacak benzer çalışmalarda daha büyük örneklemle çalışmalar yürütülebilir. 

Ayrıca şahıs şirketlerinin kapanma nedenleri de tartışma konusu yapılabilir. Özellikle Türkiye 

bağlamı düşünüldüğünde aile işletmeleri ayrıntılı incelemeye tabi tutularak kapanma nedenleri 

araştırılabilir. Kapanma nedenleri ile ilgili bir veri tabanı oluşturularak sektörel ve şirket türü 

analizleri yapılarak bu sektörlerde yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara bir rehber niteliğinde 

kullanılabilir. 
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Özet 

Türkiye’de, girişimcilik konusu son yılların en önemli konularından biri haline gelmiştir. Girişimciliğin 

desteklenmesini sağlamak için birçok mekanizma geliştirilmektedir. Devlet girişimcilik teşvikleri ile girişimci 

sayısını artırmaya çalışmaktadır. Konu hakkında birçok kurs, seminer ve sertifika programları düzenlenmektedir. 

Birçok insan bu eğitimlere katılarak sertifikalandırılmaktadır. Daha sonra bu kişilerin bir kısmı teşvikler sayesinde 

fikirlerini yatırıma dönüştürme şansı elde etmektedirler. Fakat bu işletmelerin büyük çoğunluğu uzun süre ayakta 

kalamamaktadırlar. Bunun sebeplerinden biriside kişilerin kendi kişiliklerine uygun işleri seçmemeleri 

olabilmektedir. İlgi, yetenek ve bilgiden ziyade getiri mantığıyla düşünen kişilerin girişimciliğe soyunması 

tartışılması gereken önemli konulardan biridir. Bu öneminden hareketle bu çalışmanın temel amacı KOSGEB 

tarafından sertifikalandırılan 104 girişimci adayın yatırım yapmak istedikleri işlerin kişilik tiplerine ne kadar uygun 

olduğunu tespit etmektir. Araştırmada John Holland’ın (1996) mesleki tercih envanteri kullanılmıştır. Araştırmaya 

katılanların büyük çoğunluğunun seçtikleri işlerin kişilikleri ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kişilik, KOSGEB. 
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PERSONAL ANALYSIS OF PARTICIPANTS IN ENTREPRENEURSHIP 

EDUCATION: AMASYA SAMPLE 

Abstract  

In Turkey, entrepreneurship has become one of the most important issue in recent years. A number of 

mechanisms have been developed to ensure for supporting entrepreneurship. The state is trying to increase the number 

of entrepreneurs by giving promotions. Many courses, seminars and certificate programs have been organizing on the 

subject. Many people have been certified by attending these trainings. Later, some of these people get the chance to 

invest their ideas through promotions. However, most of these enterprises can not survive for long. One of the reason 

for this problem is that people can not choose the right jobs coherent with their personalities. Persons become 

entrepreneurs without interest, talent and knowledge. Revenue is the only purpose for them.  From this point of view, 

the main objective of this study is to determine how suitable 104 entrepreneurial candidates’ personal types who are 

certified by KOSGEB for their invest subjects. John Holland (1996) occupational preference inventory was used in the 

study. It is found that most of the participants have coherent invests with the personalities of them. 

Keywords: Entrepreneurship, Personality, KOSGEB. 

1. GİRİŞ 

Bir ülkenin ekonomik ve sosyal gelişiminde girişimcilik büyük bir öneme sahiptir. 

(Erdoğan, 2009). Ekonomik büyüme ve gelişime katkı sağlayabilmek için ülkeler girişimcilik 

kültürünün geliştirilmesi adına birçok çalışma yapmaktadırlar. Girişimciliğin bir kültür haline 

getirilmesi ile o ülkenin ekonomisinde, üretiminde ve işveren sayısında büyüme gerçekleşir ve 

böylece işsizlik oranları da düşmektedir (Uluköy, vd., 2013).  

Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde son yıllarda girişimcilik faaliyetlerine ilgi ve 

alakanın artması girişimciliğe verilen önemi daha da arttırmıştır. Bunun sonucunda ülkeler 

girişimcilik eğitimlerine önem vermiş ve toplumda girişimcilik kültürünün oluşmasında büyük 

çaba sarf etmektedirler (Uluköy, vd., 2013). 

Günümüzde bir disiplin olarak kabul edilmiş olan girişimcilik ile geleneksel inanış olan 

girişimciliğin doğuştan geldiğine yönelik bilgiler yanlışlanmıştır. Bu sayede girişimciliğin 

öğrenilemeyeceği ve girişimci olunamayacağına ilişkin görüşler zamanla aşılarak, girişimcilik 

eğitimleri verilerek kişiler girişimci olmak için teşvik edilmektedir (Tağraf ve Halis, 2008). Bu 

çalışmada da girişimcilik eğitimine katılan kursiyerlerin kişilik analizleri yapılarak eğitim 
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öncesinde girişimci kişiliğe sahip olup olmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda 

Amasya ilinde 2017 yılında KOSGEB tarafından açılan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne 

katılan 104 kursiyere Holland (1996) tarafından geliştirilen “Mesleki Tercih Envanteri” 

uygulanmış ve elde edilen veriler analiz edilerek bulgulara yer verilmiştir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Girişimcilik ve Girişimci 

Girişimcilik; çevredeki fırsatları görerek bu fırsatları yatırım fikrine dönüştürme ve bu 

fikirleri uygulamaya dönüştürerek insanların hayatını kolaylaştırma becerisine sahip olmaktır 

(Bozkurt, 2006). Firmalar bazında girişimciliğe göz atıldığında ise sürekli yenilenen firmanın, 

yapısal anlamda pazarında ve faaliyet gösterdiği alanlarda risk alma yeteneğine sahip ve değer 

yaratan projelerde yenilikler oluşturan kanallardır (İşcan ve Kaygın, 2011). Girişimcilik, ülke 

ekonomilerinin gelişmişlik düzeyine göre farklı anlamlar içermektedir, az gelişmiş ülkelerde 

yapılanmaya, gelişmekte olan ülkelerde kalkınmaya atıf yaparken gelişmiş ülkeler ise sürekli 

gelişmenin ve yeni zenginlik yaratmanın temel göstergesidir (Naktiyok, 2004). Bu bilgiden 

hareketle girişimcilik ülkelerin gelişmişliğine doğrudan etki eden ve ekonomik durumuna katkı 

yapan bir kavramdır (İşcan ve Kaygı, 2011). 

Girişimci ise kendi çevresindeki fırsatları fikre dönüştürerek kendi işini kurmak için risk 

almayı üstlenen ve bunun sonucunda kar elde etmeyi planlayan kişidir (Arslan, 2002).  Bozkurt 

(2000)’a göre; girişimcinin, kendi enerjisi ve gücü, erişebildiği sermaye ve ilişki kurduğu 

insanlar olmak üzere üç temel kaynağı bulunmaktadır. 

Girişimciler, gerçekleştirdikleri bir ekonomik faaliyeti yönetirken, benzer alanda faaliyet 

gösteren kendine rakip gördüğü işletmelere karşı rekabet avantajı elde edebilmesi amacıyla 

sürekli olarak daha verimli ve akılcı yeniliklere yatırım yapmak zorundadır. Buradan hareketle 

girişimci aşağıda belirtilen görevleri üstlenebilmelidir (Şenocak, 1992); 

- Üretimde ve ticari ilişkilerde güven sağlamalıdır. 

- Yeni teknolojileri ve örgütlenme biçimlerini uygulamalıdır. 

- Yeni ürünler geliştirmeli ve pazara sürmelidir. 

- Yeni piyasalara yönelmelidir. 

- Daha büyük sermayeyi harekete geçirmelidir. 
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Bireyde girişimcilik ruhu, doğuştan olabileceği gibi içinde bulunduğu çevrenin çeşitli 

unsurları da etken olabilmektedir. Çalışmamızda özellikle KOSGEB girişimcilik eğitimlerine 

katılan kursiyerlerin girişimci kişilik ruhuna sahip olup olmadıkları araştırılmıştır. Bu bağlamda 

kursiyerlere Holland (1996) tarafından geliştirilen mesleki tercih envanteri uygulanmıştır. 

2.2. Holland’ın Kişilik Tipleri 

Holland’ın tanımlanmış olduğu tipolojiye göre, kişilik tipleri ile bireylerin yaşadıkları 

çevre altı farklı kategoride sınıflandırılmaktadır. Bu bağlamda kişilerin başarısı, yaşadıkları 

çevrenin kişilik tipleri ile uyumuna bağlı olmaktadır (Kamaşak ve Bulutlar, 2010). Holland 

(1996), tipolojisinde tanımlamış olduğu altı kişilik yapısını, mesleklerin içerdikleri etkinliklere 

göre gruplandırmıştır. Bu teorinin üç yapı taşı şu şekildedir (Robbins, 2005): 

- Bireylerin kişilikleri arasında içsel farklılıklar mevcuttur. 

- Farklı türlerde işler vardır. 

- Kişilik tiplerine uygun iş ortamında yer alan kişilerin iş memnuniyet seviyeleri, 

kişiliklerine uygun olmayan işlerde çalışan kişilerden daha yüksek olması ve 

kendi istekleri ile işten ayrılma olasılıklarının daha düşük olması beklenmektedir. 

J. Holland’ın Mesleki Kişilik Modeline göre kişilik tipleri Geleneksel, Araştırmacı, 

Sanatçı, Sosyal, Girişimci ve Gerçekçi olarak belirlenmiştir (Kamaşak ve Bulutlar, 2010). 

İsimleri verilen kişilik tiplerinin belirgin özellikleri, baskın talep ve etkinlikleri ile kişilik tipine 

uygun meslekler Tablo 1’de belirtilmiştir. 

Tablo1. Holland Mesleki Kişilik Modeli 

KİŞİLİK 

TÜRLERİ 

BASKIN 

ÖZELLİKLERİ 

ÖNE ÇIKAN YAPILAR UYGUN MESLEKLER 

GERÇEKÇİ Sabırlı ve hoşgörülü, 

pratik, maddeci, 

erkeksi, antisosyal, 

uyumlu, içten, doğal, 

sabırlı, iç görüleri ve 

başarma güdüleri fazla 

*Kas etkinliği, motor koordinasyonu 

gerektiren işler 

*Açık havadaki işler, mekanik, 

sistematik çalışmalar 

*Nesneler, eşyalar, makineler ve 

hayvanlarla ilgili etkinlikler 

Otomobil tamircisi-her çeşit 

araç teknisyeni, elektrikçi, 

mühendis, ziraat ile ilgili 

meslekler, beden eğitimi 

öğretmeni 

ARAŞTIRICI Entelektüel, analitik 

düşünce yapısına 

sahip, rasyonel, 

*Analitik gözlem yapma 

*Sistematik deneysel çalışma 

*Fiziksel, biyolojik ve kültürel 

Biyolog, genetikçi, 

matematikçi, kimyager, 

fizikçi, astronot, antropolog, 
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eleştirel, titiz, sabırlı, 

yöntemci, bağımsız, 

popüler olmaktan 

hoşlanmayan 

olguları araştırma tıp teknisyeni  

ARTİSTİK Heyecan ve coşkuları 

dengesiz, hayalci, 

fevri, karmaşık, 

sezgileri güçlü, 

bağımsız, duygusal, 

uyumlu olmayan, 

duyarlı ve etkileyici 

*Estetik faaliyetler yapar 

*Tutkulu, bağımsız, sistematik 

olmayan aktiviteler 

*Sanatsal etkinlik ve ürünler yaratma 

*Bağımsız yaratıcı çalışmalar 

Yazar, ressam, aktör, tiyatro 

sanatçısı, müzisyen, 

kompozitör, dekoratör ve 

mimar 

SOSYAL Yardımsever, 

sorumluluk sahibi, 

sosyal işbirliğine 

yatkın, empatik, 

arkadaş canlısı, içten, 

sabırlı, nazik, anlayışlı 

*İnsanlarla birlikteliği saptayan 

aktiviteler 

*Başkalarını eğiterek geliştirmek, 

yardım etmek 

*Başkalarını ikna etme, yönlendirme 

Sosyal hizmet uzmanı, 

rehabilitasyon danışmanı, 

psikolog, psikolojik 

danışman, halkla ilişkiler 

uzmanı, üniversite öğretim 

üyesi, öğretmen 

GİRİŞİMCİ Dışa dönük, enerjik, 

kendine güvenli, 

atılgan, fevri, ikna 

yeteneği yüksek, 

sabırsız, meraklı, 

maceracı, iyimser, 

sosyal, konuşkan 

*Başkalarını ikna etmeye yönelik 

faaliyetler 

*Sosyal eğlendirici etkinlikler 

*Organize edilmiş çalışmalar 

Satıcı, 

pazarlamacı,komisyoncu, 

menejer, politikacı, avukat 

GELENEKSEL Dikkatli, titiz, itaatkar, 

tutarlı, esnek olmayan, 

düzenli, sabırlı, 

vicdanlı, öz denetimli, 

hayal gücünden 

yoksun, dengeli 

*Sistemli kurallara bağlı aktiviteler 

*Nesnelerle ilgili sistematik çalışmalar 

*Kayıt tutma, hesaplama, kontrol 

işlemleri, veri işleme makineleri 

kullanma 

Banka veznedarı, 

kütüphaneci, daktilograf, 

postacı, muhasebeci, kitapçı, 

finans elemanı 

3. YÖNTEM 

Çalışmanın kapsamını oluşturan Amasya ilinde 2017 yılı içerisinde KOSGEB tarafından 

açılan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılan 104 kursiyer çalışmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Bugüne kadar açılan kurslara katılan 104 kursiyere Holland (1996) tarafından 
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geliştirilen “Meslek Tercih Envanteri” uygulanmış ve elde edilen verilerin analizi sonucunda 

çeşitli bulgular ortaya konulmuştur. Kursiyerlere uygulanan envanter sonucu elde edilen veriler 

SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarını ortaya koyabilmek için 

çalışmada elde edilen bulgular frekans analizine tabi tutulmuştur. 

3.1. Bulgular 

Amasya ilinde 2017 yılında KOSGEB tarafından açılan Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimlerine katılan kursiyerlere ait demografik bilgiler Tablo 2’de yer almaktadır. Kursiyerlerin 

%51’i erkeklerden oluşurken %49’u kadındır. Kursiyerlerin medeni durumları incelendiğinde ise 

% 51’inin bekar, % 49’unun evli oldukları tespit edilmiştir. Kursa katılanların yaşlarına 

bakıldığında % 66 gibi büyük bir çoğunluğun genç girişimci olduğu bulgusuna varılmıştır. 

Eğitim düzeylerine göz atıldığında ise % 33,7’i önlisans, % 23 lisans, % 18,3’ü lise, % 12,5’i 

ilkokul, % 11,5’i ortaokul ve % 1’inin okuryazar olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Demografik Bilgiler 

 Kişi Yüzde Kümülatif Yüzde   Kişi Yüzde Kümülatif Yüzde 

Cinsiyet     Medeni Durumu    

Kadın 51 49 49  Evli 51 49 49,0 

Erkek 53 51 100  Bekar 53 51 100,0 

Toplam 104 100,0   Toplam 104 100,0  

Yaş     Öğrenim Durumu    

18-22 42 40,4 40,4  Okur -Yazar 1 1,0 1,0 

23-27 11 10,6 51,0  Ilkokul  13 12,5 13,5 

28-32 16 15,4 66,3  Ortaokul  12 11,5 25,0 

33-37 13 12,5 78,8  Lise  19 18,3 43,3 

38-42 16 15,4 94,2  Önlisans  35 33,7 77 

43-47 2 1,9 96,2  Lisans  24 23 100 

48-52 2 1,9 98,1  Total  104 100  

53+ 2 1,9 100,0      

Toplam 104 100,0       

Yapılan kişilik analizi sonucunda kursiyerlerin kişilik sonuçlarına tablo 3’de yer 

verilmiştir. Buna göre katılımcıların % 37,5’i sosyal kişilik türüne sahipken, % 27’2’si 

araştırmacı, %18,3’ü girişimci kişilik türüne sahip oldukları görülmüştür. 
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Tablo 3. Kursiyerlerin Kişilik Tipleri 

 Kişi Yüzde 

Araştırmacı 22 21,2 

Artistik 1 1,0 

Sosyal  39 37,5 

Girişimci  19 18,3 

Geleneksel  12 11,5 

Gerçekçi  11 10,6 

Toplam  104 100,0 

Yapılan çalışmada kursiyerlerin işletmelerini açmak istedikleri sektörleri Tablo 4’te 

verilmiştir. Tablo incelendiğinde %22,1 Yiyecek- içecek sektörünü düşünürken, %’20,2’si bilişim 

alanında iş kurmak isterken, %8,7’si tarım alanını planlamaktadırlar. Kursiyerlerin kurmayı 

planladıkları işlere göz atıldığında büyük bir çoğunluğunun hizmet sektörüne yönelecekleri 

görülmektedir.  

Tablo 4. Yatırım Bilgileri 

 Yatırım Alanı Kişi Yüzde Yatırım Alanı Kişi Yüzde 

Yemek- içmek-cafe-yöresel 

yemekler 
23 22,1 Mimarlık 1 1 

Bilişim 21 20,2 Dans salonu 1 1 

Tarım 9 8,7 Halkla ilişkiler 1 1 

Hayvancılık 8 7,7 Takı satışı 1 1 

Tekstil 5 4,8 Danışmanlık 1 1 

Kozmetik 4 3,8 İnşaat lab. 1 1 

Oto tamir 4 3,8 Tel üretimi 1 1 

Mobilya 4 3,8 Doğal gaz 1 1 

Oto yıkama 3 2,9 Ankastre 1 1 

Kuaför 2 1,9 Makine 1 1 

Kaynakçılık 2 1,9 Sigortacılık 1 1 

Şarküteri 2 1,9 Oto kiralama 1 1 

İnşaat 2 1,9 Market 1 1 

Yapı denetim 2 1,9 Toplam  104 100 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 

32 

Tablo 5 incelendiğinde Kişilik tipi ile düşünülen yatırım alanı arasındaki uygunluk 

oranları görülmektedir. Katılımcıların %75’lik bir çoğunluğunun kişilik tiplerine uygun alanları 

tercih ettikleri görülmektedir. 

Tablo 5. Kişilik Tipi ile Kurulması düşünülen işin uygunluğu 

 Kişi Yüzde  

Uygun değil 26 25,0 

Uygun 78 75,0 

Toplam 104 100,0 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Girişimci adaylarının iş yapmak istedikleri çalışma alanları ile kişilik tiplerinin 

uygunluğunu ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmanın girişimciliğe daha farklı yaklaşılması ve 

girişimci adaylarının yönlendirilmesi konusunda önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.   

Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde örnekleme dahil edilen 

katılımcıların girişimci kişilik tipine sahip olanların sayısının oldukça düşük seviyelerde kaldığı 

görülmektedir. Buna rağmen araştırmaya katılan girişimci adaylarının büyük çoğunluğunun 

kurmak istedikleri işlerle kişilik tiplerinin uyumlu olduğu gibi bir yorum yapılabilmektedir.  

Bulguları daha net yorumlaya bilmek için girişimci adaylarının neden girişimci olmak 

istedikleri, girişimciliğe bakış açıları, sahip oldukları bilgi ve becerilerin kurmak istedikleri işle 

uygunluğu gibi bilgilerinde elde edilmesi önemlidir. Sonraki çalışmalarda bu bilgilerinde dahil 

edildiği daha geniş ve homojen örneklemlerle çalışmanın geliştirilmesi sonuçların 

genellenebilirliği açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.   
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Özet 

Bu çalışma, girişimcilerin kendi işini kurmasıyla ticari hayata başlayan KOBİ’ler için, Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sunulan Yeni Girişimci Desteğinin, 

onlara nasıl bir etkisi olduğunu ortaya koymak adına tasarlanmıştır. Çalışma Bolu ilinde faaliyet gösteren ve 

destekten yararlanarak işletmesini kuran 75 girişimci ile destekten yararlanmadan Bolu’da işletmesini kuran 75 

girişimci üzerinde anket yöntemiyle yapılmıştır. Analizler ise SPSS istatistik programında Ki Kare Testi ve T Testi ile 

yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinin KOBİ’lerin istihdam artışı, mali bilanço 

artışı, pazarda bilinirlik artışı, pazardan elde edilen payda artış, makine parkuru artışı ve finansal rahatlığa 

kavuşmasına etki etmektedir. İlgili programın, KOBİ’lerin net satış hasılatına, ürün/hizmet çeşidi artışına, 

üretim/hizmet kalitesi artışına, ürün/hizmet kalite artışına, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri artışı ile ihracat miktarı 

artışına etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle, daha güçlü ve sürdürülebilir işletmeler için, KOBİ’lerin bu 

performanslarını da arttırıcı yönde destek mekanizmaları geliştirilmesi üzerine öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: KOBİ, Girişimcilik, KOSGEB Yeni Girişimci Desteği, İşletme Performansı, Etki Analizi 

THE IMPACT OF KOSGEB NEW BUSINESS SUPPORT TO THE SMALL 

AND MEDIUM ENTERPRISES PERFORMANCE: THE CASE OF BOLU 

PROVINCE  

Abstract 

This study is designed to put forth the impact of the New Entrepreneurship Support which carried out by 

Small and Medium Enterprises Development Organization (KOSGEB) to the SMEs which start their commercial life 

by establishing their own businesses as new entrepreneurs. The study is both applied to the 75 new entrepreneurs in 

Bolu and supported by KOSGEB and to the 75 new entrepreneurs which are also in Bolu but haven’t benefitted 

from the support by using survey method. The analyses have been done with Ki Square Test Method and T Test 

Method on SPSS Statistics Programme. Findings of the study show that KOSGEBNew Entrepreneurship Support 

has an impact on some of the performance criterias of SMEs’ such as: increase in employment, financial balance 

sheet, recognition on the market, market share, the machinery track of the firm and financial comfort. The 

programme has no impact on Net Sales Revenue, product/service variety, production/service quantity, 

product/service quality, Research & Development and innovation activities and increase on exports of SMEs. For 

that reason in order to have more powerful and sustainable enterprises, support mechanisms which aim to increase 

SMEs’ performance in these areas must be developed. 

Key words: SME, Entrepreneurship, KOSGEB New Entrepreneurship Support, Business Performance, Impact 

Analysis 
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1. GİRİŞ 

KOBİ’ler, ekonomik yapıları ne kadar farklı olursa olsun hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ülkeler için önem taşımaktadır. KOBİ’ler hem kendi ürettikleri mamuller ile 

ekonomiye katılmakta hem de büyük ölçekli işletmelere girdi sağlayan yan sanayiyi 

oluşturmaktadırlar. KOBİ’lerin belli başlı katkıları ekonomiye dinamizm kazandırmak, istihdam 

yaratmak, yenilikleri teşvik etmek ve bölgesel kalkınmayı sağlamak olup, KOBİ’lerin 

demokratik ve liberal ekonominin ana sigortalarından biri olduğu belirtilmektedir (Başol, 2001). 

KOBİ’lerin ülke ekonomileri açısından böyle önemli bir pozisyonda bulunmaları 

Türkiye’deki KOBİ’leri geliştirmek için uygulanan politikalar, girişimcilere sağlanan destekler 

yönünden de incelenebilir. Türkiye’de girişimciliğin geliştirilmesi için kurulmuş tek bir kurumsal 

yapı bulunmamakla birlikte, KOBİ’lerin desteklenmesi ve gelişimi için bulunan kurumlar bu 

görevi görmektedir. Girişimciliğin günden güne öneminin daha iyi anlaşıldığı ülkemizde, 

girişimcilere verilen destekler de her geçen gün çeşitlenmektedir.  

Türkiye’de girişimciliğin geliştirilmesi ve KOBİ’lerin desteklenmesi için kurulan 

kuruluşların en önemlisi 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuş olan KOSGEB’dir. O günden bu 

yana KOBİ’lere ve girişimcilere gerek hibe gerek geri ödemeli gerekse kredi faiz desteği 

sağlayarak destek olmuştur. KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Müdürlüğü’nden alınan verilere 

göre; KOSGEB 2010 yılından 2015 yılı sonuna kadar Türkiye geneli toplam 11.204 eğitim 

gerçekleştirmiş, toplam 375.501 kişi eğitimleri başarıyla tamamlamıştır. Bu kişilerin 23.263’u 

işletmesini kurmuş ve bu girişimcilere toplam 393.057.469,- TL destek sağlanmıştır. (KOSGEB, 

2016).  

KOSGEB, Yeni Girişimci Desteği kapsamında bölgesel gelişmişlik düzeyleri ve 

girişimcilerin (cinsiyet, engelli ve gazi, şehit yakını olması gibi) özelliklerine göre 50.000 TL’ye 

kadar hibe ve 100.000 TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sunmaktadır (KOSGEB, 2016).   

Alan yazında destek programlarının Türkiye’deki KOBİ’lerin performanslarına etkisini 

inceleyen; Yerlikaya ve Arıkan (2016), Özçelik ve Taymaz (2008),  Maden (2012) ve Erdil ve 

Kalkan’a (2005) ait sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Özçelik ve Taymaz (2008), 

çalışmalarında sadece araştırma geliştirme desteğini dikkate almışlardır. Türkiye’de devlet 

araştırma geliştirme desteklerinin özel sektör yatırımları üzerinde belirgin ve pozitif bir etkiye 

sahip olduğunu belirlemişlerdir. Maden (2012) ve Erdil ve Kalkan (2005) ise birden çok destek 

programını dikkate almışlardır. Maden (2012) KOSGEB genel destek programı kapsamında 

sunulan desteklerin göller bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin performansı üzerindeki 

etkilerini ortaya koymuştur. Erdil ve Kalkan’ın çalışmalarında dikkate aldıkları destekler; 

teknoloji, eğitim, finans, makine-teçhizat, pazarlama ve danışmanlıktır. Firma performansı ise 

ürün kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık olarak üç ölçüt ile tanımlanmıştır. Pazarlama desteğinin 

doğrudan karlılığı etkilediğini gözlemlemiştir. Teknoloji ve eğitim desteği ile ürün yeniliği 

arasında pozitif ilişki ortaya çıkmıştır. Eğitim desteğinin; ürün kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık 

üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Finans ve makina teçhizat desteğinin ise 

performans üzerinde etkisi olmadığı sonucuna ulaşmışlar ve bu durumu örnek kitleyi oluşturan 

firmaların ilgili destekleri yeterince kullanamamış olması olasılığı ile açıklamışlardır. Yerlikaya 
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ve Arıkan (2016) tarafından yapılan çalışmada da KOBİ’lere sağlanan hibe nitelikli destek 

programları için bir performans etkinlik sıralaması yapılmıştır.  

Alan yazındaki bu çalışmalardan da anlaşılacağı gibi genelde KOSGEB tarafından 

sağlanan destekler, özelde ise yeni girişimci desteği ve bu desteğin işletmelerin performanslarına 

etkisini ele alan herhangi bir çalışmaya rastlanmamış olması buçalışmanın öneminin ve 

gerekçesinin ortaya konulması bakımından anlamlıdır.   

Çalışmada, Bolu ili kapsamında yukarıda vurgulanan Yeni Girişimci Desteği başlığı ele 

alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu destekten faydalanan ve faydalanmayan işletmelerin; 

istihdam, net satış hasılatı, mali bilanço toplamı, pazar payları, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri, 

ihracat miktarı, makine parkuru artışı, pazarda bilinirlik ve finansal rahatlama gibi ölçütler 

bakımından performanslarında bir farklılık olup olmadığı sorusuna yanıt aranmaya çalışılmıştır.  

Bu çalışmanın amacı, KOSGEB tarafından KOBİ’lere sağlanan Yeni Girişimci Desteği 

bağlamında; destekten faydalanan (deney grubu) ve destekten faydalanmayan (kontrol grubu) 

işletmelerin performansları arasında her hangi bir ilişki veya farklılık olup olmadığınınortaya 

konulmasıdır. 

Literatürde kendi işini kuran kişilere yönelik böyle bir çalışmanın daha önce yapılmamış 

olması bu araştırmanın yapılmasının bir başka gerekçesidir. Ayrıca, hükümetlerin özellikle 

KOSGEB eliyle KOBİ’lere yönelik olarak yürüttüğü politikaların ne derece başarılı olduğunun 

belirlenmesi, yürütülen programlar çerçevesinde aksayan noktaların tespiti ve gelecekte daha iyi 

programlar tasarlayabilmek için etki değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi açısından, bu 

çalışmanın bulgularının politika önerisi geliştirilmesi bakımından da anlamlı katkılarda 

bulunabileceği öngörülmektedir. 

2. TÜRKİYE’DE KOBİ’LERE SAĞLANAN FİNANSAL DESTEKLER  

Ekonomik gelişmede KOBİ’lerin stratejik önemi, gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte 

olan ülkelerce son dönemlerde daha iyi anlaşılmıştır (Erdil ve Kalkan, 2005:104).  

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, kendi KOBİ’lerini dolayısıyla pazar paylarını 

korumak için birbirlerinin KOBİ destek uygulamaları üzerinde belirleyici ve hatta sınırlayıcı 

tedbirler alma yolunda uluslararası düzeyde kararlar almışlardır. Bu çerçevede ulusal ve 

uluslararası düzeyde KOBİ hizmet ve destek politikaları yeniden yapılandırılmakta olup, temel 

olarak KOBİ’ler için uygun iş ortamının yaratılması ve onların iç ve dış pazarlarda rekabet 

edebilirliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır (Cansız, 2008:7).  

Ekonomik yaşamdaki rolleri ve önemi nedeniyle özellikle gelişmiş ülkeler olmak üzere 

birçok ülkede, KOBİ’lerin doğması, büyümesi, gelişmesi ve varlığını sürdürmesi için uygun 

ortamı hazırlayacak politikalar geliştirilmekte ve uygulanmaktadır (Özbek, 2008: 52). Son 

yıllarda özellikle gelişmiş ülkeler, yenilikçi ve hızlı büyüyen işletmelerin geliştirilmesine 

odaklanma yönünde bir eğilim göstermektedirler. Yüksek büyüme potansiyeline sahip, yenilikçi 

KOBİ’lerin, verimliliğinin artırılmasında ve rekabet gücünün korunmasında kilit rol oynadığı 

düşünülmektedir. Bu nedenle birçok ülkede bu tür işletmelerin oluşmasını ve büyümesini teşvik 
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etmeye yönelik destek ve finansman modellerinin geliştirilmesi öncelikli politikalar arasında yer 

almaktadır (Yüksel, 2011:8).  

Türkiye’de temel politika metinlerinde KOBİ’lerin desteklenmesi ilgili maddeler hep 

bulunmuştur. IX. Kalkınma Planında, KOBİ’ler “Rekabet Gücünün Artırılması” gelişme 

ekseninde ele alınmıştır. KOBİ’lerin geliştirilmesi için etkin destek uygulamalarının 

geliştirilmesi, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, teknolojilerinin yenilenmesi ve 

finansman dışı destekler sağlanması alanlarında politikalar belirlenmiştir (Dokuzuncu Kalkınma 

Planı 2007-2013, 2006:21).  

Türkiye’de KOBİ’lere yönelik olarak çeşitli kurumlar tarafından farklı amaçlara hizmet 

eden destek ve teşvik programları uygulanmaktadır. Bu programların, hibe, geri ödemeli destek, 

vergisel avantaj, doğrudan kredi ve kredi kullanımına yönelik destekten oluşan araçların 

kullanıldığı görülmektedir. Uygulanan destek ve teşvik programlarının destek grubu ve ilgili 

kurum bazında dağılımı Tablo 1’deki gibidir.  

Tablo 1. KOBİ’lere Yönelik Destek ve Teşvikler 

Destek Grubu  İlgili Kurum  

Danışmanlık, Sistem ve Kapasitenin 

Geliştirmenin Desteklenmesi  

Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, SGK  

Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Desteklenmesi  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi 

Bakanlığı, TÜBİTAK, TPE, SGK, TTGV, KOSGEB  

Pazarlama Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi  

Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, KOSGEB  

Çevre ve Enerjiye Yönelik Destekler  Ekonomi Bakanlığı, TTGV, KOSGEB, EİE  

Girişimciliğin Desteklemesi  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, 

TÜBİTAK  

Yatırımların Desteklenmesi  Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, SGK, TTGV, Kalkınma 

Ajansları  

Strateji Geliştirme ve İşbirliklerinin 

Desteklenmesi  

TTGV, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, KOSGEB  

Finansmana Erişimin Desteklenmesi  Kredi Garanti Fonu, Halk Bankası, KOSGEB  

Kaynak: KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2013:41-44 

Tablo 1’e göre, KOBİ’lere sağlanan destekler sekizbaşlık altındaele alınmıştır. Bu verilen 

destekleri değişik kurum ve kuruluşların KOBİ’lere ulaştırdıkları görülmektedir. Verilen 

desteklerin KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uygun, sektörel ve bölgesel düzeyde olması ve desteklerin 

düzenli bir şekilde izlenmesi ve değerlendirmesi önem arz etmektedir.  

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın amacı, Bolu ilinde faaliyet gösteren,  KOSGEB yeni girişimci desteğinden 

faydalanan ve faydalanmayan işletmelerin performansları arasında bir farklılık olup olmadığının 

ortaya konulmasıdır. Araştırmada kullanılan veri toplama tekniği ankettir. Anket verileri, Bolu 

ilindeki, 75 adet KOSGEB yeni girişimci desteği alan işletme ile 75 adet destekten 

yararlanmayan işletme olmak üzere toplam 150 işletmeden toplanmıştır. KOSGEB Yeni 

Girişimci Desteği üç yıllık bir sürece sahip olduğundan ve Müdürlük uhdesinde ilk destekler 
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2011 yılında verilmeye başladığından, destek kullanan ve günümüz itibariyle destek programını 

tamamlayan tüm girişimcileri kapsaması açısından 2011, 2012 ve 2013 yılında destekten 

yararlanan işletmeler çalışmanın kapsamındadır. Bu çalışmadaki hedef kitlede yer alıp ana 

kütleyi temsil eden deney grubu olan 2011, 2012 ve 2013 yıllarında KOSGEB Yeni Girişimci 

Desteğinden yararlanan KOBİ’lerin toplam sayısı 110’dur. Bu 110 KOBİ’den 12’si program 

süresi olan ilk üç yıl içerisinde çeşitli sebeplerle kapanmış olduğundan çalışmanın ana kütlesi 98 

işletmedir. Bu işletmelerden bazıları anket çalışmasına katılmak istememiş, kimisi ise çalışmaya 

esas konumdaki ankete vakit ayıramayacağını belirtmiştir. Adres değişikliği sebebiyle yerinde 

bulunamayan işletmelerle birlikte toplam 75 işletmeden veri alınabilmiştir. Böylece örneklem 

sayısının ana kütleye oranı % 76,5 gibi önemli bir oran olmuştur. 

Anketin işletmelerin performansları ile ilgili kısmının hazırlanması safhasında, konuyla 

ilgili yerli ve yabancı literatür ışığında, KOSGEB’in misyonu, vizyonu, KOBİ Stratejisi ve 

Eylem Planı (KSEP), Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (GİSEP), kurumun stratejik 

planı, Girişimcilik Destek Programının amaçları ile 10’uncu kalkınma planı öncelikleri ve 

kurumun diğer tüm stratejik plan ve hedefleri incelenerek ve konu hakkında ilgili uzman kişilerin 

görüşleri alınmak suretiyle tasarlanmıştır. Performansın ölçümünde özellikle ürün kalitesi, pazar 

payındaki değişim, ar-ge ve yenilik faaliyetleri, ihracat miktarı, makine parkuru, pazarda 

bilinirlik ve finansal rahatlık düzeyi sorularında “arttı-değişmedi-azaldı” şeklinde 3’lü Likert tipi 

ölçüm ile niteliksel ölçüme başvurulmuştur. İstihdam, net satış hasılatı, mali bilanço toplamı, 

ürün hizmet çeşidi ve miktarı şeklindeki performans değişkenleri için ise nicel veriler 

kullanılmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler, uygun istatistiksel analiz programları 

kullanılarak çözümlenmiştir. 

3.1. Araştırmanın Bulguları 

Araştırmada KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden yararlanan deney grubunun verileri 

ve görüşleri ile destekten yararlanmayan kontrol grubunun verileri ve görüşlerinin işletmelerin 

performansları üzerinde bir farklılık yaratıp yaratmadığı parametrik analizlerden olan t testi ve 

nanparametrik analizlerden olan ki-kare testi ile analiz edilmiştir.Çalışmalarda parametrik 

analizlerin uygulanabilmesinin ön şartlarından birisi, verilerin normal dağılım göstermesidir. Bu 

çalışmada, araştırma verilerinin normal dağılım gösterip göstermediğinin incelenmesi için ilgili 

alan yazında önerilen yöntemlerden olan standart sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri dikkate 

alınmıştır (Gürbüz ve Şahin, 2014; Çokluk vd., 2010). Normal dağılım gösteren bir verinin 

standart sapma derecesinin 1’e yakın bir değer alması, çarpıklık ve basıklık değerlerinin ise -3 ve 

+3 aralığında olması beklenmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2012). Yapılan analizler sonucunda 

ankette yer alan ifadelerin standart sapma değerlerinin 1’e yakın olduğu, çarpıklık ve basıklık 

değerlerinin ise -3 ve +3 değerleri arasında olduğu ve buradan hareketle de verilerin normal 

dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre verilerin analizinde parametrik testlerden 

olan t testinin kullanılmasında bir sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu hazırlık 

analizlerinden sonraçalışmanın amacına yönelik olarak elde edilen bulgulara aşağıda yer 

verilmiştir. 
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3.2. KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinin Küçük ve Orta Boy İşletmelerinin 

Performansına Etkisi  

 

3.2.1. KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinin KOBİ’lerin İstihdamına Etkisi 

Niceliksel analizlerden ilki destek alan ve almayan KOBİ’lerin istihdam kıyaslaması 

üzerine yapılmıştır. Destek kapsamında performans kriterlerinden biri olan KOBİ’lerin istihdam 

durumu T Testi ile analiz edilmiştir. Buna göre test edilen hipotez aşağıdaki gibidir: 

H1: “KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin 

istihdam düzeylerinde anlamlı bir farklılık vardır.”şeklindedir. Yapılan analiz sonuçları aşağıdaki 

tabloda sunulmuştur. 

Tablo 2. Destekten yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin ilk yıl ve kuruluştan 3 yıl sonraki 

istihdam durumlarının analizi 

 
KOSGEB desteği N Ortalama Std. Sapma t P 

İlk yıl personel prim 

gün sayısı 

Alan 75 336,16 304,15 
-3,242 0,001 

Almayan 75 1.044,15 1.866,89 

3 yıl sonra personel 

prim gün sayısı 

Alan 75 751,35 588,02 
-2,437 0,016 

Almayan 75 1.360,35 2.082,60 

Destekten yararlanan KOBİ’lerde kuruluştan sonraki ilk yılda ortalama olarak 336,16 

prim gün sayısı istihdam gerçekleştiği görülmektedir. İstihdam verilerinde 360 prim gün sayısı 1 

çalışanın bir yıllık çalışma süresine karşılık gelmektedir. 3 yıl sonraki durumda ise prim gün 

sayıları 751,35’e yükselmiştir. Dolayısıyla destekten faydalananlar ilk yıllarında neredeyse 1 

çalışan istihdam ederken, 3 yıl sonra ortalama olarak 2 çalışanın üzerinde (751,35 > 720 prim 

gün) istihdam oluşturdukları ortaya çıkmıştır. Kısacası destek süreci sonu olan 3 yılsonunda ilk 

yıllarına göre istihdam verilerinde 2 kat bir artış söz konusudur. Destek almayanlarda ise 

kuruluşun ilk yılı sonunda 1044,15 olan prim gün sayısı kuruluştan 3 yıl sonra 1360,35’e çıkmış 

olup yine bir artış söz konusudur. Bir başka deyişle ilk yılsonunda ortalama 2,90 olan personel 

sayısı, 3 yılsonunda 3,77’ye çıkmıştır. Artış oranı ise 3,77-2,90 / 2,90  = 0,3 oranındadır. Bu 

sonuç, destek alanlara göre oldukça düşük bir miktardır.  

Yukarıdaki Tablo 2’de yer alan T Testi Analiz Sonucuna göre kuruluşun ilk yılı sonunda 

p=0,001 ve kuruluştan 3 yıl sonra p = 0,016 değerlerine bakıldığında iki durumda da destek alan 

ve almayanlar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. (p<0,05) Bu nedenle H1hipotezi kabul 

edilmektedir. Kısacası KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinin KOBİ’lerin istihdam performansı 

artışına etkisi olduğundan söz edilebilir. 

3.2.2. KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinin KOBİ’lerin Net Satış Hasılatına Etkisi 

Bir diğer niceliksel performans kriteri net satış hasılatı olarak belirlenmiştir. KOSGEB 

Yeni Girişimci Desteğinden yararlanan KOBİ’lerin, yararlanmayanlara göre net satışlarındaki 

değişim yönünden anlamlı bir farkın olup olmadığı analiz edilmiştir. Bu kapsamda;H2: 

“KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin net satış 
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hasılatları arasında anlamlı bir farklılık vardır.”şeklinde oluşturulan H2hipotezi de T Testi ile 

analiz edilmiştir. 

Tablo 3. Destekten yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin ilk yıl ve kuruluştan 3 yıl sonraki 

net satış hasılatı durumlarının analizi 

 
KOSGEB desteği N Ortalama Std. Sapma t P 

İlk yıl net satış hasılatı 

(TL) 

Alan 75 32.601,03 64.357,72 
-1,883 0,062 

Almayan 75 365.005,60 1.527.776,28 

3 yıl sonra net satış 

hasılatı (TL) 

Alan 75 95.672,43 128.881,17 
-1,340 0,182 

Almayan 75 1.354.885,88 8.136.660,93 

Destekten yararlanan KOBİ’lerde kuruluştan sonraki ilk yılda ortalama olarak 32.601,03 

TL net satış hasılatı gerçekleştiği görülmektedir. 3 yıl sonraki durumda ise net satış hasılatları 

95.672,43 TL’na yükselmiştir. Dolayısıyla destekten faydalananlar ilk yıla oranla, 3 yılsonunda 

yaklaşık 3 kat daha fazla net satış gerçekleştirmiştir. Destek almayanlarda ise kuruluşun ilk yılı 

sonunda ortalama 365.005,60 TL olan net satış hasılatları, kuruluştan 3 yıl sonra 1.354.885,88 

TL’na çıkmış olup 3,77 katlık bir artış söz konusudur.  

Yukarıdaki tabloda yer alan T Testi Analiz Sonucuna göre kuruluşun ilk yılı sonunda 

p=0,062 ve kuruluştan 3 yıl sonra p = 0,182 değerlerine bakıldığında iki durumda da destek alan 

ve almayanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu nedenle H2hipotezi 

reddedilmiştir. Kısacası KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinin KOBİ’lerin net satış hasılatı artışı 

performansına etkisi bulunmamaktadır. 

3.2.3. KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinin KOBİ’lerin Mali Bilanço Toplamına Etkisi 

KOBİ’lerin kurumlar vergisi beyannamelerinde “aktif toplam veya pasif toplam” olarak 

bilinen mali bilanço toplamlarındaki değişimler bu çalışma kapsamında incelenerek analiz edilen 

diğer bir niceliksel kriter olmuştur. Analizde test edilen hipotez ise;H3: “KOSGEB Yeni 

Girişimci Desteği alan ve almayan KOBİ’lerin mali bilanço toplamlarındaki artışlar 

arasındafarklılık vardır.”şeklindedir. Analiz sonucu Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 4. Destekten yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin ilk yıl ve kuruluştan 3 yıl sonraki 

mali bilanço toplamı durumlarının analizi 

 
KOSGEB desteği N Ortalama Std. Sapma t P 

İlk yıl mali bilanço 

toplamı (TL) 

Alan 75 36.108,73 49.721,62 
-2,346 0,020 

Almayan 75 493.705,55 1.688.413,98 

3 yıl mali bilanço 

toplamı (TL) 

Alan 75 106.772,40 164.802,41 
-2,537 0,012 

Almayan 75 693.921,59 1.997.554,23 

Destekten yararlanan KOBİ’lerde kuruluştan sonraki ilk yılda ortalama olarak 36.108,73 

TL mali bilanço toplamı (aktif/pasif toplam) gerçekleştiği görülmektedir. 3 yıl sonraki durumda 

ise mali bilanço toplamları 106.772,40 TL’ye yükselmiştir. Dolayısıyla destekten faydalananlar 

ilk yıla oranla, 3 yılın sonunda yaklaşık 3 kat daha fazla mali bilanço toplamına sahip 

olmuşlardır. Destek almayanlarda ise kuruluşun ilk yılı sonunda ortalama 493.705,55 TL olan 
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mali bilanço toplamları, kuruluştan 3 yıl sonra 693.921,59 TL’ye çıkmış olup 0,40 oranında bir 

artış söz konusudur. Tablo 3’de yer alan T Testi Analiz Sonucuna göre kuruluşun ilk yılı sonunda 

p=0,020 ve kuruluştan 3 yıl sonra p = 0,012 değerlerine bakıldığında iki durumda da destek alan 

ve almayanlar arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu nedenle H3hipotezi kabul 

edilmektedir.  

3.2.4. KOSGEB Yeni Girişimci Destek Programının KOBİ’lerin Ürün/Hizmet 

Çeşidindeki Değişime Etkisi 

Destekten yararlanan ve yararlanmayan girişimcilerden ürün/hizmet çeşidi değişiminin 

incelendiği analiz çerçevesinde işletmelerinin kuruluşlarının ilk yılına göre 3 yıl sonra yüzde 

olarak nasıl bir değişime uğradığı sorulmuştur. Buna göre, H4: “KOSGEB yeni girişimci desteği 

alan ve almayanKOBİ’lerin ürün/hizmet çeşidindeki artış bakımından bir farklılık 

vardır.”şeklindekihipotez geliştirilmiş ve T Testine tabi tutulmuştur. 

Tablo 5. Destekten yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin ilk yıl ve kuruluştan 3 yıl sonraki 

ürün/hizmet çeşidi değişimlerinin analizi 

 
KOSGEB 

desteği 
N Ortalama Std. Sapma t P 

Ürün/hizmet çeşidi değişim 

oranı (%) 

Alan 75 32,80 54,58 
1,929 0,056 

Almayan 75 17,29 43,22 

Destekten yararlanan KOBİ’lerde program süresi içerisinde ortalama olarak %32,80 

oranında ürün/hizmet çeşitlerinde artış gerçekleştiği görülmektedir. Destekten yararlanmayanlar 

ise kuruluşlarından itibaren 3 yıllık sürede ürün/hizmet çeşitlerinde %17,29’luk bir artış 

sağlamışlardır.  

Yukarıdaki tabloda yer alan T Testi Analiz Sonucuna göre kuruluştan itibaren 3 yıllık 

sürede p=0,056 değeri elde edilmiş olup, buna göre destek alan ve almayanlar arasında anlamlı 

bir fark bulunamamıştır. (p>0,05) Bu nedenle H4 reddedilmiştir. Bu sonuca göre KOSGEB Yeni 

Girişimci Desteğinin KOBİ’lerin ürün/hizmet çeşidi artışına etkisinin bulunmadığı kanaati ortaya 

çıkmaktadır.  

3.2.4.1.KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinin KOBİ’lerin Üretim/Hizmet Miktarı 

Değişimine Etkisi 

Niceliksel özellikte olan diğer sorguda, KOBİ’lerdeki üretim/hizmet miktarı değişiminin 

3 yıllık seyri incelenmiştir. Bu analiz için oluşturulan hipotez;H5: “KOSGEB Yeni Girişimci 

Desteğinden yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin üretim/hizmet miktarı artışları arasında 

anlamlı bir farklılık vardır.”şeklindedir.Hipotezin test edilmesi için T Testi yapılmıştır. 

Tablo 6. Destekten yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin ilk yıl ve kuruluştan 3 yıl sonraki 

üretim/hizmet miktarı değişimlerinin analizi 

 
KOSGEB desteği N Ortalama Std. Sapma t P 

Üretim/hizmet miktarı 

değişim oranı (%) 

Alan 75 95,60 99,23 
1,473 0,143 

Almayan 75 69,55 116,65 
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Destekten yararlanan KOBİ’lerde destek süreci içerisinde ortalama olarak %95,60 

oranında üretim/hizmet miktarında artış gerçekleştiği görülmektedir. Destekten yararlanmayanlar 

ise kuruluşlarından itibaren 3 yıllık sürede üretim/hizmet miktarında % 69,55’lik bir artış 

sağlamışlardır. Yukarıdaki tabloda yer alan T Testi Sonucuna göre her ne kadar destek alanların 

üretim/hizmet miktarı yüzdelik artışının destek almayanlara göre daha fazla olduğu görülse de 

analiz neticesinde p=0,143 değeri elde edilmiş olup, buna göre destek alan ve almayanlar 

arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. (p>0,05) Bu nedenle H5hipotezi reddedilmektedir.  

Performansa ilişkin diğer göstergelerden Ürün/Hizmet Kalitesi Durumu, Pazardan Elde 

Edilen Paydaki Değişim, Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri Yapma Durumu, İhracat Miktarı Artışı, 

Makine Parkuru Artışı, Pazarda Bilinirlik Artışı ve Finansal Rahatlık Artışı yanıtlayıcıların nitel 

değerlendirmeleri çerçevesinde analiz edilmiştir. Bu şekilde ölçülen performans göstergelerinin 

analizinde Ki Kare Testi yapılmıştır. 

3.2.4.2. KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinin KOBİ’lerin Ürün/Hizmet Kalitesine Etkisi 

Girişimcilere yöneltilen niteliksel sorulardan ilki ilk yıla göre ürün/hizmet kalitelerinin 

değişip değişmediğidir. Bu sorgunun elde edeceği bulgular için oluşturulan hipotez şu 

şekildedir:H6: “KOSGEB Yeni Girişimci Desteği alan ve almayan KOBİ’lerin ürün/hizmet 

kalitesi artışı arasında anlamlı bir ilişki veya farklılık vardır.” 

Tablo 7. Destekten yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin ilk yıla göre kuruluştan 3 yıl 

sonraki ürün/hizmet kalitesi değişim durumlarının dağılımı 

  

İlk yıla göre ürün/hizmet kalitesi 

Toplam 
Arttı Değişmedi Azaldı 

KOSGEB desteği 

Alan 
n 43 32 0 75 

% 57,3% 42,7% 0,0% 100,0% 

Almayan 
n 35 39 1 75 

% 46,7% 52,0% 1,3% 100,0% 

Toplam 
n 78 71 1 150 

% 52,0% 47,3% 0,7% 100,0% 

Deney grubundaki KOBİ’lerin tamamı kuruluşlarından 3 yıl sonra ilk yıla göre 

ürün/hizmet kalitelerinin ya arttığını ya da değişmediğini belirtmişlerdir. Azaldığını belirten 

KOBİ bulunmamaktadır. Benzer şekilde kontrol grubundaki KOBİ’lerden de sadece 1 tanesi ilk 

yıla göre ürün/hizmet kalitesinde azalma olduğunu belirtmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere, 

verilen cevapların frekans dağılımı birbirine yakın olmakla birlikte, destek alanların ilk yıla göre 

ürün/hizmet kalitesinin arttığı görüşü destek almayanlara göre daha fazladır (%57,3 > %46,7).  

Tablo 8. Destekten yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin ilk yıla göre kuruluştan 3 yıl 

sonraki ürün/hizmet kalitesi değişim durumlarının analizi 
Ki-Kare Testi Sonucu 

 
Değer Sd p 

Ki-kare 2,511 2 0,285 
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Her ne kadar destek alanlar bu soruya daha çok “ürün/hizmet kalitemiz ilk yıla oranla 3 

yıl içinde arttı” şeklinde görüş belirtmiş olsa da, Tablo 8’deki Ki Kare Testi sonucunda p=0,285 

destek alanlarla almayanlar arasında ürün/hizmet kalitesi açısından anlamlı bir ilişki veya 

farklılık bulunamamıştır (p>0,05).Bu nedenle H6 hipotezi reddedilmiştir.  

3.2.5. KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinin KOBİ’lerin Pazar Paylarındaki 

Değişimine Etkisi 

Destekten faydalanan ve faydalanmayan girişimcilere yöneltilen performans 

göstergelerine ilişkin sorularından bir diğeri, kurdukları işletmelerin pazardan elde ettikleri 

payların 3 yıl içindeki değişimini ortaya koymaya yöneliktir. Verilen cevaplar Ki-kare testine tabi 

tutulmuştur. Bu çerçevede oluşturulan hipotez, H7: “KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden 

yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin pazar paylarındaki artış arasında anlamlı bir ilişki veya 

farklılık vardır.”şeklindedir. 

Tablo 9. Destekten yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin ilk yıla göre kuruluştan 3 yıl 

sonraki pazardan elde edilen paydaki değişim durumlarının dağılımı 

  

İlk yıla göre pazardan elde edilen paydaki değişim 

Toplam 
Arttı Değişmedi Azaldı 

KOSGEB desteği 

Alan 
n 58 17 0 75 

% 77,3% 22,7% 0,0% 100,0% 

Almayan 
n 35 26 14 75 

% 46,7% 34,7% 18,7% 100,0% 

Toplam 
n 93 43 14 150 

% 62,0% 28,7% 9,3% 100,0% 

Destekten yararlanan KOBİ’lerin büyük çoğunluğu (%77,3) kuruluşlarından 3 yıl sonra 

ilk yıla göre pazardan elde edilen payda artış yaşadıklarını dile getirmişlerdir. 17 KOBİ ise (% 

22,7) pazar payında ilk yıla göre değişim yaşanmadığını düşünmektedirler. Destekten 

yararlanmayanlar içerisinde ise dağılım söz konusudur. KOBİ’lerden % 46,7’si ilk yıla göre 

ürün/hizmet kalitesinde artış olduğunu savunurken, olumsuz olarak görüş beyan eden 

KOBİ’lerin toplama oranı % 18,7’lik kesimdir. %34,7’si ise herhangi bir değişim olmadığını 

ifade etmiştir.  

Tablo 10. Destekten yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin ilk yıla göre kuruluştan 3 yıl 

sonraki pazar paylarındaki değişim durumlarının analizi 
Ki-Kare Testi Sonucu 

 
Değer Sd p 

Ki-kare 21,572 2 0,000 

Yukarıdaki Tablo 10’dan anlaşılacağı üzere Ki Kare Testi sonucunda p = 0,000 değeri 

elde edilmiş olup, bu durumda destek alanlarla almayanlar arasında pazardan elde edilen paydaki 

değişim açısından anlamlı bir ilişki veya farklılık olduğutespit edilmiştir (p<0,05). Bu nedenle 

H7 hipotezi kabuledilmiştir.  
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3.2.6. KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinin KOBİ’lerin Ar-Ge ve Yenilik 

Faaliyetlerine Etkisi 

KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik performansının değerlendirildiği bir sonraki analizde destek 

alan ve almayan işletmelerin Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinde kuruluştan itibaren 3 yıllık 

süredeki değişim durumları ele alınmıştır. Buna göre, “KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Alan ve 

Almayan KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki artış arasında anlamlı bir ilişki veya 

farklılık vardır.” şeklindeki H8hipotezi kurulmuştur. Hipotez aşağıdaki Tablo 10 ve 11’de 

görüldüğü gibi analiz edilmiştir. 

Tablo 11. Destekten yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin ilk yıla göre kuruluştan 3 yıl 

sonraki Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerindeki değişim durumlarının dağılımı 

  

İlk yıla göre Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 

Toplam 
Arttı Değişmedi Azaldı 

KOSGEB desteği 

Alan 
n 16 59 0 75 

% 21,3% 78,7% 0,0% 100,0% 

Almayan 
n 15 58 2 75 

% 20,0% 77,3% 2,7% 100,0% 

Toplam 
n 31 117 2 150 

% 20,7% 78,0% 1,3% 100,0% 

Deney grubundaki KOBİ’lerin büyük çoğunluğu kuruluşlarından 3 yıl sonra ilk yıla göre 

Ar-Ge ve Yenilik faaliyetlerinin değişmediğini bildirmiştir (%78,7). Bununla beraber bu 

faaliyetlerin arttığını belirten KOBİ oranı % 21,3’tür. Azaldığını belirten KOBİ 

bulunmamaktadır. Benzer şekilde kontrol grubundaki KOBİ’lerden de sadece 2 tanesi ilk yıla 

göre Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde azalma olduğunu beyan etmektedir. Diğer seçeneklere 

verilen yanıtların oranı destek alanlarla hemen hemen aynı çıkmıştır.  

Tablo 12. Destekten yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin ilk yıla göre kuruluştan 3 yıl 

sonraki Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki değişim durumlarının analizi 
Ki-Kare Testi Sonucu 

 
Değer Sd p 

Ki-kare 2,041 2 0,360 

Tablo 12’de görüleceği üzere Ki Kare Testi sonucunda p = 0,360 değeri elde edilmiş olup, 

bu durumda destek alanlarla almayanlar arasında Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri değişimi açısından 

anlamlı bir ilişki veya farklılık bulunamamıştır. Bu nedenle H8hipotezi reddedilmiştir.  

3.2.7. KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinin KOBİ’lerin İhracat Miktarına Etkisi 

Bu analizle daha çok girişimcilerin ihracata başlama durumlarının ne olduğu saptanmaya 

çalışılmıştır. Kuruluştan itibaren ihracat miktarındaki artış oranını ihracata başlayabilme yeteneği 

olarak da değerlendirmek mümkündür. İhracata yönelik girişimcilerin hamle yapmayı mı yoksa 

mevcut pozisyonunu korumayı mı tercih ettikleri gözlemlemek amaçlanmıştır. Oluşturulan 

hipoteze H9: “KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Alan ve Almayan KOBİ’lerin ihracat miktarı 

artışı arasında anlamlı bir ilişki veya farklılık vardır.” biçimindedir. 
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Tablo 13. Destekten yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin ilk yıla göre kuruluştan 3 yıl 

sonraki ihracat miktarındaki değişim durumlarının dağılımı 

Destekten yararlanan KOBİ’lerin neredeyse tamamı 3 yıl sonra ilk yıla göre ihracat 

miktarının değişmediğini bildirmiştir (%98,7). Sadece 1 adet girişimci ilk yıla göre ihracatının 

arttığını belirtmiştir. Bu KOBİ de kendisine sorulan “İhracat yapıyor musunuz?” sorusuna “Evet” 

seçeneği ile cevap veren tek işletmedir. Azaldığını belirten KOBİ bulunmamaktadır. Benzer 

şekilde kontrol grubundaki KOBİ’lerden de sadece 1 tanesi ilk yıla göre ihracat miktarında 

azalma olduğunu beyan etmektedir. 4 adet KOBİ ise ihracatının arttığını beyan etmiştir.  

Tablo 14. Destekten yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin ilk yıla göre kuruluştan 3 yıl 

sonraki ihracat miktarındaki değişim durumlarının analizi 
Ki-Kare Testi Sonucu 

 
Değer Sd p 

Ki-kare 2,911 2 0,233 

Tablo 14’de belirtildiği gibi Ki Kare Testi sonucunda p = 0,233 değeri elde edilmiş olup, 

bu durumda destek alanlarla almayanlar arasında ihracat miktarı değişimi açısından anlamlı bir 

ilişki veya farklılık bulunmadığına işaret etmektedir. Bu nedenle H9hipotezi reddedilmiştir.  

3.2.8. KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinin KOBİ’lerin Makine Parkuruna Etkisi 

Bu analiz öncesinde, H10: “KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Alan ve Almayan 

KOBİ’lerin makine parkuru artışı arasında anlamlı bir ilişki veya farklılık vardır.” şeklindeki 

hipotez kurulmuş olup, aşağıdaki tablolarda ilgili hipotez test edilmiştir. 

Tablo 15. Destekten yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin ilk yıla göre kuruluştan 3 yıl 

sonraki makina parkurundaki değişim durumlarının dağılımı 

  

İlk yıla göre makine parkuru 

Toplam 
Arttı Değişmedi Azaldı 

KOSGEB desteği 

Alan 
n 69 6 0 75 

% 92,0% 8,0% 0,0% 100,0% 

Almayan 
n 26 43 6 75 

% 34,7% 57,3% 8,0% 100,0% 

Toplam 
n 95 49 6 150 

% 63,3% 32,7% 4,0% 100,0% 

  

İlk yıla göre ihracat miktarı 
Toplam 

Arttı Değişmedi Azaldı 

KOSGEB desteği 

Alan 
n 1 74 0 75 

% 1,3% 98,7% 0,0% 100,0% 

Almayan 
n 4 70 1 75 

% 5,3% 93,3% 1,3% 100,0% 

Toplam 

n 5 144 1 150 

% 3,3% 96,0% 0,7% 100,0% 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 46 

Destekten yararlanan KOBİ’lerin büyük çoğunluğu (%92,0) kuruluşlarından 3 yıl sonra 

ilk yıla göre makine parkurlarında artış yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Azaldığını belirten 

KOBİ bu soruda da bulunmamaktadır. 6 KOBİ ise (% 8,0) makine parkurunda ilk yıla göre 

değişim yaşamadığını düşünmektedir. Destekten yararlanmayanlar içerisinde ise dağılım söz 

konusudur. KOBİ’lerden % 34,7’si ilk yıla göre makine parkurunda artış olduğunu savunurken, 

olumsuz olarak görüş beyan eden KOBİ’lerin toplama oranı % 8,0’lik kesimdir. 75 KOBİ’den 

43’ü ise (%57,3) ise makine parkurunda herhangi bir değişim olmadığını ifade etmiştir.  

Tablo 16. Destekten yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin ilk yıla göre kuruluştan 3 yıl 

sonraki makina parkurlarındaki değişim durumlarının analizi 
Ki-Kare Testi Sonucu 

 
Değer Sd p 

Ki-kare 53,402 2 0,000 

Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere Ki Kare Testi sonucunda p = 0,000 değeri elde 

edilmiş olup, bu durumda destek alanlarla almayanlar arasında makine parkurundaki değişim 

açısından anlamlı bir ilişki veya farklılık bulunduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Destekten 

faydalananlar, makine parkurlarının arttığını büyük çoğunlukla bildirmişlerdir. Bu nedenle 

H10kabul edilmiştir.  

3.2.9. KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinin KOBİ’lerin Pazardaki Bilinirlik 

Düzeylerine Etkisi 

Bir diğer analizde girişimcilerin kurdukları KOBİ’lerin kuruluş yıllarından sonra 3 yıl 

içinde pazardaki bilinirlik düzeylerinin nasıl etkilendiği sorgulanmıştır. Bu sorgu için aşağıdaki 

hipotez geliştirilmiştir. 

H11: “KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Alan ve Almayan KOBİ’lerin pazardaki 

bilinirliklerindeki artışı arasında anlamlı bir ilişki veya farklılık vardır. 

Tablo 17. Destekten yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin ilk yıla göre kuruluştan 3 yıl 

sonraki pazarda bilinirliklerindeki değişim durumlarının dağılımı 

  

İlk yıla göre pazarda bilinirlik 

Toplam 
Arttı Değişmedi Azaldı 

KOSGEB desteği 

Alan 
n 61 14 0 75 

% 81,3% 18,7% 0,0% 100,0% 

Almayan 
n 37 24 14 75 

% 49,3% 32,0% 18,7% 100,0% 

Toplam 
n 98 38 14 150 

% 65,3% 25,3% 9,3% 100,0% 

Destekten yararlanan KOBİ’lerden büyük çoğunluğu (%81,3) kuruluşlarından 3 yıl sonra 

ilk yıla göre makine parkurlarında artış yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Destek alıp da pazarda 

bilinirliğinin azaldığını beyan eden KOBİ olmamıştır. 14 KOBİ ise (% 18,7) pazarda 

bilinirliğinin ilk yıla göre destek süreci sonunda değişmediğini düşünmektedir. Destekten 

yararlanmayanlar içerisinde ise dağılım söz konusudur. KOBİ’lerden % 49,3’ü 3 yılsonunda ilk 
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yıla göre pazarda bilinirliğinde artış olduğunu savunurken, olumsuz olarak görüş beyan eden 

KOBİ’lerin toplama oranı % 18,7’lik kesimdir. 75 KOBİ’den 24’ü ise (%32,0) ise pazarda 

bilinirlik düzeyinde herhangi bir değişim olmadığını ifade etmiştir.  

Tablo 18. Destekten yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin ilk yıla göre kuruluştan 3 yıl 

sonraki pazarda bilinirliklerindeki değişim durumlarının analizi 
Ki-Kare Testi Sonucu 

 
Değer Sd p 

Ki-kare 22,509 2 0,000 

Tablo 18’e bakılacak olursa Ki Kare Testi sonucunda p = 0,000 değeri elde edildiği 

görülecektir. Bu durum destek alanlarla almayanlar arasında pazardaki bilinirlik düzeylerinde 

değişim açısından anlamlı bir fark bulunduğunu göstermektedir (p<0,05). Bu nedenle 

H11hipotezi kabuledilmiştir.  

3.2.10. KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinin KOBİ’lerin Finansal Rahatlığına Etkisi 

Girişimcilere yönelik son performans analizi onların işletmelerinin kuruluşlarından 

itibaren 3 yıl içindeki finansal rahatlık düzeyinin incelenmesidir. Buna göre oluşturulan hipotez, 

H12: “KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Alan ve Almayan KOBİ’ler arasında finansal 

rahatlıklarının artışı bakımından anlamlı bir ilişki veya farklılık vardır.”şeklindedir.  

Tablo 19. Destekten yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin ilk yıla göre kuruluştan 3 yıl 

sonraki finansal rahatlıklarındaki değişim durumlarının dağılımı 

  

İlk yıla göre finansal rahatlık 

Toplam 
Arttı Değişmedi Azaldı 

KOSGEB desteği 

Alan 
n 58 8 9 75 

% 77,3% 10,7% 12,0% 100,0% 

Almayan 
n 28 15 32 75 

% 37,3% 20,0% 42,7% 100,0% 

Toplam 
n 86 23 41 150 

% 57,3% 15,3% 27,3% 100,0% 

Yeni Girişimci Desteğinden yararlanan KOBİ’lerden büyük çoğunluğu (%77,3) 

kuruluşlarından 3 yıl sonra ilk yıla göre finansal rahatlık düzeylerinde artış yaşadıklarını dile 

getirmişlerdir. Finansal rahatlığının azaldığını düşünen ve destekten yararlanan KOBİ’ler % 12 

kadardır. 8 KOBİ ise (% 10,7) finansal rahatlığının ilk yıla göre destek süreci sonunda 

değişmediğini düşünmektedir. Destekten yararlanmayanlar içerisinde ise cevaplarda dağılım 

bulunmaktadır. KOBİ’lerden % 37,3’ü 3 yılsonunda ilk yıla göre finansal rahatlıklarında artış 

olduğunu savunurken, finansal rahatlığının 3 yılsonunda azaldığını düşünen KOBİ’lerin oranı % 

42,7’lik kesimdir. 75 KOBİ’den 15 adedi (%20,0) ise finansal rahatlık düzeyinin 3 yılsonunda 

değişmediğini dile getirmiştir. 

 

 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 48 

Tablo 20. Destekten yararlanan ve yararlanmayan KOBİ’lerin ilk yıla göre kuruluştan 3 yıl sonra 

finansal rahatlıklarındaki değişim durumlarının Ki Kare Testi Analizi Sonucu 
Ki-Kare Testi Sonucu 

 
Değer Sd p 

Ki-kare 25,498 2 0,000 

Tablo 20’ye bakılacak olursa Ki Kare Testi sonucunda p = 0,000 değeri elde edildiği 

görülecek olup, bu durum destek alanlarla almayanlar arasında finansal rahatlıklarında değişim 

açısından anlamlı bir ilişki veya farklılık bulunduğunu göstermektedir. Bu nedenle H12hipotezi 

kabul edilmektedir.  

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışma, kendi işini kurarak KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden yararlanan 

girişimcilerin, aynı veya benzer fiziki ve ekonomik şartlarda kurulmasına rağmen KOSGEB’in 

ilgili desteğinden yararlanmayan girişimcilerin kurduğu işletmelerle performans kıyaslamasını 

ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.  

İstihdam artışı ve mali bilanço toplamı performansları açısından KOSGEB Yeni Girişimci 

Desteğinin KOBİ’lere katkı sağladığı sonucuna ulaşılmış, desteğin net satış hasılatı, ürün/hizmet 

çeşidi değişimi ve üretim/hizmet miktarı değişimi açılarından ise anlamlı bir etkisinin olmadığı 

saptanmıştır. Bununla beraber desteğin, ürün/hizmet çeşidi sayısına belli oranda etkisi olduğu da 

savunulabilir. 

İşsizliğin önlenmesinde ve istihdamın artışında KOBİ’leri istihdama yönelik teşvik edip 

onları finansal olarak desteklemek, işverenin mali yükünü hafifleterek, işyerine veya tesisinde 

girişimcinin işletme yönetimi dışındaki diğer işleri görebilen bir eleman bulmasına fayda 

sağlamakta, işçi açısından bakıldığında da daha kolay iş sahibi olmayı kolaylaştırmaktadır.  

Girişimcilerin elde ettiği net satış hasılatlarının, onlara sunulan desteklerden bağımsız 

olduğu sonucunun ortaya çıkmış olması, desteğin doğrudan bu performans kriterine etki 

etmediğini göstermektedir. Çalışmadan elde edilen bulguya göre, bir girişimcinin yıllık satışları 

içinde daha fazla kar elde etmesi, onun daha fazla finansal destek almasıyla ilintili değildir. 

Mali bilanço toplamının destekten faydalanan girişimcilerde, faydalanmayanlara göre 

daha büyük değişim göstermesi, net satışlardan elde edilen ciro sebepli olmadığı kesinleşmiştir. 

Mali bilançonun destekten yararlananlarda daha fazla yükselmesinin temel sebebi, istihdam artışı 

ve makine parkuru artışı kaynaklı olduğu kanısına ulaşılmıştır. İstihdam artışı ve makine parkuru 

artışı kriterleri, özel tükenmeye tabi varlıklardan genel üretim/hizmet giderleri ve maddi duran 

varlıklar kalemi bazında doğal olarak işletmelerin mali bilanço toplamlarını etkilediğinden, 

KOBİ’lerin kuruluşlarının ilk yılı sonuna göre 3 yıl sonrasında daha büyük mali bilanço 

kalemlerine sahip olmasına sebep olmaktadır. Kısacası burada mali bilanço artışı net satış 

kaynaklı olmayıp, kuruluş tarihinden 3 yıl sonra özel tükenmeye tabi varlıklar (genel 

üretim/hizmet giderleri sınıfından işçilik maliyeti sebebiyle personel istihdamı) ve maddi duran 

varlıklar kalemindeki artıştan (makine + teçhizat) ötürüdür.  
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Hem mali bilanço toplamının işletmenin karından kaynaklı olabilmesi hem de net satış 

hasılatının KOSGEB’den yararlanan girişimcilerde daha anlamlı artış gösterebilmesi adına, 

destek içerisine KOBİ’lerin satışlarını ve elde ettikleri hasılatı arttırıcı modeller dahil edilebilir. 

Bunun için de işletmelerin kendi sektörüne göre yeni müşteriler kazanma, yeni pazarlar elde 

etme gibi hamleler, destek türlerine yansıtılmalıdır. Aynı şekilde diğer niceliksel veri bulguları 

olan ürün/hizmet çeşidi değişimi ve üretim/hizmet miktarı artışının destekten bağımsız bir 

hüviyette olması da net satış artışı kriterinde olduğu gibi benzer çözümleri içermektedir. 

Bununla birlikte, niteliksel kriterler içerisinde yer alan pazardan elde edilen paydaki 

değişim ve pazarda bilinirlik artışı kriterlerinde desteğin anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna 

varılmıştır. Bu kriterlere göre destek alan işletmelerin destek almayanlardan daha fazla 

pazarlama imkânı sağladığını söylemek mümkündür. Dolayısıyla net satış hasılatı artışında 

mevcut müşteri grubunda müşteri sayısını arttırmaktan ziyade girişimcilerin yeni pazarlar ve 

müşteriler elde edebileceği modeller kurgulanmalıdır. Çünkü analizde, mevcut pazarlarda 

KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden yararlanan girişimcilerin, yararlanmayanlara göre daha 

başarılı olduğu bulgusu elde edilmiştir. Bu nedenle, girişimcilerin net satış hasılatı ve buna 

endeksli mali bilanço artışı ile üretim/hizmet miktarı artışı açısından yeni pazar ve müşterileri 

bulmaya, o pazarlardaki tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını belirleyici çalışmalara ihtiyaçları 

vardır. Bu nedenle, işletmelerin yeni pazarlara ulaşmasını ve yeni müşteriler edinmesini teşvik 

etmek adına, onlara pazarlama danışmanlığı ve yeni pazarlara açılma üzerine proje 

geliştirebilecekleri modeller sunulabilir. 

Niteliksel performans göstergeleri içerisinde kuruluştan itibaren 3 yıllık sürede makine 

parkuru artışı ve finansal rahatlık sağlanması kriterlerinde destekten yararlananların, 

yararlanmayan girişimcilere oranla daha fazla gelişim sağladıkları görülmektedir. Bu kriterlerde 

desteğin etkisi doğrudan ön plana çıkmakta olup, girişimcilerin kendi görüşlerinde de bu konu 

tespit edilmiştir. Dolayısıyla KOSGEB Yeni Girişimci Desteği bu kriterler açısından girişimciyi 

doyurucu bir etkiye sahiptir. Diğer göstergelerden ürün/hizmet kalitesi değişimi, Ar-Ge ve 

yenilik faaliyetlerinde değişim, ihracat miktarı değişimi kriterlerinde Yeni Girişimci Desteğinin 

etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde KOBİ’ler ve girişimciler için öncü bir kurum olan 

KOSGEB’in mevcut Yeni Girişimci Desteği kendi işini kuran girişimciler üzerinde belli bir 

etkiye sahip olmakla beraber, devletin ve kurumun hedefleri, stratejik planları ve faaliyetleri 

kapsamında girişimcilerin büyüme ve gelişmelerine daha fazla katkı sunarak, onların belirlenen 

performans kriterleri yönünden tam performansla çalışabilmelerini sağlama adına yeni modeller 

içerecek şekilde modernize edilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda, Yeni 

Girişimci Desteğinin içeriğine, bu çalışma sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda 

girişimcilerin gelişme sağlanmayan performans kriterlerini geliştirici nitelikte modeller entegre 

edilebilir. Başka bir seçenek olarak da, KOSGEB Yeni Girişimci Desteğiyle belli performansları 

yükselen KOBİ’lerin, ilgili programı tamamlaması sonrası, yeni bir destek programı ile Yeni 

Girişimci Desteğinin etkisinin bulunmadığı performans kriterleri hususunda gelişmeleri 

sağlanabilir. Örneğin KOSGEB Yeni Girişimci Desteği sürecini başarıyla tamamlayan bir 

girişimci, “KOSGEB Destekli Girişimlere İvme Programı” isimli yeni bir programa başlatılarak, 

bu program ile onların net satışlarını, ürün/hizmet kalite düzeyini, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti 

sayısını ve ihracat miktarını artırıcı destek türleri ile desteklenerek gelişmeleri sağlanabilir. 
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Böylece KOSGEB destekli girişimciler, KOSGEB’in misyonu, vizyonu, KOBİ Stratejisi ve 

Eylem Planı (KSEP), Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (GİSEP), kurumun stratejik 

planı, Girişimcilik Destek Programının amaçları ile 10’uncu kalkınma planı öncelikleri ve 

kurumun diğer tüm stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda öne çıkan performans kriterleri 

bazında tam performansla çalışan KOBİ’ler hüviyeti kazanabilir. 

Yapılan çalışma, ülkenin geneli için de bir bakış açısı oluşturabilmesi açısından 

önemlidir. Gelecekte ülke genelinde, bu çalışma dönemine göre daha uzun dönemi kapsayan ve 

daha fazla veri içeren çalışmalar yapılabilecektir. Hatta KOSGEB Veri Tabanında bulunmayan 

işletmelere ulaşmak açısındanTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve 

Sanatkârlar Konfederasyonuna (TESK) bağlı odalar ile işbirliği yapmak suretiyle araştırma 

kapsamı daha da genişletilebilir.  
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Abstract 

Entrepreneurship has been seen as the locomotive of the economic growth and a panacea for the 

unemployment in recent years. Therefore, creation of an environment which encourages the entrepreneurship 

exhibits importance for the countries to achieve the economic growth and low levels of unemployment. This study 

researches the role of economic freedom and political stability in encouraging the entrepreneurship in 18 high 

income countries during the period 2002 and 2014 employing panel data analysis. The results revealed that 

economic freedom and political stability had positive impact on the entrepreneurial activity. 

Keywords: Economic freedom, political stability, entrepreneurship. 

 

YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELERDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜK, SİYASİ 

İSTİKRAR VE GİRİŞİMCİLİK  

Özet 

Girişimcilik son yıllarda ekonomik büyümenin lokomotifi ve işsizliğin ilacı olarak görülmektedir. Bu 

nedenle girişimciliği teşvik eden bir ortamın yaratılması, ekonomik büyüme ve düşük işsizlik düzeylerine ulaşmak 

isteyen ülkeler için önem taşımaktadır. Bu çalışma panel veri analizini kullanarak 18 yüksek gelirli ülkede 

2002-2014 döneminde ekonomik özgürlük ve siyasi istikrarın girişimciliği teşvik etmedeki rolünü araştırmaktadır. 

Çalışmanın sonuçları ekonomik özgürlük ve siyasi istikrarın girişimcilik üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik özgürlük, siyasi istikrar, girişimcilik. 
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1. INTRODUCTION 

The entrepreneurship is a multidimensional concept and has been described and defined 

in different ways as of Cantillon (1755). However, the entrepreneurship definitions are generally 

focused on the creation of business opportunities and collecting the sources to utilize them. 

Entrepreneurship can be classified as economic entrepreneurship, social entrepreneurship, civil 

entrepreneurship, political entrepreneurship, academic entrepreneurship, and innovative 

entrepreneurship depending on its field (Westlund, 2010). 

The entrepreneurship has come into prominence as a determinant of economic growth in 

the recent years. In this regard, the entrepreneurship has potential to affect the economic growth 

through creating new businesses, raising the competition and increasing the productivity with 

technological change (Acs, 2006). Therefore, scholars have begun to research the individual, 

social, institutional and economic causes underlying the entrepreneurship considering its positive 

economic implications in the recent years (e.g., see Selmi and Haddad, 2013; Cala et al, 2015). 

In this study, we researched the role of economic freedom and political stability in raising the 

entrepreneurial activity in 18 high income countries over the period 2002-2014 employing 

Basher and Westerlund (2009) cointegration test. In this context, the relevant empirical literature 

was summarized in the next section. Then data, method and empirical analysis are respectively 

explained in Section 3 and 4 and the study is concluded with Section 5. 

2. LITERATURE REVIEW 

Increasing importance of entrepreneurship has led the scholars to investigate the 

individual, social, institutional and economic determinants of entrepreneurship. In this paper, we 

focus on the political stability and economic freedom as potential determinants of 

entrepreneurship. In this context, theoretically it is expected that improvements in political 

stability increase the entrepreneurial activity through decreasing the uncertainty and risk, raising 

the investment and encouraging the development of financial sector (Dutta et al., 2013). 

However, relatively few studies have researched the impact of political stability on the 

entrepreneurial activity and the limited number of studies havereached mixed findings in contrast 

to the theoretical considerations (e.g., see Friedman, 2011; Dutta et al., 2013; Brás and Soukiazis, 

2014). 

In one of the early studies, Friedman (2011) analyzed the interaction between public 

governance including political stability and entrepreneurship in 36 countries with correlation 
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analysis and discovered a negative correlation between public governance and entrepreneurship. 

On the other hand, Dutta et al. (2013)researched the impact of political stability on the 

entrepreneurship in 91 countries using dynamic panel regression and found that political stability 

affected the entrepreneurship positively. In another study, Brás and Soukiazis (2014) analyzed 

the impact of institutional and economic factors on the entrepreneurial activity in 36 countries 

with panel regression and revealed that political stability had negative impact on the 

entrepreneurial activity, while economic freedom had positive impact on the entrepreneurial 

activity. 

Economic freedom may promote the entrepreneurial activity theoretically through various 

channels such as strong private property protection; independent legal system, free international 

trade, and highly developed financial sector (see Berggren, 2003). Relatively more empirical 

studies have been conducted on the interaction among economic freedom components and 

entrepreneurial activity when compared with literature about relationship between political 

stability and entrepreneurial activity. The studies have confirmed the theoretical considerations 

and discovered that economic freedom mainly affected the entrepreneurial activity positively 

(e.g., see Bjørnskov and Foss, 2008; Campbell et al., 2011; Hall et al., 2012; Powell and Weber, 

2013; Brás and Soukiazis, 2014; Cavusoglu and Dincer, 2015; Saunoris and Sajny, 2017). 

In one of the early studies, Bjørnskov and Foss (2008) analyzed the relationship among 

major elements of economic freedom of Fraser Institute and entrepreneurship in 29 countries 

with different economic development levels with panel regression and revealed that there was a 

negative relationship between government size and entrepreneurial activity, while sound money 

affected the entrepreneurial activity positively, but the remaining components of economic 

freedom index had no significant effects on the entrepreneurial activity. On the other hand, 

Campbell et al. (2011) researched the interaction between economic freedom and entrepreneurial 

activity in the US states during the period 1988-2015 employing dynamic panel regression and 

revealed that economic freedom affected the entrepreneurship positively. Hall et al. (2012), 

Powell and Weber (2013)and Cavusoglu and Dincer (2015) also conducted similar analyses for 

50 US states and found a positive relationship between economic freedom and entrepreneurial 

activity 

Diaz-Casero et al. (2012) researched the interaction between the components of economic 

freedom and entrepreneurial activity during the period 2004-2009 employing correlation analysis 

and discovered a negative correlation between economic freedom and entrepreneurial activity. 

On the other side, Herrera-Echeverri et al. (2014) analyzed interaction among foreign direct 
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investments, institutional development, economic freedom and entrepreneurship in 87 countries 

over 2004-2009 period with panel regression and revealed that freedom to form businesses 

affected the entrepreneurial activity positively in all income groups of countries, while freedom 

to international trade affected the entrepreneurial activity positively in low-income countries and 

positively in high income countries. Finally, Saunoris and Sajny (2017) investigated the impact 

of economic freedom on the formal and informal entrepreneurship in 61 countries over the 

2001-2010period with panel regression and discovered that economic freedom raised the formal 

entrepreneurship and decreased the informal entrepreneurship. 

3. DATA AND ECONOMETRIC METHODOLOGY 

3.1. Data 

We employed total early-stage entrepreneurial activity (TEA) of Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) (2017), the share of population involved in early-stage entrepreneurship, for the 

entrepreneurship. On the other hand economic freedom index calculated by Fraser Institute 

(2016) was used for economic freedom and reflects freedom in five main areas including 

government size, legal system and property rights, sound money, international area, and 

regulation. Finally, political stability was proxied by political stability and absence of 

violence/terrorism index of World Bank (2017a), which reflects the perceptions of the likelihood 

of political instability and/or politically-motivated violence, including terrorism. We based the 

classification of World Bank (2017b) in selection of high income countries. However, data 

availability was determinative in the finalization of study period and the sample. The variables 

used in the econometric analysis, their symbols and data sources were presented in Table 1.  

Table 1. Data description 

Variables Description Source 

TEA Total Early-Stage Entrepreneurial Activity (the share 

of population involved in early-stage 

entrepreneurship) 

GEM (2017) 

EFR Economic freedom index Fraser Institute (2016) 

PS Political stability and absence of violence/terrorism World Bank (2017a) 
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3.2. Econometric Methodology 

First, cross-sectional dependence and homogeneity was tested in the study. Then the 

stationarity of the series was investigated by the unit root test of Carrion-i-Silvestre et al. (2009). 

At the next stage, the cointegrating relationship among the series was analyzed with 

cointegrating test of Basher and Westerlund (2009) and the cointegrating coefficients were 

estimated with FMOLS and DSUR. Finally, the short-run interaction among the series was 

examined with error correction model. 

4. EMPIRICAL ANALYSIS 

4.1. Results of cross-sectional dependence and homogeneity tests 

We employed 𝐶𝐷𝐿𝑀1 test of cross-section dependence CD LM test of Pesaran (2004) 

and 𝐿𝑀𝑎𝑑𝑗. test of Pesaran et al. (2008) to test the cross-sectional dependence among the series, 

because cross-section of the dataset (N=18) was found to be higher than the time dimension of 

the dataset (T=13) and the results were presented in Table 2. We rejected the null hypothesis 

(there is cross-section independence) considering the results of both test and concluded that there 

was cross-sectional dependency among the variables. On the other side, the homogeneity of the 

slope parameters was tested with the delta and adjusted delta tests of Pesaran and Yamagata 

(2008) and the results were given in Table 2. The null hypothesis (the slope coefficients are 

homogeneous) was denied regarding the results of both tests and we revealed that the slope 

coefficients differed among the cross-sectional units.  

Table 2. Results of cross-sectional dependence and homogeneity tests 

Cross-sectional dependency test 

Variables CD LM test statistic CD LM p value 𝑳𝑴𝒂𝒅𝒋. test 

statistic 

𝑳𝑴𝒂𝒅𝒋. p value 

TEA 8.536 0.001 21.732 0.000 

EFR 7.329 0.003 18.451 0.017 

PS 5.077 0.015 16.044 0.002 

Coefficient homogeneity test 

Test Test statistic P value 

∆̃ 38.427 0.001 

∆̃𝑎𝑑𝑗 31.055 0.016 
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4.2. Results of unit root test of Carrion-i-Silvestre et al. (2009) 

We used Carrion-i-Silvestre (CS) unit root test of Carrion-i-Silvestre et al. (2009), which 

allows five structural breaks in the series, to analyze the stationarity of the series. CS unit root 

test determines the dates of structural breaks with using Bai and Perron (2003) algorithm by 

means of quasi-GLS (Generalized Least Squares) method. The test calculates five test statistics 

including 𝑃𝑇, 𝑀𝑃𝑇, 𝑀𝑍𝛼, MSB, and 𝑀𝑍𝑇 and the results of the test were presented in Table 3. 

The results revealed that all the variables were not stationary at the level, but became stationary 

after first-differencing. Furthermore, the dates of structural breaks calculated by the test 

corresponded to periods of the global financial crisis and Eurozone sovereign debt crisis.  

Table 3. Results of cross-sectional dependence and homogeneity tests 

Var. 𝑷𝑻 𝑴𝑷𝑻 𝑴𝒁𝜶 MSB 𝑴𝒁𝑻 Dates of structural 

breaks 

TEA 18.22(9.12) 18.46(9.12) -22.78(-45.32) 0.13(0.10) -3.45(-4.75) 2008, 2009, 2010 

D(TEA

) 

3.23(8.34)** 4.67(9.34)*

* 

-55.78(-41.28)*

* 

0.03(0.10)*

* 

-5.89(-4.23)

** 

- 

EFR 18.45 (9.03) 18.03 (9.03) -23.45(-45.03) 0.15(0.10) -3.38(-4.73) 2008, 2009, 2010 

D(EFR

) 

2.87(8.26)** 3.27(9.12)*

* 

-65.39(-45.39)*

* 

0.05(0.10)*

* 

-6.68(-3.96)

** 

- 

PS 15.34 (9.16) 15.98 (9.16) -21.69(-46.23) 0.17(0.10) -3.21(-4.82) 2008, 2009, 2010, 

2011 

D(PS) 2.95(8.11)** 3.75(9.43)*

* 

-54.27(-38.51)*

* 

0.07(0.10)*

* 

-4.91(-3.06)

** 

- 

Note: Critical values were in brackets. Bootstrap values were generated with 1000 simulations. The model enabling 

the structural breaks in both constant and trend was selected. 

** indicates that it is significant at 5% 

4.3. Results of Basher and Westerlund (2009) cointegration test 

We employed cointegration test of Basher and Westerlund (2009) which considers both 

cross-sectional dependence and three structural breaks and the results were presented in Table 4. 

The null hypothesis (there is cointegrating relationship among the series) was rejected when we 

used the test version with disregarding the structural breaks. However, the null hypothesis was 

accepted when the test regarding the structural breaks was used and we concluded that there was  
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Table 4. Results of Basher and Westerlund (2009) cointegration test 

 LM test 

statistic 

Asymptotic p 

value 

Decision Bootstrap p 

value 

Decision 

Disregarding the structural breaks: 

Constant -11.632 0.015 There is no 

cointegration 

0.012 There is no 

cointegration 

Constant and 

trend 

10.348 0.026 There is no 

cointegration 

0.027 There is no 

cointegration 

Regarding the structural breaks: 

Constant -1.853 0.673 There is 

cointegration 

0.961 There is 

cointegration 

Constant and 

trend 

-1.035 0.341 There is 

cointegration 

0.763 There is 

cointegration 

Note: Bootstrap values were generated with 1000 simulations.  

4.4. Estimation of cointegrating coefficients 

The cointegrating coefficients were estimated with FMOLS and DSUR after 

determination of long run relationship among the variables, FMOLS estimator regards only 

heterogeneity, while DSUR estimator considers both cross-sectional dependency and 

heterogeneity. The estimation results were presented in Table 5. The coefficients estimated by 

DSUR method revealed that both economic freedom (EFR) and political stability (PS) affected 

the entrepreneurial activity (TEA) positively. The results revealed that 1 unit increase in PS 

caused a %21.5 units increase in TEA, while 1 unit increase in EFR led a %18 units increase in 

TEA. On the other side, the coefficients estimated by FMOLS method also yielded similar 

results. The results by FMOLS revealed that 1 unit increase in PS caused a %28.3 units increase 

in TEA, while 1 unit increase in EFR led a %20.3 units increase in TEA. The coefficients 

estimated by two different methods showed that political stability had relatively more impact on 

the entrepreneurial activities. 
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Table 5. Results of cointegrating model estimation 

Dependent variable: TEA 

 EFR PS 

Method DSUR 0.183*** 0.215** 

FMOLS 0.203** 0.283** 

*** and ** respectively indicates that it is significant at 1% and 5% significance levels 

4.5. Short-run Analysis 

The short run interaction among the variables was estimated with error correction model 

and the results were given in Table 6. The error correction terms were found to be negative and 

statistically significant. Therefore, we concluded that the series converge towards their long-term 

equilibrium value with eliminating the short run deviations. However, relatively small error 

correction terms in absolute value indicated that their velocity of reaching the equilibrium was 

relatively low. 

Table 6. Results of short run relationship estimation 

Variables Coefficient P value Coefficient of error correction term 

DEFR -0.156* 0.001 -0.072** 

DPS -0.239* 0.015 -0.095** 

** indicates that it is significant at 5% significance level 
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5. CONCLUSION 

Entrepreneurship has been seen as the locomotive of the economic growth and a panacea 

for the unemployment in recent years. Therefore, creation of an environment which encourages 

the entrepreneurship exhibits importance for the countries to achieve the economic growth and 

low levels of unemployment. This study researched the impact of economic freedom and 

political stability on the entrepreneurial activity in 18 high income countries during 2002-2014 

period employing Basher and Westerlund (2009) cointegration test. The results revealed that 

economic freedom and political stability affected the entrepreneurial activity positively. But the 

impact of political stability on the entrepreneurial activities was found to be relatively higher 

when compared with economic freedom. So institutions, legal structure and regulations which 

promote the political stability and economic freedom also encourage entrepreneurship and in 

turn economic growth and development. 
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Özet 

Bu çalışmada, 2008 Küresel Ekonomik Krizi’nden 2016 yılına kadar olan süreçte Türkiye’nin dış ticaret 

hadlerinin gelişimi ele alınarak ekonomik büyümeye etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda, Türkiye ekonomisi için dış 

ticaret hadleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Eylül 2008-Haziran 2016 dönemleri arasında 

aylık veriler kullanılarak oluşturulan seriler farklı derecelerde durağanlaştıkları için ARDL sınır testi yaklaşımıyla 

analiz edilmiştir. Sınır testi yaklaşımıyla yapılan analizler sonucunda seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin 

varlığı tespit edilmiştir. Serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri anlamına gelen bu sonuca dayanarak, uzun 

ve kısa dönem analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmelerin 

ekonomik büyümeyi hem uzun hem de kısa dönemde olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dış ticaret hadleri, Ekonomik büyüme, ARDL sınır testi. 
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RELATIONSHIP BETWEEN TERMS OF TRADE AND ECONOMIC 

GROWTH: THE CASE OF TURKEY 

Abstract 

In this study, during the period from 2008 Global Economic Crisis to the year 2016 the progress of Turkey’s 

terms of trade is handled and its effect on economic growth is discussed. In this context, the relationship between 

terms of trade and economic growth for Turkish economy is analyzed. Because series generated between the periods 

of September 2008 and June 2016 by using monthly data are stationary at different levels, they are analyzed by 

ARDL bound test approach. As a result of the analyses done by bound test approach, the existence of a cointegration 

relationship among series is determined. Based on the result, which means that the series move together in the long 

run, long and short run analyses are done. According to the results obtained, it is determined that positive 

developments in terms of trade affect economic growth positively both in the long run and in the short run. 

Keywords: Terms of trade, Economic Growth, ARDL Bound Test. 

1. GİRİŞ 

Günden güne küreselleşen dünyada dış ticaret hemen her ülkenin içinde bulunduğu bir yapı 

haline gelmiştir. Günümüzde ekonomik büyümesini ve buna bağlı olarak ekonomik kalkınma 

düzeyini arttırmaya çalışan ülkeler için dış ticaret oldukça önemli bir konumdadır. Ülkelerin dış 

ticaretten elde ettikleri kazançlar ise dış ticaret hadleri ile ölçülebilmektedir. Dış ticaret hadleri, 

ihracat fiyat endeksinin ithalat fiyat endeksine oranlanması ile elde edilmektedir. İhracat fiyat 

endeksinin ithalat fiyat endeksine oranla daha hızlı artması, ihracatçı ülkenin gelirini arttıracak 

bir sonuç doğuracaktır. 

Dış ticaret hadlerindeki iyileşmenin ekonomik büyümeyi etkilediği kuşkusuzdur. Fakat 

büyümeyi etkileyen başka faktörler de bulunmaktadır. Bu nedenle dış ticaret hadlerinin 

ekonomik büyümeyi ne ölçüde etkilediğinin ortaya konulması önem arz etmektedir. İşte Türkiye 

örneği özelinde bunun ortaya konulması çalışmamızın başlıca özelliğidir. 

Bu çalışmada Eylül 2008-Haziran 2016 döneminde Türkiye’nin dış ticaret hadlerinin 

ekonomik büyümeye etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda literatür araştırması 

yapıldıktan sonra model ve veri seti açıklamaları yapılmıştır. Model ve veri seti açıklamalarının 

ardından analizde kullanılacak olan değişkenlerin durağanlık sınamaları yapılmış ve serilerin 

durağanlıkları sağlandıktan sonra eşbütünleşme analizine geçilmiştir. Son olarak eşbütünleşme 

analizinden elde edilen bulgular sonuç kısmında değerlendirilmiştir. 
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2. EKONOMİK BÜYÜME KAVRAMI İLE DIŞ TİCARET HADDİ KAVRAMININ 

BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ekonomik büyüme kavramı iktisat yazınında üzerinde en çok durulan kavramların 

başında gelmektedir. Bir ülkedeki toplam üretim hacminin (reel GSYH) devamlı olarak 

genişlemesi şeklinde tanımlanan ekonomik büyümenin, nüfus artış oranından daha yüksek 

oranda büyümesi, kişi başına düşen gelirin artmasını sağlamaktadır. Bu durum da, ülkenin refah 

düzeyini arttırmaktadır (Seyidoğlu, 2003: 97). Ancak söz konusu büyüme kişi başına gelirde 

meydana gelen artışın 1-2 yıl gibi geçici süreli değil devamlı olmasıyla sağlanabilmektedir. 

Refah seviyelerini yükseltmek amacıyla büyümesini sanayileşerek sağlamaya çalışan 

ülkeler, ulusal kaynakların yetersiz kalması sebebiyle dış kaynaklara ihtiyaç duymaktadırlar. 

Günümüzde neredeyse hiçbir ülke bu anlamda kendi kendine yetememektedir. Bu sebeple 

özellikle teknolojik gelişmelerin desteklediği haberleşme ve iletişim imkânlarının küreselleşmesi, 

dünya çapında uluslar üstü kurumların oluşması, sermaye hareketleri ve dış ticaret gibi kanallar 

aracılığıyla ülkeler birbirleri ile bütünleşmekle kalmayıp birbirlerine bağımlı hale 

gelebilmektedirler. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin gelenekselleşmiş kanallarından birisi 

olan dış ticaret, ülkelerin elinde bulunmayan mal, hizmet ve üretim faktörlerini yurtdışından 

temin etmesi veya ülkelerin kendi ürettikleri malları yurtdışına satması gibi işlemlerle 

gerçekleşmektedir. Klasik iktisatçılardan A.Smith ve D.Ricardo işbölümü ve serbest ticaretin 

faydalarına vurgu yapmış, serbest dış ticaretin, katılan tüm ülkelerin refahını arttırabileceğini 

belirtmişlerdir. Bu görüşe J.S.Mill’in ve A.Marshall’ın yaptığı katkılarla dış ticaret hadleri 

kavramı ortaya çıkmıştır. Ülkelerin, diğer ülkelerle ekonomik ilişkiler içine girebilmesi için 

ihracat gibi döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunmaları gerekmektedir. Azgelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkeler, özellikle yetersiz gelir düzeyinin tetiklediği tasarruf açığı ve sermaye kıtlığı 

sebebiyle, büyümeleri ve kalkınmaları için gerekli olan yatırım ve sermaye mallarını ithal 

ederlerken zorluklar yaşamaktadırlar. Bu sebeplerle azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

büyüme ve kalkınma süreçleri engellerle karşılaşmaktadır (Korkmaz ve Aydın, 2015: 48). 

Basit bir şekilde ifade edilecek olursa dış ticaret hadleri, ihraç malları fiyatlarının ithal 

malları fiyatlarına oranlanması şeklinde tanımlanmaktadır (Salvatore, 1998: 93-94). Bu tanımdan 

hareketle ihracat fiyatları yükselen, ithalat fiyatları ise düşen ülkenin dış ticaret hadlerinin 

artacağı söylenebilir. Ülkenin lehine olan bu durumda elde edilen kazanç söz konusu ülkenin dış 

ticaret hadlerini belirlemektedir. Dış ticaret hadleri olumlu yönde değiştiği takdirde ülkeler arası 

artan gelir farklılıklarında azaltıcı bir rol oynayarak, ülke içinde kişi başına düşen geliri de 

arttırmaktadır (Diler, 2006: 30). Yükselen ticaret hadleri aynı zamanda ülkenin rekabet gücünü 
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ve dolayısıyla satın alma gücünü arttırarak, ülke refahına da olumlu katkı yapacak bir sonuç 

doğurmaktadır. Bir birim ihraç malına karşılık olarak daha fazla ithal malı satın alınabileceği 

anlamına da gelen bu olumlu katkı, ülkenin dış ticaretten kazançlı çıktığını göstermektedir. Aksi 

durumda dış ticaret hadlerindeki bir azalış ise, ülkenin ihraç malları fiyatının ithal malları 

fiyatına göre nispi olarak düşmesi anlamına gelmektedir. Aynı miktardaki ithal malı için daha 

fazla ihraç malı satmak zorunda kalacak olan ülke, dış ticaret hadlerindeki bu düşüşten olumsuz 

etkilenecektir (Özdemir ve Delice, 2012: 640). 

Dış ticaret hadleri aynı zamanda ticaret yapan ülkelerin arasında ticaret gelirlerinin nasıl 

paylaşıldığını da göstermektedir (S. A. Ozga, 1967: 65). Karşılıklı yapılan ticaretten karlı çıkmak 

isteyen ülkenin, diğer ülkelerin ticaretinde olumlu ya da olumsuz gelişmeler olup olmadığını 

belirlemesi gerekmektedir. Bu noktada dış ticaret hadleri, bir ülkenin dış ticaret kazançlarını 

belirlemek için büyük önem taşımaktadır (Van den Berg ve Lewer, 2007: 208). 

Dış ticaret hadlerinin ihracat fiyat endeksinin ithalat fiyat endeksine oranlanması ile elde 

edildiği düşünüldüğünde dış ticaret hadlerinin iyileşmesi, ülkenin dış ticaretten döviz getirisi 

elde ederek kazançlı çıktığını belirtmektedir. Dış ticaretten elde edilecek bu kazancın artmasına 

bağlı olarak azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ithal etmeleri gereken yatırım ve sermaye 

mallarının ödemelerini daha rahat karşılamaktadırlar. Dolayısıyla dış ticaret hadleri iyileşen bir 

ülkenin ekonomik büyüme ve kalkınma süreci dış ticaret hadlerindeki bu iyileşmeden olumlu 

etkilenmektedir. 

2.1. Dış Ticaret Hadlerine İlişkin Tanımlamalar 

İktisatçılar, dış ticaret hadleri kavramının kullanımında ortaya çıkan güçlükleri kaldırmak 

adına değişik kavramlar ortaya koymuşlardır. Dış ticaret hadlerinin geliştirilen çeşitli 

kavramlarının en çok kullanılanları (Kumbaracıbaşı, 1976: 80-81): 

- İhraç ve ithal malları değişim oranlarına dayanan ticaret hadleri 

- Ekonomilerin en verimli kaynakları arasındaki değişim oranını esas alan ticaret hadleri 

- İthalatın sağladığı toplam fayda ile ihracatın gerektirdiği toplam fedakârlık arasındaki 

oransal ilişkiye dayanan ticaret hadleri olarak sınıflandırılmaktadır. 

Bu üç kavrama bağlı olarak geliştirmiş olan dış ticaret hadleri türleri; mal değişimine 

dayanan dış ticaret hadleri, faktör değişimine dayanan dış ticaret hadleri, fayda ve gerçek 

maliyetlere dayanan dış ticaret hadleri olmak üzere üç ana başlık altında sınıflandırılabilir 

(Hepaktan, 2006: 23). Mal değişimine dayanan dış ticaret hadleri sınıflandırmasında net değişim, 
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brüt değişim ve gelir dış ticaret hadleri tanımlamaları yer almaktadır. Ülkelerin gerçekleştirmiş 

olduğu dış ticaret faaliyetlerinden kazançlı çıkıp çıkmadığının belirlenmesi amacına en çok 

riayet eden ve en çok kullanılan kavramlar ise, net değişim ve brüt değişim ticaret hadleridir. 

Dış ticaret hadleri, ele alınan dönemdeki değerinin belirlenen baz yılı değeri olan 100’ün 

altında ya da üstünde gerçekleşmesine göre yorumlanmaktadır. Dış ticaret hadleri, 100 değerinin 

üzerinde ise dış ticaretten kazanç sağlandığını göstermektedir. Buradaki asıl önemli nokta, 

ihracatın ve ithalatın rakamsal değerlerle gelişmesinin ele alınmasından ziyade oransal 

gelişmelerinin ele alınmasıdır. 

Bu bilgiler ışığında net değişim dış ticaret hadleri ile 2008 Krizi’nin etkilerinin rakamlara 

yansıdığı 2009 yılı Tablo 1’de değerlendirildiğinde, oransal gelişmenin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Söz konusu dönemde ithalat birim değer endeksi %3,4 oranında azalırken ihracat birim değer 

endeksinde önemli bir değişiklik olmamıştır. Dolayısıyla, net değişim dış ticaret hadleri 2009 

yılında 100’ün üstünde değer almıştır. Ancak, brüt değişim ticaret hadlerine bakıldığında, 2009 

yılında %5,5 oranında daralarak 100’ün altında bir değer aldığı görülmüştür. Gelir dış ticaret 

hadleri ise, 2009 yılında %4 oranında bir daralma yaşamış ve 100’ün altında bir değer almıştır. 

Tablo 1. Türkiye’nin Dış Ticaret Hadleri 

Yıllar 

İhracat 

Miktar 

Endeksi (Qx) 

İthalat  

Miktar  

Endeksi (Qm) 

İhracat Birim 

Değer  

Endeksi (Px) 

İthalat Birim 

Değer  

Endeksi (Pm) 

Brüt  

D.T.H. 

(Qm/Qx) 

Net  

D.T.H. 

(Px/Pm) 

Gelir Ticaret 

Hadleri 

(Px/Pm)*Qx 

2005 72.6 80.4 76.7 72 110.7 106.5 77.3 

2006 81.9 87.8 84.7 83.4 107.2 101.6 83.2 

2007 91.5 98.8 86.5 83 108.0 104.2 95.4 

2008 97.1 97.6 99.5 98.7 100.5 100.8 97.9 

2009 89.4 84.8 99.8 95.3 94.9 104.7 93.6 

2010 100 100.4 100 100 100.4 100.0 100.0 

2011 106.2 112.4 124.9 128.1 105.8 97.5 103.5 

2012 123.2 113.4 129.4 133.8 92.0 96.7 119.1 

2013 123.1 123.6 137.9 140.01 100.4 98.5 121.2 

2014 129.2 122.3 155.82 155.06 94.7 100.5 129.8 

2015 130.4 123.5 173.54 161.64 94.7 107.4 140.0 

2016 135 129.1 183 162.15 95.6 112.9 152.4 

Kaynak: TÜİK 
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Gelir dış ticaret hadlerindeki bu azalış, aynı dönemde ihracatın miktar olarak 

azalmasından kaynaklanmaktadır. İhracata dayalı ithal malı satın alma gücünü gösteren gelir dış 

ticaret hadlerinin 100’ün altında değer alması, kriz sonrası 2009 yılında Türkiye’nin ihracata 

dayalı ithalat kapasitesinin düştüğünü göstermektedir. 2016 yılına gelindiğinde ise net değişim 

dış ticaret hadlerinin 100’ün üstünde değer alarak ülke lehine geliştiği ve Türkiye’nin dış 

ticaretten avantajlı çıktığı görülmektedir. Brüt değişim dış ticaret hadleri ise aynı dönemde 

100’ün altında değer aldığı görülmektedir. Bu değer, miktar olarak daha fazla ihraç ürünü 

satılırken karşılığında daha az ithal ürünü alınabildiğini göstermektedir. Gelir ticaret hadlerinin 

ise 2016 yılında 100’ün üstünde değer aldığı görülmektedir. Bu da ihracata dayalı ithal malı satın 

alma gücünün arttığını göstermektedir. 

3. LİTERATÜR TARAMASI 

Gökalp (2000) çalışmasında, 1980-1998 dönemleri arasında Türkiye’nin dış ticaret 

hadlerindeki değişmelerin gelir etkisini araştırmıştır. Söz konusu dönemde dış ticaret hadlerinin 

gelir etkisi (Dış Ticaret Müsteşarlığı verileri kullanılarak) Nicholson ve Sachs-Dornbusch 

yöntemi ile tespit edilmiştir. Nicholson yöntemi ile yapılan hesaplamada, dış ticaret hadlerinin 

6.862,5 milyon dolar olumlu gelir etkisine sahip olduğu belirlenmiştir. Sachs-Dornbusch yöntemi 

ile yapılan hesaplamada ise, dış ticaret hadlerinin GSYİH’yi yıllık olarak ortalama -%0.24 

oranında olumsuz etkilediği hesaplanmıştır. Ayrıca, dış ticaret hadlerinin 1980-1998 döneminde 

negatif bir trende sahip olmasının Singer-Prebisch hipotezini desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Aydoğuş ve Diler (2006) çalışmalarında, Türkiye’de dış ticaret hadlerinin gelir etkisinin 

belirlenmesi konusunda genel bir değerlendirme yapmışlardır. Bu değerlendirmede, Türkiye 

ekonomisinde dört önemli dönem belirlenmiş ve 1984-2004 yıllarını kapsayan ihracat ve ithalat 

fiyat endeksleri veri olarak kullanılmıştır. Dış ticaret hadlerinin gelir etkisinin özellikle kriz 

dönemlerinde oldukça düştüğü sonucuna ulaşmışlardır. 

Yamak ve Korkmaz (2006) çalışmalarında, Türkiye ekonomisi için 

Harberger-Laursen-Metzler (HLM) Hipotezi’nin 1991:4-2003:3 döneminde geçerli olup 

olmadığını incelemişlerdir. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, dış ticaret haddinden dış 

ticaret dengesine doğru, tek yönlü, kısa dönemli ve negatif bir nedensellik ilişkisi olduğunu tespit 

etmişlerdir. Bu nedenle, Türkiye ekonomisi için HLM Hipotezi’nin ele alınan dönemde geçerli 

olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 
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Hepaktan ve Karakayalı (2009) çalışmalarında, 1980-2008 döneminde Türkiye’nin dış 

ticaret hadlerini analiz etmişlerdir. Bu çalışmada, söz konusu dönem için Türkiye’nin net değişim 

ticaret hadlerindeki bozulmaya rağmen ihracat ve verimlilikteki artışa bağlı olarak gelir ticaret 

hadlerinin yükseldiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Cambazoğlu ve Karaalp (2012) çalışmalarında, 1982-2011 arası 30 yıllık dönemde 

Türkiye’nin ticaret açısından durumunu analiz etmişlerdir. Buna göre Türkiye’nin ara malı 

ihracatı ve ithalatı yapan bir ülke olduğu sonucuna ulaşmışlardır. İkinci olarak Singer-Prebisch 

tezinin Türkiye için geçerli olup olmadığını net dış ticaret hadleri, brüt dış ticaret hadleri ve gelir 

ticaret hadleri bulgularıyla analiz etmişlerdir. Uluslararası ticaretin 1982-2011 dönemleri için 

Türkiye’nin lehine olduğu ve dolayısıyla Singer-Prebisch tezinin geçersiz olduğunu tespit 

etmişlerdir. Ayrıca reel ihracat ve ithalat hacmi endeksleri arasındaki ilişkiyi vektör otoregresyon 

(VAR) modeli kullanarak test etmişlerdir. Türkiye’nin ihracatının ithalatına bağımlı olduğu, 

ihracatın ithalat tarafından etkilendiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Oktar ve Dalyancı (2012) çalışmalarında, Türkiye ekonomisi için 2004-2011 döneminde 

dış ticaret hadlerinin cari işlemler dengesi üzerindeki etkilerini eşbütünleşme analizi, Granger 

nedensellik analizi ve VAR analizleri ile araştırmışlardır. Cari işlemler dengesi ve dış ticaret 

hadleri olmak üzere iki değişkene ait aylık verileri TCMB veri dağıtım sisteminden elde 

etmişlerdir. Ulaştıkları sonuca göre uzun dönemde dış ticaret hadlerinden cari işlemler dengesine 

doğru aynı yönlü bir eşbütünleşme ilişkisi vardır. Bu sebeple dış ticaret hadlerinin 

iyileştirilmesine yönelik uygulanacak ekonomi politikaları, uzun dönemde hem cari işlemler 

dengesini hem de ekonomik büyümeyi olumlu etkileyebilecektir. Ayrıca %5 anlamlılık 

düzeyinde cari işlemler dengesinin dış ticaret hadlerini etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Şen (2013) çalışmasında, Gümrük Birliği sürecinde 1996-2012 yılları arasını kapsayan 

dönemde dış ticaret hadlerinin gelir etkisini Nicholson yöntemiyle incelemiştir. Bu dönemdeki 

baz yılı farklılıklarından doğacak hataların ortadan kalkması amacıyla zincirleme endeks 

yöntemine göre düzeltme yapılarak tek bir seri elde edilmiştir. Bu seriyle yapılan 

değerlendirmeye göre, Gümrük Birliği sürecinde dış ticaret hadlerinin Türkiye’nin aleyhine 

dönmesi nedeniyle yaklaşık olarak -70.460,7 milyon $ gelir kaybı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Çevik (2014) çalışmasında, Türkiye’de dış ticaretin ekonomik büyümeye etkisini 

1998-2013 dönemi için granger nedensellik analiziyle incelemiştir. İhracattan ekonomik 

büyümeye doğru tek yönlü, ithalattan ekonomik büyümeye doğru ise çift yönlü nedensellik 

ilişkisine ulaşmıştır. 
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Ekinci vd. (2015) çalışmalarında, 1990-2012 yılları arasında Türkiye’nin dış ticaret 

hadlerinin ekonomik büyüme üzerine etkisini Markov değişim yaklaşımıyla incelemişlerdir. 

Çalışmada, Türkiye'nin büyüme sürecini temsilen sanayi üretim endeksi ve dış ticaret haddi 

olmak üzere iki değişken kullanmışlardır. Elde ettikleri bulgulara göre dış ticaret hadlerindeki 

olumlu gelişmeler ekonomik büyümeyi arttıracak etkiler ortaya çıkarmaktadır. 

Erçakar ve Taşçı (2016) çalışmalarında, Ocak 1982 - Kasım 2015 dönemini kapsayan 

veriler kullanarak Türkiye için Singer-Prebisch hipotezinin geçerli olup olmadığını dış ticaret 

hadleri aracılığıyla analiz etmişlerdir. Çalışmada, Bunzel ve Vogelsang (2005) ve Perron ve Yabu 

(2009) tarafından geliştirilmiş olan ekonometrik trend analizi teknikleriyle yapılan inceleme 

sonrası çalışmanın kapsadığı dönemde Türkiye için Singer-Prebisch tezinin geçerli olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca gelecek yıllarda bu durumun değişebileceği belirtilmiştir. 

4. EKONOMETRİK ANALİZ 

4.1. Model ve Veri Seti 

Türkiye’de dış ticaret hadleri ile ekonomik büyüme ilişkisini araştırmak için seçilen 

değişkenler, Duasa’nın (2011) çalışmasından hareketle belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan 

zaman serisi 2008 Küresel Ekonomik Krizi’nin ortaya çıktığı Eylül ayından başlayıp Haziran 

2016’ya kadar gelmektedir. Serilerin verileri aylık olarak seçildiği için hareketli ortalamalar 

yöntemine göre mevsimsellikten arındırılmıştır. Çalışmada aylık veriler kullanıldığı için bağımlı 

değişken olan Ekonomik Büyümeyi temsilen Sanayi Üretim Endeksi (Y) kullanılmıştır. 

Açıklayıcı değişkenler olarak da Dış Ticaret Hadleri (TOT), Para Arzı Büyüme Hızı (MD), 

Enflasyon Oranı (INF) ve İhracat Büyüme Hızı (EX) serileri kullanılmıştır. Değişkenlere ilişkin 

veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (EVDS) ve 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Türkiye’de dış ticaret hadleri ile ekonomik büyüme ilişkisini ampirik olarak 

belirleyebilmek için kurulan model aşağıdaki gibidir: 

Yt = β0 + β1TOTt + β2MDt + β3INFt + β4EXt + ut                    (4) 

Çalışmada serilerin durağanlık testleri, genişletilmiş Dickey-Fuller (Augmented 

Dickey-Fuller: ADF) ve Phillips-Perron (PP) yöntemleriyle yapılmıştır. Seriler arasındaki 

eş-bütünleşme ilişkisi ARDL sınır testi yöntemiyle analiz edilmiştir. Ekonometrik analizlerde 
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EViews 9 paket programı kullanılmıştır.  

 4.2. Durağanlık Analizi 

 Eğer bir zaman serisi durağan değilse, sadece ele alınan dönem için incelenebilir, yani 

diğer zaman dilimlerine genelleme yapılamaz. Dolayısıyla durağan olmayan zaman serileri 

uygulamada tahmin yapmaya çok elverişli değildir (Gujarati ve Porter, 2012: 740-741). Bu 

sebeple durağanlık analizi için ADF ve PP olmak üzere iki test yapılmıştır. 

Tablo 2’ye göre; bağımlı değişken olan Y serisi, düzey değerlerinde durağan değildir. 

Birinci farkı alındığında ise durağanlığı I(1) sağlanmıştır. TOT serisi de benzer şekilde düzey 

değerlerinde durağan olmayıp farkı alındığında I(1) durağanlaşmıştır. MD ve INF serileri düzey 

değerlerinde I(0) durağandır. EX serisi ise, farkı alındığında I(1) durağanlaşmıştır. 

Tablo 2. ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

          Augmented Dickey Fuller Testi (ADF) 

Düzey Sabit Sabit ve Trend 1. Fark Sabit Sabit ve Trend 

Y -0.8826 [2] 

(0.7897) 

-3.2065 [1] 

(0.0896) 

∆Y -9.8180 [1] 

(0.0000)* 

-9.7594 [1] 

(0.0000)* 

TOT -0.5424 [0] 

(0.8769) 

-1.1393 [0] 

(0.9161) 

∆TOT -8.4392 [0] 

(0.0000)* 

-8.5114 [0] 

(0.0000)* 

MD -7.4904 [0] 

(0.0000)* 

-7.4751 [0] 

(0.0000)* 

∆MD -10.9901 [1] 

(0.0001)* 

-10.9527 [1] 

(0.0000)* 

INF -8.1273 [0] 

(0.0000)* 

-8.1068 [0] 

(0.0000)* 

∆INF -8.1098 [3] 

(0.0000)* 

-8.0660 [3] 

(0.0000)* 

EX -2.5243 [1] 

(0.1131) 

-2.5115 [1] 

(0.3221) 

∆EX -15.1434 [0] 

(0.0001)* 

-15.0497 [0] 

(0.0000)* 

Not: 1- Parantez içindeki değerler MacKinnon (1996) kritik değerlerine göre olasılık değerlerini 

göstermektedir. * %1, ** %5 ve *** %10 düzeyinde anlamlılığı belirtmektedir. 2- Köşeli parantez içindeki 

değerler SIC kriterine göre seçilen gecikme uzunluğunu göstermektedir. ∆, serilerin birinci farkını ifade 

etmektedir. 

Tablo 3’e göre; Y serisi, düzeyde değerlerinde sadece sabit ve trendin beraber kullanıldığı 

modelde durağandır. Farkı alındığında ise, hem sabit hem de sabit ve trendin yer aldığı iki 

modelde durağanlığı I(1) sağlanmıştır. TOT serisi ise, ADF testindeki sonucuna benzer şekilde 
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düzey değerlerinde durağan olmayıp farkı alındığında I(1) durağanlaşmıştır. MD, INF ve EX 

serileri ise, düzey değerlerinde I(0) durağandır. 

Tablo 3. PP Birim Kök Testi Sonuçları 

         Phillips - Perron Testi (PP) 

Düzey Sabit Sabit ve Trend 1. Fark Sabit Sabit ve Trend 

Y -1.8355 [8] 

(0.3613) 

-8.5149 [5] 

(0.0000)* 

∆Y -26.8741 [4] 

(0.0001)* 

-26.6967 [4] 

(0.0001)* 

TOT -0.5850 [2] 

(0.8678) 

-1.2142 [1] 

(0.9014) 

∆TOT -8.4392 [0] 

(0.0000)* 

-8.4471 [2] 

(0.0000)* 

MD -7.4068 [2] 

(0.0000)* 

-7.4176 [3] 

(0.0000)* 

∆MD -18.3535 [8] 

(0.0001)* 

-18.3733 [8] 

(0.0000)* 

INF -8.0073 [4] 

(0.0000)* 

-7.9824 [4] 

(0.0000)* 

∆INF -31.0033 [20] 

(0.0001)* 

-30.3752 [20] 

(0.0001)* 

EX -4.7041 [4] 

(0.0002)* 

-4.6785 [4] 

(0.0014)* 

∆EX -16.0297 [4] 

(0.0001)* 

-15.8627 [4] 

(0.0000)* 

Not: 1- Parantez içindeki değerler MacKinnon (1996) kritik değerlerine göre olasılık değerlerini 

göstermektedir. * %1, ** %5 ve *** %10 düzeyinde anlamlılığı belirtmektedir. 2- Köşeli parantez içindeki 

değerler Bartlett Kernel gecikme uzunluğunu göstermektedir. ∆, serilerin birinci farkını ifade etmektedir. 

4.3. Eşbütünleşme Analizi 

Eşbütünleşme analizleri, uzun dönemde seriler arasında denge ilişkisini sağlamak 

amacıyla ortaya çıkmıştır. Serilerin kaçıncı dereceden eşbütünleşik olduğuna bakılarak uygun 

olan eşbütünleşme analizi seçilerek seriler arası uzun dönem ilişkisi araştırılmaktadır. Bu 

çalışmada kullanılan seriler farklı derecelerden durağanlaştıkları için ARDL sınır testi 

yöntemiyle uzun dönem ilişkisi analiz edilmiştir. Eşbütünleşme denklemi ise aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 4’te Akaike bilgi kriterine göre seçilen gecikme uzunluğunda otokorelasyon 

sorununu araştırmak için LM testi yapılmış ve otokorelasyon sorununun olmadığı görülmüştür. 

Otokorelasyon probleminin olmaması, sınır testinin sağlıklı sonuçlar vermesini sağlamaktadır. 
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Sınır testi için uygun gecikme uzunluğu 4 olarak belirlendikten sonra değişkenler arasındaki 

eşbütünleşme ilişkisinin belirlenmesi aşamasına geçilmiştir. 

  Tablo 4. Sınır Testi İçin Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

m AIC LM Testi (prob.) 

1 5.823 0.614 

2 5.765 0.467 

3 5.756 0.026 

4* 5.602 0.204 

5 5.692 0.106 

Not: Tabloda m gecikme uzunluğunu; AIC ise, Akaike Bilgi Kriterini temsil etmektedir. LM 

Testi, Breusch-Godfrey Otokorelasyon Testi olasılık değerini ifade etmektedir. (Prob. > 0,05 

olması otokorelasyon sorununun olmadığını belirtmektedir.) 

Tablo 5’te yer alan sonuçlara göre F istatistiği değeri 8,107 çıkmıştır. Elde edilen bu 

değer Peseran (2001 vd.) tablo alt ve üst sınır değerleriyle karşılaştırılmış ve üst sınır kritik 

değerini aştığı tespit edilmiştir. Bu da eşbütünleşme ilişkisinin varlığını ifade etmektedir. 

  Tablo 5. Sınır Testi Sonuçları 

k F istatistiği %5 Anlamlılık Düzeyindeki Kritik 

Alt ve Üst Sınırlar 

Sonuç 

4 8,107 
Alt Sınır I(0) Üst Sınır I(1) 

Eşbütünleşme vardır. 

3,10 3,87 

Not: k terimi modeldeki bağımsız değişken sayısını ifade etmektedir. Kritik alt ve üst sınır 

değerleri Peseran, Smith ve Shin (2001: 300) Tablo CI(ii)’den alınmıştır. 

4.4. ARDL Uzun Dönem Modeli 

Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilmesinin ardından uzun ve kısa dönem 

ilişkilerini belirlemek için ARDL modelleri kurulmaktadır. ARDL modelinde, gecikme 

uzunlukları için AIC bilgi kriteri dikkate alınmıştır. Her bir değişkenin uygun gecikme 

uzunluğuna göre uzun dönem modeli kurulmuştur. Buna göre uzun dönem modelinin uygun 

gecikme uzunlukları Y değişkeni için 5, TOT değişkeni için 0, MD değişkeni için 4, INF 

değişkeni için 0 ve son olarak EX değişkeni için 1 bulunmuştur. 
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Bu çalışmada uygun gecikme uzunlukları tespit edilen uzun dönem ARDL modeli 

aşağıdaki gibidir: 
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  Tablo 6. ARDL (5,0,4,0,1) Modeli İçin Uzun Dönem Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişken: Y 

Değişkenler Katsayılar t-istatistiği 

TOT 0.875210 3.468078* 

MD 0.512509 0.685210 

INF -0.116872 -0.149824 

EX 0.848815 3.911046* 

C 8.120992 0.799470 

Tanımlayıcı İstatistikler 

R
2 

0.932 

Düzeltilmiş R
2 

0.920 

F-İstatistiği 73.302 (0.000) 

Serisel Korelasyon (LM) 0.853 (0.355) 

Değişen Varyans (BPG) 7.801 (0.899) 

Normallik (JB) 0.704 (0.703) 

Not: * %1, ** %5 ve *** %10 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. LM, BPG ve JB testleri 

için parantez içindeki olasılık değerlerinin 0.05’ten büyük olmaları gerekmektedir. 

Çalışmamızın konusu gereği bizi asıl ilgilendiren dış ticaret hadleri değişkeninin 

katsayısıdır. Tablo 6’da görüldüğü üzere uzun dönemde ekonomik büyümeyi en çok uyaran 

değişken dış ticaret hadleridir. Burada TOT değişkeninin katsayısı pozitif ve anlamlıdır. Bu 

durum, dış ticaret hadlerinin ülke lehine gelişerek ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediğini 

göstermektedir. Yani, uzun dönemde dış ticaret hadlerinde meydana gelen %1’lik bir artış 

ekonomik büyümeyi %0.87 oranında arttırmaktadır. MD değişkeninin katsayısı pozitif ve 

istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. INF değişkeninin katsayısı ise, negatif ve istatistiksel 

olarak anlamsız çıkmıştır. EX değişkeni katsayısı ise, pozitif ve anlamlıdır. Uzun dönemde 

ihracat büyüme hızındaki %1’lik bir artış ekonomik büyümeyi yaklaşık %0.85 oranında 

arttırmaktadır. 
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Tablo 6’da aynı zamanda tanımlayıcı istatistiklerin sonuçları da yer almaktadır. Sırasıyla 

LM testi, BPG testi ve JB testinin olasılık değerleri %5’ten büyük olduğundan herhangi bir 

otokorelasyon, değişen varyans probleminin bulunmadığı ve dağılımın ise normal olduğu 

belirlenmiştir. Tablo 6’da yer alan F testinin olasılık değeri, sabit terim dışındaki bağımsız 

değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olup olmadığının 

belirlenmesinde kullanılmaktadır (Yıldırım, 2013: 106; Göçer, 2015: 59). F testinin olasılık 

değeri “0.000” olarak bulunmuş ve böylece bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. R
2
 belirlilik katsayısı ise, bağımlı değişkende 

meydana gelen değişimlerin ne kadarının bağımsız değişkenler tarafından açıklandığını 

göstermektedir. Belirlilik katsayısında beklenti, bu değerin 0 ile 1 arasında ve 1’e yakın 

olmasıdır. 1’e yakın olması modelin açıklama gücünü arttırmaktadır (Göçer, 2015: 41). Tablo 

6’da görüldüğü üzere R
2
 değeri 0.93 bulunmuştur ve modelin açıklama gücü yüksektir. 

Düzeltilmiş R
2
 değeri ise gözlem sayısı ve değişken sayısını dikkate alarak bağımlı değişken ile 

bağımsız değişken arasındaki uyum ilişkisinin daha doğru tespit edilmesini sağlamaktadır. 

Düzeltilmiş R
2
’nin katsayısı 0.92 bulunmuştur. R

2
’de olduğu gibi düzeltilmiş R

2
’ye göre de 

modelin açıklama gücü yüksektir. 

4.5. ARDL Kısa Dönem Modeli 

Bu çalışmada eşbütünleşme ilişkisi Tablo 5’te tespit edilmiş ve ardından hata düzeltme 

modeli (error correction model: ECM) kurulmuştur. Zaman serileri arasındaki kısa dönem 

ilişkisini ortaya koymak için sınır testi yaklaşımına dayalı ARDL hata düzeltme modeline 

başvurulmuştur. Modelin bu çalışmaya uyarlanmış hali aşağıdaki gibidir: 
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 Tablo 7’de de görüldüğü üzere hata teriminin katsayısı -0.712 olarak bulunmuştur. 

Bulunan bu katsayı istatistiksel olarak %1 düzeyinde anlamlıdır ve yorumlanabilir bir 

büyüklüktedir. Hata düzeltme terimi katsayısının beklenildiği gibi negatif olarak bulunması, hata 

düzeltme mekanizmasının çalıştığını göstermektedir. Bu sonuç, kısa dönemde meydana gelen 

sapmaların %71’inin bir dönem sonra düzelerek uzun dönem dengesine ulaştığını göstermektedir. 
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Çalışmadaki zaman serileri aylık olarak seçildiğinden burada bir dönem bir ayı temsil etmektedir. 

Ekonomik büyümenin uzun dönem denge değerinden sapması, her ay %71 oranında dengeye 

yakınlaşacaktır. Dolayısıyla bu seri, 1/0.71= 1.4 ay sonra dengeye gelecektir. 

  Tablo 7. ARDL (2,1,2,0,1) Modeli İçin Kısa Dönem Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişken: ∆Y 

Değişkenler Katsayılar t-istatistiği 

∆TOT 0.863610 1.905801*** 

∆MD 1.268965 1.244782 

∆INF -0.237898 -0.376844 

∆EX 0.484402 3.293706* 

C 1.027671 2.223014** 

ECT -0.712436 (0.0081)* 

Tanımlayıcı İstatistikler 

R
2 

0.741 

Düzeltilmiş R
2 

0.703 

F-İstatistiği 19.786 (0.000) 

Serisel Korelasyon (LM) 0.226 (0.633) 

Değişen Varyans (BPG) 5.417 (0.909) 

Normallik (JB) 0.4600 (0.794) 

5. SONUÇ 

Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için dış ticaret hadleri ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişki analiz edilmiştir. Eylül 2008-Haziran 2016 dönemleri arasında aylık veriler kullanılarak 

oluşturulan seriler, farklı derecelerden durağanlaştıkları için ARDL sınır testi yaklaşımıyla analiz 

edilmiştir. Sınır testi yaklaşımıyla yapılan analizler sonucunda seriler arasında eşbütünleşme 

ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri anlamına 

gelen bu sonuca dayanarak, uzun ve kısa dönem analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 

Türkiye’nin dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler hem uzun hem de kısa dönemde 

ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir. 

Uzun dönem analizinde, dış ticaret hadlerindeki %1’lik bir iyileşmenin, ekonomik 

büyümeyi %0.87 oranında arttırdığı belirlenmiştir. Bu sonuç, ülkemizde dış ticaretin ekonomik 

büyüme için ne denli önemli olduğunu göstermektedir. İhracat birim değer endeksinin ithalat 
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birim değer endeksine oranlanmasının dış ticaret hadlerini oluşturduğu düşünüldüğünde, ihracat 

birim değer endeksindeki artışa bağlı olarak dış ticaret hadlerinin ekonomik büyümeye katkısı da 

olumlu olacaktır. Dolayısıyla ekonomik büyüme için ihracatın arttırılmasına yönelik politikalar 

izlenirken ihraç mallarının üretiminde kullanılan ithal malı oranının düşürülmesine yönelik 

çalışmaların da yapılması gerekmektedir. 
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Özet 

Kırsal alanların ekonomik gelişimi için kırsal turizm bölgesindeki kadınların desteklenmesi ve girişimcilik 

yönlerinin ortaya çıkarılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada amaç, kırsal kalkınmada önemli bir unsur olan 

kırsal turizmin kadınlar üzerindeki etkilerinin araştırılarak, kırsal turizmin kadın girişimciler yaratmadaki rolünün 

ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada, nitel araştırma desenlerinden, örnek olay deseni kullanılmıştır. İlk olarak, köyde 

yaşayan kadınlarla ayrı ayrı görüşmeler yapılmış, daha sonra söz konusu kadınlarla ortak bir görüşme yapılarak 

kırsal turizmin kadınların girişimci yönlerine ne gibi katkıları olduğu ile ilgili bilgiler derlenmiştir. Araştırma 

sonucu, kırsal turizmin, kadınların girişimcilik ve üretici potansiyellerini ortaya çıkardığını, kendilerine duydukları 

güveni arttırdığını ve gelir düzeylerini geliştirdiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Kalkınma, Kırsal Turizm, Kadın Girişimciliği, Nusratlı Köyü 

 

RURAL TOURISM AND WOMEN ENTREPRENEURS: NUSRATLI VILLAGE 

CASE  

Abstract 

For the economic development of rural areas, it is important to support the women in the rural tourism 

area and to reveal the entrepreneurial aspects. The aim of this study, by researching the effects of rural tourism 

which is one of the important aspects of rural development on women, is to reveal the role of rural tourism in on 

creating women entrepreneurs. In this study, “ case study” pattern is selected among “qualitative search patterns”. 

Firstly, it has been interviewed with each women, later, collective interviews have been realized with all the women. 

Through these interviews, information are collected on the effects of rural tourism on the entrepreneurship of 

women. The conclusion of the research shows that rural tourism reveals women's entrepreneurship and potential for 

their producers, increases their confidence in them and improves their income levels. 

Keywords: Rural Development, Rural Tourism, Woman Entrepreneurship, Nusratlı Village  
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1. GİRİŞ 

Kırsal Turizm’in desteklenmesi dengeli bir bölgesel gelişim için önemli bir strateji olarak 

görülmektedir. Kırsal alanlarda yerel ürünlerin, yerel turistik değerlerin ortaya çıkarılarak turizm 

faaliyetleri yapılmasının bölgedeki ekonomik gelişmeyi arttırdığı belirtilmektedir (Eddington ve 

Smith, 1992).  

1848 de Seneca Falls Kadın hakları konferansında, küresel ve yerel alanda akademi 

içinde ve dışında kadının güçlendirilmesi gerektiği ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler Dünya 

Turizm Örgütü’nün (UNWTO)  bin yıllık kalkınma hedefleri arasında, en hızlı büyüyen küresel 

sektör olan turizm sektörü içerisinde kadının güçlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir (Seal, 

2014). Ülkemizde de küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleme dairesi başkanlığı (KOBİ) 

2017 yılında kadın girişimcilerin desteklenmesi gerektiği kararına varmış kadınların 

desteklenmesini istemiştir.  

Kırsal turizm faaliyetlerinin arttığı kırsal bölgede yerel üreticilerin ürettiği ürünlerin 

tanıtım ve satışı yapılabilmekte iken, elde edilen gelirler sayesinde yere halk ve yerel işleme 

sahipleri doğrudan veya dolaylı olarak pay alabilmektedir. Turizm faaliyetlerinin kırsal 

bölgelerde yaygınlaşmasının, istihdam ve gelir-gider dengesine yaptığı olumlu katkı, bölgesel 

eşitsizliklerin giderilmesinde itici güç olmaktadır (TUSİAD, 2012: 33). Kırsal alanda var olan 

güçlü bir turizmin, kırsal alandaki insanların yaşam tarzının gelişimine yardım ederken, çevresel 

sürdürülebilirliği geliştirdiği, yoksulluğu azalttığı ve cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesini 

desteklediği ve kadını güçlendirdiği ifade edilmektedir. Farklı cinsiyetlerin güçlendirilmesi 

sonucunda kaynakların etkin kontrolü sağlanırken, ekonomik fırsatların arttığı da belirtilmektedir 

(Seal, 2014).  

Turizm sektörünün mevsimsellik özelliği nedeniyle istihdam devamlılığı 

sağlanamamaktadır. Özellikle yaz sezonunda artan istihdam turizm sezonunun bitmesi ile 

kesintiye uğramaktadır. Çalışanları yıl boyunca sürekli bir iş bulamadıkları için sektörde kalifiye 

ve deneyimli insan kaynağı ile ilgili sıkıntılar baş göstermektedir. Bu nedenle turizm sektöründe, 

kırsal alandan girişimcilerin, özellikle kadın girişimcilerin desteklenmesi işgücü devamlılığı ve 

turistik ürün devamlılığı açısından önem arz etmektedir. Kırsal turizm faaliyetlerinde hem yerel 

halk hem de bölgenin gelişimi gözetilerek bir turizm faaliyeti tesis edilebilmektedir. Kırsal 

turizm faaliyetleri ile konaklama sektöründe,  istenen amaçlara ulaşmak ve motive olmak için 

birçok sebep olduğu düşünülmektedir. Bunlardan ilki kırsal turizm de aile şirketlerinin var 

olmasıdır. Diğer bir sebep de diğer sektörlerle kıyaslandığında genellikle küçük ve kırsal temelli 

aile işletmeler (oda kahvaltı, bungalov evler, ev pansiyonculuğu, kampingler gibi) biçiminde 

kurululabilmesidir (Pearce, 1990; WTO, 1997).  

Türkiye’de deniz kum güneş turizminin yanında,  deneyim temelli turizme kadar çok 

farklı tipte turizm çeşidi bulunmaktadır. Her turizm çeşidinde, turizm faaliyetine katılanlar farklı 

beklentiler içerisinde olmaktadır. Kırsal turizme katılan turistlerin gittikleri bölgenin otantik 

yaşam tarzını görmek istedikleri bilinmektedir (Seal, 2014). Bazı tur operatörleri doğal yaşama 

ilgi gösteren turistler için bu tip yerlere turist götürmektedir (Getz ve Carlsen, 2000: 548).  
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Türkiye kırsal turizm açısından birçok farklı bölgede eşsiz imkânlara sahip bir ülkedir. 

Fakat kırsal turizme gereken önem ve desteğin verilmediği belirtilmektedir. Tüm bunlardan 

hareketle, Türkiye Turizm Stratejisi’nde (2023) ülkemizde bulunan turistik, doğal ve tarihi 

değerlerin korunması ve kullanılması, turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi, alternatif turizm 

türlerinin geliştirilmesi hedefler arasındadır. Bu hedef dahilinde, kırsal turizm faaliyetleri ile ilgli 

kamu ve özel kesimin bilgilendirilmesi ilkeler arasındadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007). 

Bu çalışma, kırsal turizm faaliyetlerinin yapıldığı Nusratlı Köyü’nde yaşayan ve turizm 

faaliyetlerine katılan yerel halk üzerinde yapılmaktadır. Çalışmada, kırsal turizmin kırsal 

bölgedeki kadınların girişimcilik potansiyelleri üzerindeki etkileri araştırılacaktır.  

2. KIRSAL TURİZM VE KADIN 

Kırsal turizm denilince akla ilk gelen kırsal bir bölgenin varlığıdır. Kırsal turizm 

faaliyetlerinin yapıldığı yerde bulunan yerel halkın turizm faaliyetlerinden gelir elde etmesi, 

sosyo-kültürel açıdan gelişmesi, kırsal turizm faaliyetleri nedeniyle doğal çevrenin korunması 

sağlanmalıdır. Kırsal turizm ile ilgili birçok tanım yapıldığı görülmektedir. Avrupa birliği 

tarafından kırsal turizm (EC 1999: 151) “ tarımsal ya da yöresel değerler bir arada güzel, zaman 

geçirmeyi amaç edinen turistlere beklentileri doğrultusunda küçük ölçekli işletmelerde 

konaklama yeme içme ve diğer hizmetlerin sunulduğu ve küçük yerleşimlerde gerçekleştirilen 

faaliyetler bütünüdür”.  Başka bir tanıma göre kırsal turizm, kırsal alanlar olarak ifade edilen 

bölgelerde, yörenin ekonomik, sosyal, kültürel tarihi, coğrafi ve beşeri yapısına uygun olarak 

gelişen turizm çeşididir (Kuşat, 2014: 68).  

Kırsal turizm denilince ilk akla gelen faaliyetler genellikle turizm faaliyetleri olan 

konaklama yeme içme olurken, kırsal turizm de tarım, hayvancılık, yöresel el sanatları değerleri 

de kırsal turizm kapsamında olan tamamlayıcı faaliyetlerdir. Kırsal turizm sayesinde bölgenin 

ekonomik gelişiminin arttığı ve bölgedeki diğer iş kollarının da olumlu anlamda etkilendiği ifade 

edilmektedir (Haven-Tang ve Jones, 2012: 28).  Kırsal turizm faaliyetlerinin bir bölgede 

gelişebilmesi için her şeyden önce yerel halkın bu konuda istekli olması son derece önemlidir. 

Kırsal bölgede yaşayan halk kırsal turizm faaliyetleri sayesinde ekonomik, sosyal ve kültürel 

faydalar sağlamaktadır. Gelir, eğitim ve bilgi seviyesi bakımından yeterli düzeyde olmayan 

kırsal bölge halkının, gerek girişimcilik yönünün desteklenmesi, gerekse de ekonomik açıdan 

kaynak yaratılması açısından kırsal turizm faaliyetlerinin önemi büyüktür.  

Devlet planlama teşkilatı (DPT, 2007a: 43) raporu da, kırsal alanlarda gelir dağılımının 

iyileştirilmesi konusunda, özellikle aile işçisi olarak görülen kadınların durumuna değinmiş ve 

kadınların ekonomik hayatın dışına itilerek yoksulluk ve sosyal dışlanma risklerine karşı açık 

hale geldiklerinden bahsetmiştir. Raporda kırsal ve kentsel alanda devam eden sosyo-ekonomik 

ve gelir düzeyi dengesizliklerinin giderilmesi için bölge potansiyelleri ve sorunlarına karşı 

bütüncül ve farklılaştırılmış tedbirler alınması gerektiğine ayrıca değinilmiştir (DPT, 2007a: 46). 

Bu anlamda; kırsal bölgelerdeki doğal kaynaklara göre hangi sektörlerin gelişime katkı sunacağı 

belirlenerek planlama yapılmıştır. Turistik değerler bakımından zengin kırsal bölgelerde kırsal 

turizm faaliyetlerinin bölgenin gelişimine katkı sunacağı ifade edilmektedir.  
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Kırsal turizmde kadının öncelikli yere sahip olduğu, kırsal turizmin doğası gereği kadına 

ihtiyaç duyduğu ve kırsal turizmde kadının etkinliğinin fazla olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca 

kırsal turizm faaliyetlerinin olduğu yerde kadının yerel ürünlerin tanıtımı ve sosyo-kültürel 

değerleri aktarma işlevini yerine getirdiği vurgulanmaktadır (Fidan ve Nam 2012: 53). Kırsal 

turizm faaliyetlerinin, kırsal bölgedeki kadınların girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkardığına 

dair alanda birçok çalışma bulunmaktadır (Seal, 2016: 67; Özkan, Saçılık ve Yeşildağ, 2014: 34; 

Fleischer ve Pizam, 1997; Wales Tourism Board, 1994;). Kadın girişimcilik kavramı son 

zamanlarda ortaya çıkan ve yeni olan bir kavramdır. Şahin (2010: 34)’ e göre; kadın girişimcilik, 

kendi işinin sahibi olan, tek başına çalışan ya da yanında işçi çalıştıran, mal veya hizmet üretim 

satan, alanda deneyim sahibi olan kadın biçiminde tanımlanmaktadır.  

3. GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ 

Yazın incelendiğinde girişimcilik potansiyeli ile ilgili çok az tanım yapıldığı 

görülmektedir. Bunun nedeni ise girişimcilik ile ilgili kişisel duygulanımları araştıran 

çalışmaların günümüzde önem kazanmaya başlaması olarak değerlendirilebilir. Girişimcilik 

potansiyeli girişimcinin bulunduğu iş kolunda başarılı olabilme ihtimalidir. Girişimcilik 

potansiyeli, büyük ölçüde kişinin var olan kişilik özelliklerine göre değişmektedir. Bu nedenle 

başarı beklentisi girişimcinin azmi, enerjisi, bilgi ve tecrübe birikimi, mali gücü gibi özellikler 

ile bağlantılıdır (Hisrich ve Peters, 2002: 32-33). Girişimcilik potansiyeli, girişimcinin misyonu, 

vizyonu, fırsatları görme, değerlendirme, algılama yeteneği, başarma duygusu, sosyal çevresini 

dikkate alması olarak tanımlamaktadır (Ören ve Biçkes, 2011: 74).  

Ülkemizde girişimcilik ile yöneticilik niteliklerini kişiliğinde bütünleştirebilmiş işletme 

sahibi olabilmek için gerekli finansal kaynaklara sahip olan kişinin, aynı zamanda girişimci ve 

yönetici olmasının tesadüfen olduğu ifade edilmektedir (Alpkan ve diğ., 2002).  

4. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Kuşat (2014) yaptığı çalışmada kırsal turizm faaliyetlerinin bir bölgenin ekonomik, 

kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunacağını, Türkiye’nin kırsal turizm faaliyetleri açısından 

zengin bir ülke olduğunu, kadın girişimcilerin desteklenmesi sonucunda kırsal turizm 

faaliyetlerinin sürdürülebilir kılınacağını ifade etmektedir. Seal (2014) yaptığı çalışmada kırsal 

turizm faaliyetlerinde kadını güçlendirmenin değişim ve gelişimi barından karmaşık bir süreç 

olduğunu, kadınların yaratıcılıklarının kırsal turizm faaliyetlerine güç katacağını ifade 

etmektedir.  Seal (2016: 67) yaptığı diğer çalışmada kırsal turizmde girişimcilerin, kırsal gelişimi 

sağlamada önemli bir mekanizma olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca kırsal turizm faaliyetleri 

sayesinde, kırsal alanda işgücü yaratıldığı, alternatif girişimcilik fırsatlarının ortaya çıktığı ifade 

edilmektedir. Çeken, Uçar ve Dalgın’ın (2012) “Kırsal turizm gelişimi konusunda yerel halkın 

algıları: Fethiye yöresi örneği” adlı çalışmalarında, yöre halkının kırsal turizm faaliyetlerinin 

kırsal bölgedeki istihdam sorununa çözüm bulacağı konusunda bilinçli olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Dünya genelindeki çalışmalara bakıldığında, aile şirketlerinde kadın girişimcilerin 

sayısı artmaktadır. İspanya, Yunanistan, Fransa, İngiltere, İrlanda gibi ülkelerdeki tecrübelere 

göre kırsal bölgedeki kadın girişimciler kırsal alanın ekonomik gelişimine yardım etmektedir 

(Seal 2014). Yapılan araştırmalarda aile şirketlerinin kırsal turizmde faaliyet yürüten işletme 
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sahiplerinin genellikle kadın olduğu, kadınların kısıtlı finansal kaynaklarla çalışmaya gönüllü 

olduğu ifade edilmektedir (Getz ve Carlsen, 2000: 550).  

5. ARAŞTIRMA ÇERÇEVESİ  

5.1. Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmada amaç, kırsal kalkınmada önemli bir unsur olan kırsal turizmin kadınlar 

üzerindeki etkilerinin araştırılarak, kırsal turizmin kadın girişimciler yaratmadaki rolünün ortaya 

çıkarılmasıdır. Çalışmanın genel amacına dönük olarak hazırlanan görüşme soruları “Nusratlı 

Köyünde var olan kırsal turizm faaliyetlerinin kadınların girişimcilik potansiyellerini ortaya 

çıkarmaya etkisi” konulu temaya cevap bulmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. 

5.2. Araştırmanın Deseni ve Soru Formunun Oluşturulması  

Kırsal turizmin kadın girişimciler yaratmadaki rolünün ortaya çıkarmaya yönelik yapılan 

bu çalışmada nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan “Durum Çalışması Deseni kullanılmıştır. 

Nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışmasında, bir durum ile ilgili tüm etkenlerin 

bütünü kapsayıcı bir yaklaşım ile araştırılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 77). Araştırmada 

kırsal turizm ve girişimcilik potansiyeli ile ilgili yazın taranarak araştırmaya katılan kişiyi 

sıkmayacak şekilde yapılandırılmış açık uçlu sorular oluşturulmuştur. Daha sonra sorular nitel 

araştırmalar alanında doktora yapmış bir öğretim üyesine ve girişimcilik potansiyeli ile ilgili 

sorular da girişimcilik konusunda uzman başka bir öğretim üyesine gösterilmiş ve öneriler 

çerçevesinde sorular yeniden düzenlenmiştir.  

5.3. Evren ve Örneklem  

Bu araştırmada evren Nusratlı köy’ünde yaşayan 182 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada 

örneklem grubu seçimi gönüllülük esasına göre yapılmıştır. Bu araştırma ile ilgili ön bilgi köy 

muhtarı tarafından yerel halka duyurulmuş ve katılmak isteyenlerin belirtilen gün ve saatte yerel 

ürünler satış merkezinde olması belirtilmiştir. Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 7 

kişi belirtilen gün ve saatte araştırmanın yapılacağı yerde hazır bulunmuştur. Böylece 

araştırmanın örneklemi 7 kişiden oluşmaktadır. Nusratlı köyünde var olan yerel ürünler satış 

merkezine toplan 14 kadın ürün vermektedir. Araştırma 03.05.2017 tarihinde yapılmıştır. 
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Kadınların Demografik Özellikleri 

Görüşmeci İsim Eğitim durumu Yaş Mesleği Turizm Faaliyetlerine 

Katılım Durumu 

1 Dilara Hanım Üniversite 57 Emekli Memur Katılıyor (Kafe işletiyor) 

2 Fatma Hanım İlkokul 38 Yok Katılıyor 

3 Hanife Hanım İlkokul 60 Yok Katılıyor 

4 Mehtap Hanım İlkokul 47 Satış Elemanı Katılıyor 

5 Gülşah Hanım İlkokul 35 Yok Katılıyor 

6 Ayşegül Hanım Üniversite 54 Emekli Memur Katılıyor 

7 Hatice Hanım İlkokul 40 Yok Katılıyor 

Tablo 1 incelendiğinde, Nusratlı köyünde kırsal turizm faaliyetlerine katılanların tamamı 

kadınlardan oluşmaktadır. Bunların yaklaşık % 71’i (5 kişi) ilkokul mezunu, % 29’u (2 kişi) 

üniversite mezunudur.  Katılımcıların tamamının orta yaş aralığında olduğu, % 57’inin (4 kişi) 

herhangi bir mesleğinin olmadığı, % 43’ünün (3 kişi) bir mesleği olduğu ortaya çıkmaktadır.  

5.4. Verilerin Analizi 

Kırsal turizm faaliyetlerinin Nusratlı köyündeki kadınların girişimcilik yönlerine 

katkısının araştırıldığı bu çalışmada verileri analiz etmek amacıyla Betimsel Analiz tekniği 

kullanılmıştır. “Betimsel Analiz” Yıldırım ve Şimşek (2011: 224) tarafından elde edilen verilerin 

daha önce belirtilen temalara göre özetlenmesi ve yorumlanması şeklinde tanımlanmıştır. 

Görüşme yapılmadan önce yapılandırılmış görüşme sorularına göre katılımcıların verdikleri 

cevaplar kayıt edilmiş ve bilgisayar ortamına aktarılmış daha sonra oluşturulan temalara göre 

gruplandırılmıştır. Bununla beraber “görüşme kodları anahtarı” oluşturulmuş ve bu kodlara göre 

sınıflandırma yapılmıştır. Bulgular görüşme sonuçlarına göre doğrudan alıntılarla 

yorumlanmıştır. 

6. BULGULAR  

6.1. Görüşme Sonuçları 

Girişimcilik potansiyeli ile ilgili tema: Nusratlı Köyünde var olan kırsal turizm 

faaliyetlerinin kadınların girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmaya etkisi 

Kırsal turizm faaliyetlerinin kırsal bölgede yaşayan yerel halka birçok fırsatlar sunduğu 

birçok yazar tarafından ifade edilmektedir (Wilson vd., 2001: 139; Haven-Tang ve Jones, 2012: 

28).  Kırsal turizm faaliyetlerinin kırsal kalmış bölge veya çevre üzerinde ekonomik, sosyal, 

çevresel, kültürel birçok etkiye sahip olduğu belertilmektedir. Kırsal turizm, Haven-Tang ve 

Jones (2012: 28) ‘e göre bölgede yeni iş olanakları yaratma, tarım ürünlerinde çeşitlilik olmasını 

sağlama, yerel yiyecek içecek ürünlerinin çeşitlenmesi ve gelişmesini sağlama, yerel ürünlerin 
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tanıtımının yapılması, kırsal bölgedeki yerel kaynakların etkin ve verimli kullanımının 

sağlanması gibi birçok olumlu etkiye sahiptir. Birçok turizm türünde olduğu gibi kırsal turizm 

faaliyetleri nedeniyle ulaşım ve gıda sektörü turizm ürünü tamamlayıcıları olarak kırsal turizm 

faaliyetlerinden olumlu anlamda etkilenen sektörler arasındadır (The Scottish Parliament, 2002).  

Günümüzde birçok kırsal alanda ekonomik kalkınmada önemli bir sektör olan turizm 

sektörü, kırsal alanda var olan küçük işletmelerin ve aile merkezli girişimcilerin teşvik 

edilmesini sağlamaktadır (Wales Tourism Board 1994; Flesher and Pizam 1997). Bu çalışmada 

katılımcıların tamamı farklı lezzetlerde ve türlerde reçel yapmayı öğrendiklerini, keçe ile ürün 

üretmeye başladıklarını, oya işlerinden takı yapmaya başladıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcı 

Dilara Hanım yerel ürünler satış merkezinde bulunan kafeteryanın işletmeciliğini almadan önce 

herhangi bir işi olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların tamamı toplu üretim yapmayı 

öğrendiklerini, grup çalışmasının ne olduğunu öğrendiklerini ve toplu siparişler almaya 

başladıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların tamamı yerel ürünler satış merkezi sayesinde 

ürünlerinin tanıtım ve satışını yapabildiklerini ifade etmektedir. Kırsal turizm ürünlerinin tanıtım 

ve satışının yapılabilmesi için özellikle yerel halk tarafından yönetilen yerel işletmelerin varlığı 

önemli olmaktadır (Haven-Tang ve Jones, 2012: 28).  

Katılımcı Ayşegül Hanım “köylüler arasında alışverişin başladığını, satış merkezine ürün 

veren kadınların bireysel müşterilerinin olmaya başladığını, hatta internet üzerinden satış 

yapmaya başladıklarını ifade etmiştir. Katılımcı Hatice Hanım “facebook sayfamda ürettiğim 

ürünleri tanıtıyorum ve sipariş alıyorum” ifadesini kullanmıştır. Katılımcı Fatma Hanım “bazı 

günler siparişleri yetiştirmekte zorlanıyorum” demiştir. Katılımcıların tamamı para kazanmaya 

başladıkça kendilerine güvenlerinin arttığını, farklı becerileri olduğunu fark ettiklerini ifade 

etmiştir. Katılımcıların tamamı kırsal turizm faaliyetlerine katılmadan önce bu kadar yetenekli 

olduklarını fark etmediklerini, yaptıkları ürünlerin başkaları tarafından beğenileceğini 

ummadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların tamamı ev pansiyonculuğu eğitimi aldıktan sonra 

kendi evlerini pansiyon biçiminde işletebilmek için düzenlemeye başladıklarını ifade etmişlerdir. 

Katılımcılardan Ayşegül hanım evini ev pansiyonu olarak kullanmaya başladığını ve bu işten 

para kazandığını ifade etmiştir.  
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7. SONUÇ  

Nusratlı köyü kırsal turizm faaliyetlerinin kadınların girişimcilik potansiyelleri üzerindeki 

etkilerinin incelendiği bu çalışmada, yerel halk ile görüşme yapılmış, tema oluşturulmuş ve 

oluşturulan tema betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir.  Buna göre, kırsal turizm 

faaliyetlerine katılanların ekonomik fayda sağladığı, gelirlerinin arttığı, girişimcilik 

potansiyellerinin açığa çıktığı ortaya çıkmıştır. Barutçugil (1986:118) yaptığı çalışmada kırsal 

turizm faaliyetlerin olduğu bölgede, yerel halkın gelir ve refah seviyesinin arttığını ifade 

etmektedir.  

Kırsal turizm faaliyetleri sonucunda, bölge kadınlarının, farklı ürünler üretme konusunda 

istekli oldukları ve yeni ürünler ürettikleri, yeni iş imkanları elde ettikleri, iş yaşamında farklı 

beceriler elde etmeye başladıkları, kendilerine daha fazla güvenmeye başladıkları sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Nusratlı köyünde var olan kırsal turizm faaliyetlerinde kadınların doğrudan görev aldığı 

ifade edilebilir. Tarlak (2007: 43) yaptığı çalışmada, kırsal turizmde kadın, ev pansiyonculuğu, 

yerel ürünler imalatı ve satışı, mutfak işleri, el sanatları gibi işlerde doğrudan görev aldığını ifade 

etmektedir.  
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Özet 

Kırsal alanlardaki doğal yaşam, kültürel zenginlikler, çeşitli etkinlikler, organik üretimler gibi unsurlar 

kırsal bölgelere olan turizm talebini artırmaktadır. Meydana gelen bu talebi karşılamak için yöreye özgü küçük 

ölçekli kırsal turizm işletmeleri açılmaktadır. Kırsal alanların gelişmesi ve kalkınması açısından oldukça önem arz 

eden kırsal turizm girişimlerinin en önemli sorunlarının başında bürokratik engeller ve finansman gelmektedir. 

Birçok girişim kuruluş döneminde ve diğer dönemlerde karşılaştığı bürokratik engelleri aşamadığı ve ihtiyacı olan 

finansman kaynağına ulaşamadığı için başarısız olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kırsal bölgelerdeki turistik 

girişimlerin kuruluşunda ne tür bürokratik engellerin olduğu ve bunların nasıl aşıldığının yanı sıra bu işletmelerin 

ne tür finansman kaynağı kullanma seçeneklerinin olduğu, ne tür finansman kaynağı kullanıldığı ve bu finansman 

seçeneklerinin avantajları ve dezavantajlarının neler olduğunun tespit edilmesidir. Araştırma, kırsal turizme hizmet 

veren işletmelerin yoğun olarak bulunduğu Fethiye bölgesinde gerçekleştirilmiştir ve araştırmanın verileri yarı-

yapılandırılmış görüşmelerle elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Turizm, Girişimcilik, Finans 
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BUREAUCRATIC AND FINANCIAL OBSTACLES ON RURAL TOURISM 

INITIATIVES 

Abstract 

Factors such as natural life, cultural riches, various activities, organic productions in rural areas increase 

tourism demand for rural areas. In order to meet this demand coming from the square, small scale rural tourism 

enterprises unique to the region are opened. Bureaucratic obstacles and financing are among the most important 

problems of rural tourism initiatives which are very important in the development and development of rural areas. 

Many enterprises fail because they can not overcome the bureaucratic obstacles that they face during the 

establishment period and other periods and can not reach the financing source that they need. The purpose of this 

study is to determine what kind of bureaucratic obstacles are in the establishment of tourist enterprises in rural 

areas and how they are overcome, as well as what types of financing sources they use, what type of financing source 

is used, and what are the advantages and disadvantages of these financing options. The research were carried out 

in the Fethiye region, where rural tourism services are concentrated, and semi-structured interviews were 

conducted. 

Keywords: Rural Tourism, Entrepreneurship, Finance. 

1. GİRİŞ 

Turizm gelişmekte olan ülkelerin kalkınması için gereksinim duyduğu döviz girdisini 

sağlayan önemli bir sektördür. Bunun yanında turizm, milletler arasında kültürel ve toplumsal 

etkileşimi artıran ve insanlar arasında hoşgörü ve barışı sağlayan bir sektör konumundadır. 

Turizmin ekonomik katkısı diğer sektörler ile kıyaslandığında tarımsal ürünlerden ve hammadde 

ihracatından da önemli bir üstünlüğe sahiptir. Çünkü turizm mal ve hizmetlerinin fiyatları, 

gelişmekte olan ülkenin geleneksel ihracat ürünlerinin fiyatlarına oranla daha yüksektir. ve daha 

fazla kendi denetimine tabidir (Karakaş, 2012: 5). Kırsal turizm işletmeleri, kırsal yörelere 

sağladığı ekonomik, sosyal ve kültürel katkılardan dolayı son yıllarda önemli bir kalkınma 

kaynağıdır. Kırsal turizm son yıllarda kitlesel turizme bir alternatif olarak birçok ülke tarafından 

desteklenip teşvik edilerek kırsal bölgelerin ekonomik kalkınmasına yardımcı olmaktadır. Kırsal 

turizmin kırsal bölgelere sağladığı ekonomik, sosyal ve kültürel katkıları değerlendirildiğinde, 

kırsal kalkınma açısından oldukça önemli bir araç olduğu yadsınamaz. Her ticari girişimin en 

başta gelen ihtiyaçlarından birinin finansman olduğu düşünüldüğünde, kırsal turizm 

girişimlerinin de artırılması için finansman sorunlarının giderilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 
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kırsal turizm girişimlerinin finansal boyutta sorunlarını ele alan bu çalışmanın önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

Yeni kurulan ve kurulacak işletmelerin karşılaştığı en önemli sorunların başında 

finansman sorunu ve bürokratik engeller gelmektedir (Gözek ve Akbay, 2012: 46). Her 

işletmede olduğu gibi kırsal turizm girişimlerinin de karşılaştığı en önemli sorunlar finansman 

sorunu ve bürokratik engeller olmaktadır. Finansal ve bürokratik engeller kırsal turizm 

girişimlerinin kuruluş aşamasında başlamakta ve faaliyetleri boyunca devam etmektedir. Bu 

bağlamda finansal ve bürokratik engellerin aşılması kırsal turizmin geliştirilmesi açısından 

oldukça önemlidir. Bu nedenle kırsal girişimciliğin gelişmesinde önemli bir sorun olan finansal 

ve bürokratik engellerin aşılması için kırsal girişimlerin desteklenip teşvik edilmesi 

gerekmektedir.   

Kırsal turizm, sürdürülebilir bir kalkınma için önemli bir potansiyele sahip olup Kırsal 

alanların ekonomik, sosyo-politik, kültürel, tarihi, coğrafi ve beşeri yapısının gelişmesinde 

oldukça etkilidir (Kuşat, 2014: 67-68). Bu bağlamda kırsal turizmin gelişmesi için kırsal 

girişimlerin artırılması oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Fethiye bölgesinde faaliyet göstermekte 

olan kırsal turizm işletmelerinin mevcut durumları, karşılaştıkları bürokratik engelleri ve 

finansman sorunları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler ışığında ilgili kişi ve 

kurumlara öneriler sunulmuştur. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.Kırsal Turizm Girişimciliği 

Günümüzde turizm her ülkenin önem verdiği ekonomik katma değeri oldukça yüksek bir 

faaliyet olarak hızla büyümektedir. Bu nedenle, turizm sektörü girişim açısından oldukça verimli 

bir alan olmakta ve girişimcilik turizm sektörü içerisinde giderek artan bir öneme sahip 

olmaktadır (Aydemir vd., 2006: 82). Ülkemizin tarım potansiyeli ve artan doğal yaşam isteği, 

sağlıklı beslenme bilinci dikkate alındığında; tarım turizmi, çiftlik turizmi, ekoturizm gibi kırsal 

turizm girişimciliği artarak hem çiftçilere hem de tüketicilere zengin fırsatlar sunmaktadır 

(Zurnacı, 2012: 65). Kırsal turizm; genelde boş zaman geçirme, rekreasyon ve iş için, aynı 

ülkedeki veya farklı ülkelerdeki şehirli insanların kırsal alanlara yaptıkları uzun tatiller veya 

günübirlik seyahatler olarak tanımlanmaktadır (Yaylı, 2016: 205). Albayrak (2013: 133)’a göre 

kırsal turizm; kitle turizmine göre daha geniş alanda, yerel bir ortamda, yapılaşmanın ve nüfusun 

daha az olduğu bir bölgede, geleneksel ve kendine has mimarisi ile yerel halk tarafından 
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oluşturulan küçük ölçekli turistik işletmelerde mal ve hizmetlerin sunulduğu ve turistlerin kendi 

özgür seçimleriyle istediği türde aktiviteyi gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir turizm 

türüdür. Kırsal turizmin her mevsim yapılabilmesi, belli bir bölgede yoğunlaşmaması, birçok 

turizm türüyle kolayca entegre olabilmesi, çok çeşitli ve özgün rekreasyonel faaliyetler sunması, 

kitle turizminden farklı bir turist profiline sahip olması, doğal çevrenin ve kültürel mirasın 

korunmasına katkıda bulunması, ülkenin tanıtımına katkıda bulunması ve sürdürülebilir turizm 

anlayışına hizmet etmesi gibi özelliklerinden dolayı oldukça önemli bir alternatif turizm çeşididir 

(Soykan, 2003). Kırsal turizm kırsal alanlarda tarım dışı çeşitlendirmenin önemli bir aracıdır 

(Çeken vd., 2012: 8). Kırsal turizm kırsal alanların kalkındırılmasında oldukça önemlidir. Kırsal 

kalkınma, kırsal alanlarda yaşayan insanların ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan yapısını 

değiştirecek biçimde üretim, gelir ve refah düzeylerinin geliştirilmesi, dengesizliklerin 

giderilmesi, kentsel alanlarda mevcut fiziksel ve toplumsal altyapının kırsal alanlarda da 

sağlanması, tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi yönündeki süreçleri, etkinlikleri ve 

örgütlenmeleri ifade etmektedir (Ün vd., 2012: 345). Kırsal turizm, sürdürülebilir kalkınma 

açısından önemli bir alternatiftir. Sürdürülebilir kalkınma, temel çevresel, sosyal ve ekonomik 

hizmetlerin, bu hizmetlerin dayandığı ekolojik ve toplumsal sistemlerin varlığını tehdit 

etmeksizin, toplumun bütün kesimlerinin gelişimini sağlayan bir kalkınmadır (Kahraman ve 

Türkay, 2014: 90).  

Birçok ülke sahip olduğu turistik arz kaynaklarını, kırsal bölgelerindeki ekonomilerini 

kalkındırmak ve kırsal turizmi geliştirmek için çaba sarf etmektedir. Bu bağlamda kırsal 

turizmden elde edecekleri gelirler ile kırsal yörelerde alternatif bir ekonomik kalkınma fırsatı 

elde edeceklerdir (Çeken vd., 2007: 2). Kırsal turizm doğanın korunması yanı sıra, ülke 

ekonomisi için bir kazanç kaynağı oluşturarak, kırsal bölgelerdeki işsizliğin azaltılması ve kadın 

istihdamın sağlanması açısından oldukça önem arz etmektedir. Öte yandan kırsal turizm; yerel 

halkı girişimciliğe teşvik etmesi, yerel ekonomilere girdi ve dinamizm kazandırması, ekonomik 

sektörleri harekete geçirmesi, bölge ve ülke düzeyinde kırsal kalkınmayı sosyal ve ekonomik 

yönden geliştirmesi, turizm faaliyetlerini tüm yıla yayması gibi birçok katkılar sunmaktadır 

(Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006:147; Yaylı, 2016: 208-209). Kırsal bölgelerin kırsal turizm ile 

kalkındırılması sonucunda bölgedeki kaynaklar en etkili şekilde kullanılarak, kent ile kır 

arasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmişlik farkı en aza düşürülür ve oluşan istihdam 

imkanları ile kente olan göç azaltılarak kırsal yörelerdeki insanların yaşam standartları yükseltilir 

(Çeken vd., 2007: 3).Kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte yöre halkına ve yöreye çok çeşitli 

etkileri vardır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir (Soykan, 2006: 73; Çeken vd., 2007; Ün vd., 2012: 

347): 
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- Kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte yeni girişimler artar ve kırsal alanlarda doğrudan 

ve dolaylı olarak istihdam oranı yükselir, 

- Kırsal alanlarda kırsal turizm faaliyetlerinin gelişmesi kırsal alanların gelir düzeyinin 

artmasına ve kırsal alanlardaki çiftçinin ürünlerini daha kolay ve hak ettiği fiyata 

satmasını sağlar, 

- Kırsal alanlardaki insanlara ek gelir sağlayarak kırsal yoksulluğun azalmasına katkıda 

bulunur, 

- Kırsal turizmin gelişmesi ile birlikte kırsal alanlara altyapı olanakları daha kolay 

ulaşır, 

- Kırsal turizm, geliştiği kırsal alanlarda ağaç işleri, el sanatları, el yapımı hediyelik 

eşyalar vb. zenginliklerin gelire dönüşmesine ve sonuç olarak bölgenin kalkınmasına 

katkı sağlar, 

- Kırsal turizmin gelişmesiyle kırsal alanlardaki tarihsel yapılar, kültürel miras ve doğal 

güzellikler korunarak turizme kazandırılır, 

- Kırsal turizmin gelişmesi aynı zamanda kırsal alanlarda sağlık hizmetlerinin 

gelişmesini sağlar, 

- Konaklama, yeme-içme, rekreasyon vb. girişimlerin artmasını sağlayarak kırsal 

alanların gelişimini ve kalkınmasını hızlandırır, 

- Kırsal yörelerde turizmin gelişmesi ile birlikte turizm ile ilişkili diğer sektörlerde 

gelişerek bölgesel kalkınmaya yardımcı olur. 

Kırsal turizm çeşidinin yukarıdaki katkıları göz önünde bulundurulduğunda kırsal turizm 

girişimciliğinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda kırsal girişimciliğin desteklenip 

artırılması kırsal kalkınma açısından oldukça önemlidir.  

Girişimciliğin sosyoloji, psikoloji, ekonomi, yönetim, finansman, siyaset bilimi, turizm 

gibi birçok disiplinle ilişkisi olup her bir bilim dalında farklı tanımları yapılmıştır. Ancak 

girişimcilik en genel anlamıyla mal ve hizmet üretme sürecidir (İrmiş vd., 2016: 170). 

Girişimcilik, önemli iş fırsatlarının farkına varılması, proje ve uyumlu risk alma yönetiminin 

sağlanması ve projenin başarıya ulaşmasını sağlayacak beşeri, mali, hammadde ve malzeme 

kaynaklarını hızla harekete geçirmek için birey ya da bireylerin değer yaratma çabalarıdır (Döm 

Tomak, 2015: 4). Girişimcilik, ekonominin gelişmesi için dinamik bir güç olmasından dolayı 

oldukça önemlidir. Girişimci ise, ekonomik mal veya hizmet üretmek veya pazarlamak için 

üretim faktörlerini bir araya getiren, kar amacı güden ve girişimleri sonucunda ortaya çıkabilecek 

risklere katlanabilen kişidir (Tutar ve Altınkaynak, 2014: 14).  
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Kırsal alanda yapılan girişimciliğin kentsel alanlara göre karşılaştığı sorunlar daha 

fazladır. Girişimcilik vasıfları ve girişimcilik süreci açısından kırsal alanla kentsel alan birbirine 

benzer özellikler gösterse de sahip olunan kaynaklar, bu kaynaklara ulaşma şekilleri, üretim 

gelenekleri, hayata bakış açıları, karşılaşılan sorunlar, sahip olunan fırsatlar, işbirliği kültürleri 

vb. pek çok açıdan farklılık göstermektedir (İrmiş, 2016: 170-171).Kırsal girişimciliğin finans 

seçenekleri kentsel alanlardakine göre kısıtlıdır ve öz kaynakları daha azdır. Diğer yandan 

mevcut talepleri oldukça düşük olduğu için kırsal alanların dışında pazar bulmaları 

gerekmektedir. Bu nedenle tanıtım ve pazarlama masrafları kentsel girişimlerden daha fazladır 

(Lichtenstein ve Lyons, 1996’dan aktaran İrmiş, 2016:171). 

Kırsal girişimciliğin ekonomik ve sosyal olmak üzere iki temel hedefi vardır. Ekonomik 

hedefleri arasında, kırsal alanlardaki insanların gelirlerinin yükseltilmesi, kapitalin dönüşümünü 

hızlandırmak, kredi kullanma yeteneğinin geliştirilmesi, yatırımla ilgili işlerin kolaylaştırılması, 

girişim risklerinin en aza indirilmesi, iş, kapital ve birim alan verimliliğini arttırmak, satış 

olanaklarını geliştirmek, pazarlama olanaklarını sağlamak ve işletmenin yönetim ve örgütlenme 

yapısını rasyonel hale getirmek olarak sayılabilir. Sosyal hedefler ise; iş ve boş zamanı en iyi 

şekilde değerlendirmek, sosyal güvenlikle ilgili önlemleri almak ve yaşam koşullarını 

iyileştirmektir(Lashgarara, 2011: 5537’den aktaran Soysal, 2013: 169). 

Genel olarak kırsal girişimciliğin kapsamı tarım ile ilgili konular olarak düşünülmektedir. 

Ancak son yıllarda turizm faaliyetlerinin tüm dünyada yaygınlaşması ile birlikte kırsal turizm 

faaliyetleri kırsal bölgelerin gözde girişimcilik sektörlerinden biri haline gelmiştir. Genel olarak 

kırsal girişimciliğin yoğunlaştığı sektörler aşağıda verilmiştir (İrmiş, 2016: 170-171). 

- Tarıma dayalı girişimler: Şeker üretimi, yağ üretimi, süt ve süt ürünleri üretimi, 

meyve suyu üretimi, bal üretimi, baharat üretimi vb. sayılabilir. 

- Ormana dayalı girişimler: Ahşap ürünler, bambu ürünleri vb. sayılabilir. 

- Tekstile dayalı girişimler: Dokuma, boyama, el sanatları vb. sayılabilir. 

- Madene dayalı girişimler: Taş kırma, çimento, duvar kaplama malzemesi üretimi vb. 

sayılabilir. 

- Turizme dayalı girişimler: Kırsal konaklama işletmeleri, yiyecek – içecek işletmeleri, 

hediyelik eşya üretimleri, el sanatları vb. sayılabilir. 

- Mühendislik ve diğer hizmetlere dayalı girişimler: Tarımsal alet, edevat, traktör ve 

pompa setleri, onarım işleri vb. sayılabilir. 
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Kırsal turizm girişimcisi, kırsal bölgelerdeki tarihi, doğal, kültürel ve tarımsal kaynakları 

etkili bir şekilde kullanarak girişimde bulunan kişidir (Çeken vd., 2007). Kırsal turizm 

girişimlerine; kırsal konaklama işletmeleri (Çiftlik evleri, pansiyonlar, çadırlı kamp alanları, özel 

konaklama evleri vb.), eğitsel hizmet veren işletmeler (Organize turlar, tarım eğitim programları, 

doğa eğitimi programları, hayvan eğitimi, binicilik vb.), özel günler ve şenlikler (Hasat 

günleri/şenlikleri, ürün festivalleri, kırsal müzik ve halk oyunları şenlikleri, özel günler ve tatil 

kutlamaları, kermesler vb.), doğrudan satışlar (Çiftlikte ürün satışları, kendin topla satışları, yol 

kenarı tezgâhları, tarımsal/kırsal el işleri/hediyelik eşya dükkanları vb.) örnek verilebilir 

(Zurnacı, 2012: 65-66). 

Türkiye’de 1960’lı yıllarda planlı döneme geçiş ile birlikte çeşitli bölgelerde yoksulluğun 

azaltılıp dengesizliğin giderilmesi amacıyla birçok kırsal kalkınma projeleri hayata geçirilmiştir. 

Uygulanan kalkınma projelerinin ortak amaçlarından birisi, kırsal alanlardan kente olan göçü 

önlemek olmuştur. Göçün önlenmesinde de kırsal kalkınma bileşenlerinden birisi olan kırsal 

turizmin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Türkiye’de kırsal alanlarda turizmin geliştirilmesi için 

farklı projeler ve teşvikler hayata geçirilmektedir. Bunlardan bazıları; Doğu Anadolu Turizm 

Gelişim Projesi, Kastamonu Azdavay’da Ekoturizmin Geliştirilmesi Projesi ve Yanık Ali Konağı 

Restorasyon Projesi,TATUTA – Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi Gönüllü Bilgi ve Tecrübe 

Takası Projesi, Manisa İli Tekelioğlu Köyü Kırsal Turizm Gelişim Projesi, Küre Dağları ve 

Zümrüt Köyü Örneği, Mumcular Örneği, Beypazarı örnekleri verilebilir (Ün vd., 2012: 345). 

Bunların dışında, Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Yardım Aracı (IPARD), Kültür ve Turizm 

Bakanlığı'nca Sağlanan Destekler, Turizm Sektörü Acil Eylem Planı Destekleri ve Turizm 

Sektörüne Yönelik İstihdam Destekleri ve KOSGEB destekleri kırsal turizmi kapsayan destekler 

ve teşviklerdir. 

Kırsal turizm girişimciliğinin gelişmesinde birtakım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu 

sorunlara aşağıda yer verilmiştir (Timothy 2004:54-56; Kuşat, 2014: 73-74; İrmiş, 2016: 174). 

- Çevresel sorunlar (Nüfus artışının sebep olduğu çevresel kirlilik, kalabalık, trafik, 

pahalılık, kültürel baskı vb.), 

- Finansal problemler, 

- Tecrübe ve eğitim yetersizliği, 

- Politikaların teorik ve uygulama bölümlerinin tek bir çatı altından yürütülmemesi, 

- Pazarlama yetersizliği, 

- İnsan kaynağı ile ilgili problemler, 

- Alt yapı ve teknoloji yetersizliği sayılabilir. 
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2.2. Kırsal Turizm Girişimlerinin Finansmanı 

Girişimcilerin karşı karşıya oldukları en önemli sorunlardan birisi finansman sorunudur. 

Birçok girişimin kuruluş aşamasında ve daha sonraki süreçlerde gerekli finansmana ulaşamadığı 

için başarısız olduğu görülmektedir (Aydın, 2013: 220; Adaçay, 2013: 304). Kırsal turizm 

işletmeleri küçük ölçekli turizm işletmeleridir. Küçük ölçekli işletmelerin finansman 

kaynaklarını kullanım özellikleri incelendiğinde; yüksek oranda özkaynak kullanıldığı, karlarının 

çoğunun oto finansmanda kullanıldığı, yabancı kaynak kullanım oranlarının düşük olduğu, uzun 

vadeli kredi yerine kısa vadeli ticari banka kredi kullanımının fazla olduğu, risk sermayesi, 

leasing, faktoring vb. modern finansman tekniklerinin pek kullanılmadığı görülmektedir (Met, 

2011: 132). Kuruluş aşamasından sonraki ilk yıllar işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri için 

oldukça önemlidir. Yapılan araştırmalarda başarısız olan küçük ölçekli işletmelerin genel olarak 

ilk beş yıl içerisinde kapandıkları görülmüştür.  Diğer yandan finansman kaynağı bulmak için 

banka kredisi kullanılmasının küçük işletmelere önemli bir maliyet yüklediği görülmüştür (Aras 

ve Müslümov, 2002). Yörük’ün (2007) yaptığı araştırmada, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

kullandıkları finansman kaynakları en fazla sırasıyla özkaynaklar, ticari banka kredileri ve vadeli 

çek ve senetlerdir. Bekçi ve Usul’ün (2001) yaptıkları çalışmada ise, KOBİ’lerin yabancı kaynak 

kullanmada karşılaştıkları güçlükler sırasıyla; kredi faizlerinin yüksekliği, yabancı kaynakların 

kısa vadeli olması, yabancı kaynak kullanımı için yüksek teminat istenmesi, kredi tutarının 

yetersizliği ve bürokratik engellerdir. 

Finansman, işletmenin gereksinim duyduğu kaynakların sağlanması ve bunların firma 

değerini maksimize edecek projelere yönlendirmesi olarak tanımlanabilir (Küçükaltan ve Eskin, 

2008: 159).Kırsal girişimlerin karşılaştığı finansman sorunları şunlardır (Bekçi ve Usul, 2001: 

115-116; Kutlu ve Demirci, 2007; 190-193; Met, 2011: 132-133; İrmiş, 2016: 174):  

- Yeterli teminat gösteremedikleri için kredi ve fon bulmada karşılaşılan zorluklar, 

- Faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı bankalardan borç almalarının zor olması, 

- Kırsaldaki tüketicilerin satın alma güçlerinin düşük olması,  

- Satış hacminin düşük olması,  

- İşe başlama sürecindeki finansman yetersizliği, 

- Mal ve hizmetlerin fiyatlandırılmasından kaynaklanan “azalan kâr oranları” sorunlar, 

- Dış desteklerin ve teşviklerin yetersizliği ve teşviklerden gereğince yararlanılamaması, 

- İşletme yöneticilerinin finansal yönetim konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları, 

- Yüksek enflasyonun özkaynakları eritmesi, 

- Duran varlık yatırımları için uzun vadede kredi bulamamaları vb. sayılabilir. 
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Girişimciliğin finansman kaynakları farklı şekillerde temin edilebilmektedir. Bu 

finansman kaynakları borçla finansman (kredi kuruluşları vb.) veya öz sermaye ile finansmandır. 

Öz sermaye finansmanına kişisel kaynaklar, aile bireyleri ve arkadaşlardan sağlanan finansman, 

risk (girişim) sermayesi, melek yatırımcılar, risk sermayesi şirketleri vb. sayılabilir(Aydın, 2013: 

220-224).  

Finansman kaynakları vadelerine göre kısa, orta ve uzun vadeli finans kaynakları olarak 

üçe ayrılmaktadır (Poyraz, 2008: 364-389; Usta, 2012: 44-52; Tufan, 2013: 375-383).Kısa vadeli 

finansman kaynakları vadesi bir yıl veya daha kısa olan finansman kaynaklarıdır. Turizmde 

işletmelerinde kullanılan kısa vadeli finansman kaynaklarına kısa vadeli banka kredileri, kısa 

vadeli ticari krediler, kısa vadeli tahakkuk etmiş giderler, finansman bonosu ihracı, factoring ve 

diğer kısa vadeli finansman kaynakları (kalkınma ajansları, KOSGEB ve Avrupa Birliği hibeleri) 

sayılabilir (Tufan, 2013: 375-376). Orta vadeli finansman kaynakları vadesi bir yıl ile beş yıl 

arasında olan finansman kaynaklarıdır. Orta vadeli finansman kaynaklarına orta vadeli banka 

kredileri, rotatif krediler, finansal kiralama (Leasing), taksitli donatım (teçhizat) kredileri ve orta 

süreli satıcı kredileri sayılabilir (Usta, 2012: 46-47).Uzun vadeli finansman kaynakları ise beş 

yıldan uzun süreli kaynaklardır. Turizm işletmeleri tarafından başvurulan uzun vadeli finansman 

kaynaklarına hisse senedi ihracı, tahvil ihracı ve oto finansman sayılabilir (Tufan, 2013: 382-

383). 

3. YÖNTEM 

Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşmelerle elde edilmiştir. Örneklem 

sayısının az olması nedeniyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca yarı 

yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla konu ile ilgili ayrıntılı veriler elde edilmiş ve daha doğru 

verilere ulaşma imkanı sağlanmıştır (Lorcu, 2015: 27). 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de kırsal turizm hizmeti sunan konaklama işletmeleri, 

Örnek kitle ise Muğla ilinin Fethiye ilçesindeki işletmeler oluşturmaktadır. Daha önceki yapılan 

çalışmalar ve literatür incelenerek yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanmıştır. Bu 

kapsamda Fethiye bölgesinde yer alan dört adet kırsal turizm işletmesinin yöneticisi ile yarı 

yapılandırılmış görüşmeler yapılarak veriler toplanmıştır. 

Verilerin güvenilirliği ve geçerliliği adına görüşmeler özellikle işletmelerde 

gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda katılımcıların daha rahat görüşme yapabilmeleri ve 

düşüncelerini daha açık şekilde ifade edebilmelerinin önü açılmıştır ve araştırmayla ilgili nesnel 
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veriler elde etme imkânı sağlanmıştır. Araştırmada nitel veriler kullanılmış olup, yapılan 

görüşmeler kaydedilerek içeril açısından sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmada N-Vivo programı 

kullanılmıştır. 

Kırsal işletme yöneticileri ile yapılan görüşmeler ortalama 36 dakika sürmüştür ve ayrıca 

tüm görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Verilere hakim olunması adına 

görüşmeler araştırmacılar tarafından birkaç kez dinlenmiş ve word programına aktarılmıştır. 

Birkaç kez okunan veriler daha sonra N-Vivo 10 programıyla analiz edilmiştir.  

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Bu çalışmanın amacı, kırsal turizm işletmelerinin kuruluş aşamasında karşılaştıkları 

finansman sorunlarını ve bürokratik engelleri tespit etmektir.  

Araştırmada dört kırsal turizm işletmesi ile görüşme yapılmıştır. İşletmelerin faaliyet 

dönemlerine bakıldığında, Pastoral Vadi ve Yörük Müzesi işletmeleri tüm yıl faaliyet 

göstermekte iken Yonca Longe Otel ve Yel değirmeni Bungalow Evleri ise sezonluk olarak 

faaliyetlerini sürdürmektedir. İşletmeler genel olarak yerel halktan personel istihdam etmekte ve 

her bir işletme  ortalama 10 personel çalıştırmaktadırlar. Tüm işletmeler aile şirketi özelliği 

göstermektedirler. İşletmelerin ortalama yatak kapasitesi 14-16 kişi arasında değişmektedir. 

Tüm görüşmeler ilgili işletmelerin sahipleri ile gerçekleştirilmiştir. Aşağıda 

görüşmecilerle ilgili bilgiler tablo halinde sunulmaktadır. 

Tablo 1. Görüşmecilerle İlgili Bilgiler 

Görüşmeci İşletme ile ilgisi Eğitim Durumu Yaş 

1. Görüşmeci Sahibi Lise 58 

2. Görüşmeci Sahibi Lisans 61 

3. Görüşmeci Sahibi Yüksek. Lis. 34 

4. Görüşmeci Sahibi Lisans 40 

İşletme yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular iki ana başlık 

altında toplanmıştır. Bunlardan birincisi işletmelerin kuruluş ve ilerleyen aşamalarında 

karşılaştıkları finansman sorunları ve bu sorunları nasıl aştıkları ile ilgilidir. İkinci başlık ise 

işletmelerin karşı karşıya kaldıkları bürokratik engeller ve bunların çözüm yollarıdır. 
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4.1. İşletmelerin Karşılaştığı Finansman Problemleri İle İlgili Bulgular 

İlgili literatür ışığında, işletmelerin kuruluş ve ileriki aşamalarda karşılaştıkları finansman 

sorunları ve bu sorunların nasıl aşıldığı ile ilgili sorular hazırlanmıştır. Soruların bir kısmı 

aşağıda yer almaktadır. 

- Yatırım yapma aşamasında yeterli finansman kaynağınız var mıydı? 

- Finansman yaratmak için nasıl bir yol izlediniz? 

- Karşılaştığınız finansman sorununu nasıl çözdünüz? 

- İşletmenizi kurarken ne tür finansman kaynağı kullandınız? 

- Kullandığınız finansman kaynaklarının sizce avantaj ve dezavantajları neler oldu? 

- Finans ve kamu kurumlarının finansman konusunda sunduğu teşviklerden 

yararlandınız mı? 

- Bu fırsatlara erişimi-bilgilenmeyi nasıl sağladınız? 

- Finans ve kamu kurumlarının finansman konusunda sunduğu teşviklerden neden 

yararlanmadınız? 

Literatür ışığında kırsal alanda yapılan girişimciliğin kentsel alanlara göre karşılaştığı 

sorunların fazla olduğu ve girişimcilerin vasıflarının sahip olduğu kaynakların, bu kaynaklara 

ulaşma şekillerinin, üretim geleneklerinin, hayata bakış açılarının, karşılaşılan sorunların, sahip 

olunan fırsatların vb. pek çok açıdan farklılık gösterdiği bilinmektedir. Bu bağlamda yapılan 

görüşmeler sonucunda işletme yöneticilerinin riske girme oranlarının düşük olduğu 

görülmüştür.1. görüşmecinin bu bağlamdaki görüşü şöyledir: 

"Aslında aniden büyük iş yapmak da uygun değil. Benim mesela iş yeri açacak 

arkadaşlarım geliyor, ben kesinlikle büyük iş yeri açmayı "düşünmeyin" diyorum. İş yeri 

küçük açacaksın. Ve büyütmeye de gerek yok. Ülkemizin yaşadığı en büyük sorunlardan 

biri de "işte büyük düşün" düşüncesidir. Mesela hep söylenir bu "büyük düşün." Ya 

büyük düşünelim ama hani biz kendi denizimizde, derelerimizde balık avlamak varken, 

okyanusta balina avlamaya gidersek boğuluruz." 

Görüşmeler neticesinde işletmelerin finansman konularında problemler yaşadıkları 

sonucuna varılmıştır. Finansman problemleri daha çok mevcut talebin ön görülememesi 

nedeniyle öz kaynakların kullanılması yoluyla giderilmiştir. Görüşme yapılan tüm işletme 

yöneticileri özellikle işletmenin kuruluş ve ilerleyen aşamalarında yavaş ilerleyen yatırımlar 
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yaptıklarını belirtmişlerdir. 2. görüşmeci işletmenin kuruluş aşamasında yeterli finansman 

kaynağının olup olmadığı konusunu ise şöyle cevaplamıştır: 

"Yani yoktu açıkçası. Bu araziyi zar zor elde edebildik yıllar boyu. Evimi yaptım. Daha 

sonra mesleğim mimarlık, mimarlıktan kazandığım parayı buraya harcadım. 8-10 yıllık 

bir süreçte oldu yani ve hala da devam ediyor yavaş yavaş. Zaten bu tarz bir yapılanma 

da birden olmaz. Birden oldu mu da birçok şey yanlışa gider. Yavaş yavaş, yaşaya 

yaşaya, deneye deneye yani." 

Yapılan görüşmelerde kırsal işletmeler öz kaynak kullanımının yanında en çok banka 

kredileri yoluyla finansman kaynağı kullanma yoluna gittiklerini belirtmişlerdir. Katılımcı 

işletmelerden biri işletmesinin kuruluş aşamasında banka kredisi kullandığını bunun yanında 

işletmesini büyütmek için otofinansman yani kendi karının bir kısmını yatırım için ayırdığını 

belirtmiştir. 

"İşte bizde hani ailenin birikimi, biraz kredi filan biraz da işte kazanarak yaptık ve hala 

da gördüğünüz gibi kazandıkça düzenlemeye devam ediyoruz."(3.Görüşmeci). 

"Banka kredisi dışında benim çok fazla finansmanım yoktu. Yani biz yavaş yavaş işimizi 

yürüttük. Ufaktan ufaktan böyle kazandıkça harcadık. Kazandığımız her 100 liranın 25 

lirasını yatırım, 25 lirasını yemeğe, 25 lirasını gelecek kaygısıyla bir kenarda tutmaya, 

25 lirasını da yeni yatırım da yani büyümede kullandık, dolayısıyla hiçbir ekonomik 

sıkıntı çekmedik yani." (1.Görüşmeci). 

Görüşmeler sonucunda işletmelerin kırsal işletmecileri destekleyen finans ve kamu 

kurumlarından finansman konusunda yararlanma yoluna gittikleri tespit edilmiştir. Özellikle 

katılımcıların teşviklerden haberdar olduklarını ve bunları gerekli kuruluşların web sayfalarından 

takip ettiklerini belirtmişlerdir.  İşletmelerin bölgede faaliyetlerini sürdüren ajanslardan 

finansman konusunda yardım aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. 2. görüşmeci bu konuda şöyle ifade 

etmektedir: 

"Biz bir tek X ajansından yüzde elli oranında bir teşvik aldık. İşte onunla cam sera falan 

kurduk, bazı diğer işler yaptık, o var işte başka da yok." 
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4.2. İşletmelerin Karşılaştığı Bürokratik Engeller İle İlgili Bulgular 

Yapılan görüşmelerde işletme yöneticilerine işletmenin kuruluş ve ilerleyen 

dönemlerinde karşılaştıkları her türlü bürokratik engellerle ilgili sorular yöneltilmiştir. Görüşme 

esnasında katılımcılara yöneltilen sorulardan bir kaçı aşağıda sıralanmıştır. 

- İşletmenin kuruluş aşamasında karşılaştığınız bürokratik engeller neler olmuştur? 

- İşletme kurulduktan sonra, ilerleyen aşamalarda karşılaştığınız bürokratik engeller 

nelerdir? 

- Karşılaştığınız bürokratik engelleri nasıl çözdünüz? 

- Bireysel olarak mı çözdünüz yoksa diğer kurum ya da kuruluşlardan bu konuda 

destek aldınız mı? 

- Bürokratik engellerle ilgili çözüm önerileriniz nelerdir? 

Katılımcıların yanıtlarına göre işletmelerin kuruluş aşamasında bürokratik engellerle 

karşılaşılmamıştır. Ancak işletmeler finansal destek sağlama hususunda ilgili kuruluşlarla 

ilişkilerinde bir takım bürokratik engellerle karşılaştıklarını vurgulamışlardır. Özellikle banka 

kredileri yoluyla işletmeye finansman kaynağı sağlamaya çalışan işletmelerin bankalarla ilgili 

bürokrasi engelleriyle karşılaştıkları sonucuna varılmıştır. 1. görüşmecinin bu bağlamda verdiği 

yanıt şu şekildedir: 

"Yani finansman konusu önemli. Finansman derken şimdi bankaya varıyorsun. Banka 

kredi verecek, "Eee işte efendim kefil var mı? Memur kefil getir diyor bana. Ya memur 

dediğin, memurları küçümsemiyorum da, bir memur aylık 2 bin maaş alsa, yılda 24 bin 

para yapar yani. Maaşı garanti diye. Eee tamam ama turizm yapan bir adamında bir 

oteli var, işletmesi var, tesisi var. Bunun hiçbir değeri yok mu, ekonomik değeri yok 

mu? Burası evet dağ başı olsa da burası Türkiye'nin 956 kazasından en zengini ve en 

çok para elde eden, ekonomik değeri olan kazalarından bir tanesi de Fethiye kazasıdır. 

Değil mi arkadaş? Fethiye'de arazi değerleri düşük değil ki arkadaş." 

Kırsal turizm girişimcilerine karşılaştıkları bürokratik engeller sorulduğunda, desteklenen 

projeler kapsamında özellikle bürokratik engeller yaşadıklarını belirtmişlerdir. İşletme 

yöneticilerinin teşviklerden yararlanmak için girişimlerde bulundukları, fakat birçok bürokrasi 

engeline takıldıkları. 3. görüşmecinin bu bağlamdaki düşünceleri şöyledir:  

"Hani bahsettiğiniz şey, ülkedeki destek mekanizması o kadar kâğıt işi ve bürokrasi 

gerektiriyor ki sonunda artık mümkünse vermeyin diyorsunuz. Bir başka proje için destek 
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almak için Erzurum’da bir proje yaptık, orda şunu fark ettik sonunda. Sen orda kalkınma 

ajansı için 500-600 bin liralık bütçeli proje yapmıyorsan, senin orada yaptığın mesai, 

yol, enerji, yok işte evrak hazırla, teminat mektubu getir falan değmiyor yani. Ona 

harcayacağın mesaiyle otur kendi işinle uğraş zaten o finansmanı bir şekilde 

çözüyorsun." 

Görüşmeler sonucunda elde edilen diğer bir bulgu ise organik ürünlerin işletmeler 

tarafından hizmete sokulması ve bu uygulamanın ilçe tarım yetkilileri tarafından 

engellenmesidir. İşletmecilerden elde edilen bilgilere göre, etiketsiz ürün satılamaması yüzünden 

işletmecilerin ürünlerini satamadıkları hususunda sıkıntı çektikleri tespit edilmiştir. Yapılan tüm 

görüşmeler ve gözlemler sonucunda, kırsal işletmelerin kuruluş amaçlarının en başında kırsal 

kalkınma gelmektedir. Ancak görüşmeler ışığında, işletmenin bulunduğu yerel çiftçilerden 

tedarik edilen organik ürünlerin kullanılmasının ilçe tarım yetkilileri tarafından kısıtlanması 

kırsal turizm işletmelerinin temel hizmet anlayışını engellemekte ve tedarik aşamasında da 

bürokratik bir sorunla karşılaşmasına neden olmaktadır. 

"Düşüncemiz ürettiğimiz ürünleri satmaktı. İnsanlar tarafından talep oldu. İnsanlar 

doğal gıdalarla beslenmek istiyorlar, doğal gıdalar yemek istiyorlar. Herkes hemen 

hemen hastaneye gidiyor. İşte son yıllarda kanser sardı ülkemizi mesela. Herkes doğal 

gıdalarla beslenmek istiyor. Biz de burada doğal gıdalar yedirelim diye yaptık buraları. 

Ve iş yerimizde de doğal gıdalar yedirmeye de son gaz devam ediyoruz. Ama devletimiz 

yedirmeme konusunda bana elinden geleni yaptırıyor. Geçen gün bana bin beşyüz lira 

ceza yazdı mesela."(1. Görüşmeci) 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak için kırsal alanlarında kalkındırılması 

gerekmektedir. Kırsal turizmin kırsal bölgelere olan katkıları göz önünde bulundurulduğunda 

kırsal turizmin ve girişimciliğinin desteklenip artırılması oldukça önemlidir. Araştırmadan elde 

edilen bulgular ışığında kırsal turizmde talebin çok değişken olması, tanıtım giderlerinin yüksek 

olması, finansal yetersizlik gibi faktörler kırsal turizm girişimcilerinin risk alma düzeylerinin 

düşük olmasına, yatırımların yavaş ilerlemesine ve mikro işletmelerin açılmasına neden 

olmaktadır. 

Kırsal turizm, sağladığı ekonomik, sosyal ve kültürel katkılardan dolayı kırsal 

kalkınmada önemli bir sektör konumundadır. Kırsal bölgelerde gerek istihdam sağlamada 
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gerekse yaratmış olduğu katma değer ile önemli bir konuma sahip olan kırsal turizm 

işletmelerinin karşılaştığı sorunların başında finansman sorunu ve bürokratik engeller 

gelmektedir. Bu bağlamda kırsal turizm işletmelerinin bu sorunlarına yönelik olarak uzun vadeli, 

planlı ve sürdürülebilir politika ve projeler oluşturması oldukça önem arz etmektedir. Kırsal 

turizm işletmeleri ile yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular ışığında ilgili kişi ve 

kuruluşlara aşağıda birtakım öneriler sunulmuştur: 

- Kırsal turizm girişimlerinin devlet tarafından gerekli yasal düzenlemeleri yapılarak 

desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. 

- Kırsal turizm girişimlerinin finansmanında yabancı kaynak kullanmasında gerekli 

kolaylıklar sağlanmalı, sağlanan teşvikler konusunda da eğitimler verilerek 

danışmanlık hizmetleri de sunulmalıdır. 

- Kırsal turizm işletmelerinin karşılaştıkları her türlü bürokratik engeller ortadan 

kaldırılmalı, özellikle finansal kaynak kullanımlarında aşırı bürokratik koşullar (İşlem 

sayısının fazla olması, işlem süresinin uzun sürmesi, zorunlu bağış ve sık sık mevzuat 

değişikliği) ortadan kaldırılmalıdır. 

- Kırsal girişimciliğin teşvik edilerek, gerekli alanlarda (Yönetim, pazarlama, finans, 

üretim vb.) eğitimler verilmelidir. 

- Kırsal turizm işletmeleri için belirli standartlar (Sunulacak hizmetler, işletme 

büyüklüğü, tedarik ürünleri vb.) oluşturulmalı ve işletme belgesi almasında kırsal 

turizme yönelik koşullar (Kırsal turizm işletim belgesi gibi) oluşturulmalıdır. 

- Altyapı, ulaşım ve iletişim gibi imkânlar sağlanmalıdır. 

- Belirli hususlarda (vergi, elektrik, su, sigorta primleri vb.) kolaylıklar sağlanmalıdır. 

- Kırsal turizm ile ilgili paydaşlar (Kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, üniversiteler vb.) 

arasında iletişim ağı oluşturularak kırsal turizm girişimleri desteklenmelidir. 

Bu araştırmanın en önemli kısıtı, kırsal turizme yönelik faaliyette bulunan işletme 

sayısının az olmasından dolayı örneklem sayısının düşük olması sayılabilir. Kırsal turizm ile 

ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, kırsal turizm girişimciliğinin finansal yönünü ele alan 

çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda çalışmanın bu alandaki eksikliği gidereceği 

düşünülmektedir. Son olarak kırsal bölgelerin kalkındırılmasında oldukça önemli bir rolü olan 

kırsal turizm girişimlerinin artırılması için bu alandaki diğer sorunlara yönelik akademik 

çalışmaların artırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı yönetici desteğinin çalışanların iş stresi ve mutluluk düzeylerine olan etkisini 

belirlemektir. Bu kapsamda Yönetici Desteği, İş Stresi ve Mutluluk Ölçeklerini içeren bir anket hazırlanarak 

Antalya’da faaliyet gösteren otel işletmelerinde çalışanlara 1 Mart -30 Nisan 2017 tarihlerinde uygulanmıştır. 

Araştırmada ulaşılan her çalışan örnekleme dahil edilmek istendiği için kolayda örnekleme yöntemi tercih 

edilmiştir. Veri toplama süreci sonunda 294 geçerli anket toplanmıştır. Ölçeklerin geçerlilik ve güvenirlik analizleri 

yapıldıktan sonra hipotezleri test etmek için öncelikle korelasyon ve devamında iki adet basit regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre algılanan yönetici desteği çalışanların iş stresleri üzerinde azaltıcı; 

mutlulukları üzerinde artırıcı etkiye sahiptir. Çalışanlar otel yöneticilerinin haklarını koruduklarına, iyi 

düşündüklerine ve ihtiyaçları olduğunda yardım edeceklerine inanırlarsa, çalışanların iş stresi algıları zayıflarken 

mutlulukları artacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mutluluk, Yönetici Desteği, İş Stresi, Otel, Antalya. 
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THE IMPACT OF PERCEIVED MANAGER SUPPORT ON EMPLOYEES' 

JOB STRESS AND HAPPINESS LEVELS IN HOTEL BUSINESSES 

Abstract 

The aim of this study is to determine the impact of manager support on the level of employees' job stress 

and happiness. In this context, a questionnaire including Manager Support, Job Stress and Happiness Scales was 

prepared and applied to the employees of hotel companies operating in Antalya from 1 March to 30 April 2017. 

Because every employee reached in the research wanted to be included in the sample, convenience sampling method 

was preferred. At the end of the data collection period, 294 valid questionnaires were collected. After the validity 

and reliability analysis of the scales were performed, first correlation and then two simple regression analysis were 

performed in order to test the hypotheses. According to the results of the analysis; perceived manager support has a 

decreasing effect on the job stress of the employees; has an enhancing effect on their happiness. If employees 

believe that hotel managers protect interest of employees, think well of employees and help when they need help, 

while employees of job stress perceptions will weaken, their happiness will increase.  

Keywords: Happiness, Manager Support, Job Stress, Hotel, Antalya. 

1. GİRİŞ 

Rekabet koşullarının sert şekilde yaşandığı alanlardan biri olan turizm sektöründe otel 

işletmelerinin devamlılıklarını sürdürebilmeleri öncelikle müşteri memnuniyeti 

oluşturabilmelerine bağlıdır (Choi ve Chu, 2000). Turizm sektörünün kendisine has özellikleri 

nedeniyle müşterinin işletmeden tatmin olmuş bir şekilde ayrılabilmesini de tatili boyunca 

kendisiyle birebir iletişim kuran ve örgütünde mutlu bir çalışan sağlayabilir (Amin ve Akbar, 

2013).  

Mutlu kişilerin yaratıcılıklarının yüksekliği ve iş başarılarının daha fazla olduğu çeşitli 

araştırmalarla kanıtlanmıştır (Lyubormirsky vd., 2005). Stres altında olduğunu düşünen çalışanın 

ise performansı düşer, işine isteksizlik duymaya başlar ve zaman içinde örgütüne karşı 

yabancılaşır (Chia ve Chu, 2016). Her alanda olduğu gibi turizm sektöründe de stres ve mutluluk 

arasında negatif yönlü bir ilişki vardır (Schriffin ve Nelson, 2010).  

Bu doğrultuda örgütler çalışanlarının olumsuz bir örgütsel çıktı olan stres düzeylerini 

azaltmak (Chiang vd., 2010), olumlu bir örgütsel çıktı olan mutluluk düzeylerini (Chia ve Chu, 

2016) arttırmak için çeşitli yöntemler kullanmaları gerekmektedir. Söz konusu yöntemlerden 

birisi de çalışan tarafından algılanan yönetici desteğinin arttırılması çabasıdır (Casper vd., 2011). 

Yönetici desteğinin en önemli öncüllerinden biri olan güven çalışanın performansının 

arttırılmasında büyük bir paya sahiptir (Gagnon ve Michael, 2004).  

Çalışanın yöneticisi tarafından desteklendiği algısı arttıkça iş stresinin azalacağı 

(Rhoades&Eisenberger,2002), örgütünde kendini güvende hissedeceği için de mutluluk ve 

dolayısı ile performans düzeyinin yükseleceği açıktır (Schriffin ve Nelson, 2008). Böylece 

verimli bir şekilde çalışan iş gören örgütün hedeflerine kısa sürede ulaşmasına katkı 

sağlayacaktır.  
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Bu çalışmada otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin yöneticilerinden algıladıkları 

desteğin yaşadıkları iş stresini ve mutluluk düzeylerini ne şekilde etkilediği incelenmiştir. Söz 

konusu değişkenlerle ilgili kuramsal değerlendirmelerden sonra oluşturulan hipotezler 

açıklanmıştır. Alan araştırması kısmında ise Antalya’ da faaliyette bulunan beş yıldızlı otel 

çalışanlarından anket yolu ile veri toplanmıştır. Son bölümde; elde edilen bulgular ile literatür 

karşılaştırılarak, otel işletmelerinin yönetici ve çalışanlarına yönelik öneriler getirilmiş ve 

sınırlılıklar ile çalışma tamamlanmıştır.  

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Algılanan Yönetici Desteği  

Sosyal Değişim Teorisindeki karşılıklılık ilkesi doğrultusunda çalışanların örgütten 

beklentileri karşılandığında onlar da örgütün isteklerini yerine getirmek, hedeflerine ulaşmasını 

sağlamak adına ellerinden gelen gayreti gösterirler (Emerson, 1976; Organ, 1997). Örgütsel 

destek örgütün çalışanlarının çabalarını dikkate alması, değer vermesi ve mutluluğuna özen 

göstermesi ile ilgili çalışan algısıdır (Eisenberger vd., 1986). Algılanan örgütsel desteğin en 

önemli öncüllerinden birisi de yönetici desteğidir (Rhoades ve Eisenberger, 2002). Algılanan 

yönetici desteği; yöneticinin çalışanına gösterdiği destek ve olumlu ilişkiyi ifade eden bir 

kavramdır (Eisenberger vd., 2002; Casper vd., 2011).  Yöneticinin desteği sayesinde çalışanların 

motivasyonu, işlerinden duydukları mutluluk ve performansları artar (Shanock ve Eisenberger, 

2006). 

Çalışanlar örgütlerinde kendilerine değer verildiğini ve desteklendiklerini hissetmeleri ile 

birlikte yöneticilerinin de kendilerinin fikirlerini önemsediğini algılarlarsa işlerine daha çok 

bağlanırlar (Rhoades ve Eisenberger, 2002). Çünkü çalışanlar yöneticilerinin kendilerine karşı 

olumlu ya da olumsuz davranışlarını örgütün yaptıkları işten memnuniyetinin göstergesi olarak 

kabul ederler. Çalışanın örgütünde kendini güvende hissetmesi örgütsel destek algısının yüksek 

olduğunun bir göstergesidir (Eisenberger vd., 1986). Çalışanlarını destekleyen yöneticiler; 

çalışanlarıyla gurur duyan, adil denge kurmaya çalışan, istek ve ihtiyaçları dikkate alan kişilerdir 

(Eisenberger vd., 2002). Çalışanın doğrudan bağlı olduğu, birlikte çalıştığı yöneticisi 

destekleyici ise yapıcı geri bildirim sağlar, gelen görüş ve önerileri dinleyerek yararlanmaya 

gayret eder ve çalışanın becerilerini geliştirmeye çalışır (Yoon ve Lim, 1999).  

2.2. İş Stresi 

Stres; kişinin endişe, üzüntü, gerilim ve baskıya neden olan negatif duyguları yoğunlukla 

yaşamasıdır (Cohen vd., 1983; Lu, 1999). İş stresi ise; kişiyi duygusal ve fiziksel açıdan tehdit 

eden iş yaşamının özelliklerine karşı insan vücudunun verdiği bireysel tepkidir (Murphy, 1995; 

Lazarus, 2000). İş stresinin kaynakları; çalışma ortamındaki fiziksel koşullar, aşırı iş yükü ve 

kişisel özellikler olarak üçe ayrılır. Kabul edilebilir düzeydeki stres çalışanın verimliliğini 

arttırırken, aşırı olması hem çalışanın hem de örgütün sağlığını olumsuz etkiler (Cohen vd., 

1983). Yoğun stres altındaki çalışan zaman içinde bunu işine yansıtmaya başlayacağı için 

performans düşüklüğü, iş doyumsuzluğu, devamsızlık, yabancılaşma gibi negatif örgütsel 

çıktılara neden olur (Dewe vd., 2012). Algıladığı stres düzeyi yüksek olan çalışan yaşadığı 

kişisel çatışmalar ve işini gerektiği gibi yapamaması nedeniyle diğer iş arkadaşlarını da olumsuz 
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etkileyebilir (Maslach vd., 2001). Örgüt içinde böyle bir durumla karşılaşıldığında yöneticiler 

tarafından hızlıca karar alınıp çözüm üretilmelidir. Çalışan tarafından algılanan örgütsel desteğin 

pozitif yönlü olması iş stresi nedeniyle ortaya çıkan yorgunluk, tükenmişlik, kaygı gibi olumsuz 

duyguların azalmasını ve çalışanın kendini geliştirmesini sağlarken özgüvenini arttırır (Aselage 

ve Eisenberger, 2003). 

Hizmet sektöründe çalışanların kabul edilebilir düzeyin üzerinde stres yaşamaları hizmet 

sunum sürecinde müşterilere olumsuz olarak yansıyabilmektedir. Özellikle turizm işletmelerinde 

işlerin belirli dönemlerde/aylarda/günlerde/saatlerde yoğunlaşması, maliyetlerin azaltılarak 

karlılığı artırmak için gereğinden daha az işgörenin istihdam edilmesi, sezonluk çalışan 

işgörenlerin gerekli yeteneklere sahip olmaması, çalışanların rol çatışması veya rol belirsizliği 

yaşamaları, çalışanlardan yeteneklerini ve kaynaklarını aşan performans beklenmesi (Chiang vd., 

2010), işletmenin yönetsel uygulamaları (Jung ve Yoon, 2013) işgörenlerin stres düzeyini 

artırmaktadır. Artan iş stresi çalışanların hem psikolojik hem de fiziksel sorunlar yaşamalarına 

neden olmaktadır (Mohamed, 2015). Bu durum çalışanların performanslarının düşmesine; 

devamsızlıklarının ve işten ayrılma niyetlerinin artmasına (Kim vd., 2015) yol açarken, dolaylı 

olarak da müşteri tatmininin düşmesine neden olmaktadır.  

2.3. Mutluluk 

Kişinin kendisini iyi hissetmesini ifade eden öznel iyi oluş kavramı; yaşam doyumu, 

pozitif duyguların varlığı, negatif duyguların azlığı ya da yokluğu ile ilgilidir (Diener vd., 2003). 

Bu nedenle öznel iyi oluş düzeyi yüksek kişilerin yaşam doyum algısının da yüksek olması 

dolayısı ile mutlu olmaları beklenir (Diener, 1984). Kişinin olumlu duyguları sıklıkla, olumsuz 

duyguları ise daha az yaşaması mutluluk olarak ifade edilmektedir. Yaşam koşulları, kalıtımsal 

özellikler ve mutlu olmaya yönelik aktiviteler (Yardımseverlik, sosyalleşme, egzersiz yapma vb.) 

mutluluğu belirleyen faktörler arasında yer almaktadır (Argyle ve Lu, 1990; Lyubomirsky vd., 

2005). Mutlu kişiler kendilerini iyi hissederler, iletişim becerileri güçlüdür, yaratıcılıkları 

gelişmiştir ve dolayısı ile iş hayatında başarılı olurlar (Lyubomirsky ve Lepper, 1999). Bu 

doğrultuda mutlu ve huzurlu yani stres altında olmayan çalışanların örgüt içindeki görevlerini en 

iyi şekilde yerine getirmesini beklemek haksız bir davranış olmayacaktır (Schriffin ve Nelson, 

2008). Mutlu kişilik özelliklerine sahip çalışanların örgütlerine katkıları çok daha yüksek 

düzeyde gerçekleşir (Argyle ve Lu, 1990). Yaptığı işten tatmin olan çalışanın mutluluğu artar, 

kendini işine adar, işten ayrılma niyeti azalır ya da tamamen ortadan kalkar. 

2.4. Hipotezlerin Geliştirilmesi 

Sosyal Değişim (Blau, 1964) ve Karşılıklı Norm Teorisi’ne (Goulder, 1960) göre bireyler 

kendilerine bir iyilik yapıldığında hem mutlu olmakta hem de bu iyiliğin karşılığını vermek için 

çaba göstermektedirler. Yöneticilerine güvenen, yöneticileri tarafından çabalarının dikkate 

alındığını, değer verildiğini ve mutluluğuna özen gösterildiğini algılayan çalışanlar, 

yöneticilerinin bu destekleri karşısında hem işe motive hem de mutlu olurlar (Rhoades ve 

Eisenberger, 2002; Shanock ve Eisenberger, 2006).  Ampirik olarak yapılan araştırmalarda 

(Akgunduz ve Sanli, 2017; Tuna ve Boylu, 2016 ) da yönetici desteğinin çalışanları pozitif 

olarak etkilediği belirlenmiştir. Sosyal Değişim Teorisi’ne bağlı olarak yapılan açıklamalar ve 

yapılan araştırmalara bağlı olarak H1 hipotezi önerilmiştir. 
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H1. Algılanan yönetici desteği çalışanların mutluluklarını artırır. 

Kaynakları Koruma Teorisi’ne (Hobfoll, 1989) göre insanların stres yaşamalarının temel 

de üç nedeni vardır.  Bireyler değer verdiği kaynakları elde etmek, elinde tutmak ve korumak 

için çaba göstermektedirler. Kaynakları kaybetme ihtimalleri olduğunda ise stres düzeyleri 

artmaktadır. Yöneticisine güvenen çalışanlar, çalışanlarına değer verdiğini ve çalışanların 

mutluluğu/iyiliği için çaba göstereceğini algılayan çalışanların kendilerinden beklenen 

performansı göstermeleri durumunda sahip oldukları kaynakları kaybedeceklerine yönelik 

algıları zayıflamaktadır. Diğer bir ifade ile yöneticisi tarafından desteklenen çalışanların işten 

uzaklaştırılma veya örgüt içerisinde haksızlığa uğramak gibi nedenlerle iş stresi yaşama ihtimali 

azalmaktadır. Nitekim yapılan araştırmalar da (Turunç ve Çelik, 2010; Garg ve Dhar, 2014) 

bunu doğrulamaktadır. 

H2. Yönetici desteği çalışanların algıladıkları iş kaynaklı stresi azaltır. 

3. YÖNTEM 

3.1. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anketten yararlanılmıştır. Bu anket dört bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde çalışanların yönetici desteğine ilişkin algılarını belirlemek amacıyla 

Eisenberger vd. (1986) tarafından geliştirilen Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinin, 8 maddeden 

oluşan algılanan yönetici desteği boyutundan yararlanılmıştır. İkinci bölümde çalışanların 

algıladıkları iş stresini belirlemek için House ve Rizzo (1972) tarafından 7 ifade olarak 

geliştirilen iş stresi ölçeği yer almaktadır. Üçüncü bölümde çalışanların kendi mutluluklarını 

değerlendirmeleri için Chia ve Chu’nun (2016) Lyubomsky ve Lepper (1999) ve Seligman’ın 

(2006) çalışmalarından uyarladıkları dört maddeden oluşan ölçeğe yer verilmiştir. Son bölümde 

ise çalışanların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla dört adet açık uçlu ve üç adet 

kategorik soru yer almaktadır. Ölçek maddelerinin yanıt kategorileri 5’li Likerttir. İş stresi 

ölçeğinin yanıt kategorileri 1. Kesinlikle Katılmıyorum, 5. Kesinlikle Katılıyorum olarak; 

Algılanan Yönetici Desteği ve Mutluluk Ölçeğinin yanıt kategorileri 1. Hiçbir Zaman, 5. Her 

Zaman olarak ifade edilmiştir.  

Veri toplama sürecinde öncelikle otellerle kurulmuş olan bireysel ilişkilerden 

yararlanılarak yöneticilerden (Genel Müdür veya İnsan Kaynakları Müdürü) araştırmanın amacı 

ve kapsamı açıklanarak uygulama izni talep edilmiştir. İzin veren 14 otel işletmesinden randevu 

alınarak anket uygulaması yüz yüze gerçekleştirilmiş, vardiyada bulunmayan çalışanların da 

doldurabilmesi için ilgili departmanlara anket bırakılarak, bırak topla yöntemi ile ilerleyen 

günlerde anketler toplanmıştır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Bu araştırma otel çalışanlarına uygulanmak üzere tasarlanmıştır. İstanbul’dan sonra en 

fazla turistin geldiği Antalya ulaşılabilirlik göz önünde bulundurularak araştırma evreni olarak 

seçilmiştir. Alan araştırması 1 Mart – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Toplam 

çalışan sayısına ulaşmak mümkün olmamıştır. Ölçeklerde yer alan maddelerin 10 katına 
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ulaşılması hedeflenmiş fakat veri toplama sürecinde 294 geçerli ankete ulaşılabilmiştir. Veri 

toplama süreci hedeflenen anket sayısına ulaşılana kadar devam edecektir. Ulaşılan her çalışan 

örnekleme dahil edilmek istendiği için kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir.  

3.3. Veri Analizi 

Araştırma kapsamında önerilen hipotezleri test etmek için öncelilikle yararlanılan 

ölçeklerin geçerlilik ve güvenirlik düzeyleri belirlenmiştir. Yapısal geçerliliği test etmek için 

Keşfedici/Açıklayıcı Faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analizde madde faktör yüklerinin 

0,30’un ve binişik durumdaki maddelerdeki yük farkının 0,10’un üzerinde olması, faktör öz 

değerinin 1’in üzerinde olması ve varimax döndürme yöntemi varsayım olarak kabul edilmiştir. 

Ölçeklerin güvenirliği Cronbach Alfa değerleri esas alınarak belirlenmiştir. 

Hipotezleri test etmek için değişkenler arasındaki ilişki korelasyon analizi ile 

belirlendikten sonra algılanan yönetici desteğinin araştırmanın ilk bağımlı değişkeni olan 

mutluluğa ve ikinci bağımlı değişken olan iş stresine etkisini belirlemek amacıyla basit 

regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. 

4. BULGULAR 

4.1. Katılımcılara Ait Demografik Özellikler 

Veri toplama süreci sonucunda 294 geçerli anket elde edilmiştir. Katılımcıların %57’si 

(163 kişi) 26 -35 yaş aralığında, %44’ü (127 kişi) lise eğitimli, %53’ü (148 kişi) evli, %72’si 

(209 kişi) erkektir.  %65’inin (186 kişi)  turizm sektörü deneyimi 6 yıl ve üzerindedir. Ayrıca 

katılımcıların %64’ü (180 kişi) ön büro bölümünde çalışmakta olup; %75’inin (210 kişi) şu an 

çalıştıkları işletmedeki görev süresi 5 yıl ve altındadır. 

Tablo 1. Katılımcılara Ait Bilgiler 

 n %  n % 

Yaş   Departman    

25 ve altı 63 23 Ön büro 180 64 

26 ve 35 163 57 Yiyecek-İçecek 101 36 

36 ve üzeri 58 20 Turizm Sektörü Deneyimi   

Eğitim   5 yıl ve altı 99 35 

İlkokul 8 3 6 ve 10 yıl 73 26 

Ortaokul 24 8 11 ve 15 yıl 61 21 

Lise  127 44 16 ve üzeri 52 18 

Önlisans 56 19 Şu anki otelde çalışma süresi   

Lisans ve 

Lisansüstü 

77 26 5 yıl ve altı 210 75 

Cinsiyet   6 yıl ve üzeri 71 25 

Kadın 80 28 Medeni Durum   

Erkek 209 72 Evli 148 53 

   Bekar 130 67 
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4.2. Geçerlilik ve Güvenirlik Analizleri 

Araştırma kapsamında yararlanılan ölçeklerin yapısal geçerliliğini belirlemek için 

uygulanan keşfedici faktör analizi ve güvenirliklerini belirlemek için gerçekleştirilen Cronbach 

Alfa analizi sonuçları Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te özetlenmiştir. 

İş stresi ölçeğine uygulanan keşfedici/açımlayıcı faktör analizinde bir madde 0,30’un 

altında faktör yüküne sahip olduğu için analizden çıkartılarak analiz tekrar edilmiştir. Bu 

analizde KMO değeri %84 ve anlamlı olarak belirlenmiştir. Ölçekte yer alan 6 madde bir faktör 

altında toplanmış ve toplam varyansın yaklaşık 0,54’ünü açıklamıştır. Faktörün öz değeri 

3,231’dir ve faktörde yer alan maddelerin faktör yükü dağılımları 0,851 ve 0,367 arasında 

değişmektedir. Ölçeğin güvenirlik değeri yaklaşık 0,82’dir. 

Tablo 2. İş Stresi Ölçeğine Ait Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Faktör/Madde 

F
ak

tö
r 

 Y
ü

k
ü

 

Ö
zd

eğ
er

i 

A
çı

k
la

n
an

 

V
ar

y
an

s 

O
rt

al
am

a 

G
ü

v
en

ir
li

k
 

İş Stresi  3,231 53,857 2,800 ,815 

İşimden dolayı kendimi sinirli hissediyorum. ,851     

Oldukça büyük bir gerilim altında çalışıyorum. ,831     

Farklı bir işte çalışıyor olsam sağlığım muhtemelen daha iyi 

olur. 

,798     

İşim sağlığımı doğrudan etkilemeye yatkındır. ,752     

İşimle ilgili sorunlar uyku sorunu yaşamama neden oluyor. ,692     

Evde olduğum zamanlar başka işler yapıyor olsam da sıklıkla 

işimle ilgili konuları düşünüyorum. 

,367     

KMO=0,838  Barlett’s Test  of Sphericity=583,704 Sig.=0,001 Toplam Varyans=0,53857   

Mutluluk ölçeğine uygulanan keşfedici/açımlayıcı faktör analizinde bir madde 0,30’un 

altında faktör yüküne sahip olduğu için analizden çıkartılarak analiz tekrar edilmiştir. Bu 

analizde KMO değeri %69 ve anlamlı olarak belirlenmiştir. Ölçekte yer alan 3 madde bir faktör 

altında toplanmış ve toplam varyansın yaklaşık 0,74’ünü açıklamıştır. Faktörün özdeğeri 2,228 

ve faktördeki maddelerin yükleri 0,897 ve 0,811 arasında değişmektedir. Ölçeğin güvenirlik 

değeri yaklaşık 0,83’dir (Tablo 3). 
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Tablo 3. Mutluluk Ölçeğine Ait Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Faktör/Madde 

F
ak

tö
r 

 Y
ü

k
ü

 

Ö
zd

eğ
er

i 

A
çı

k
la

n
an

 

V
ar

y
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s 

O
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am

a 

G
ü

v
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k
 

Mutluluk  2,228 0,74269 3,6321 ,826 

Yaşıtlarımın çoğuna kıyasla, kendimi mutlu görüyorum. ,897     

Genellikle mutlu olduğumu düşünüyorum. ,875     

Bazı insanlar genellikle mutludur. Her durumda hayattan keyif 

alıp her şeyden en iyi şekilde yararlanırlar. Bu ifade size ne 

ölçüde açıklıyor. 

,811     

KMO=0,693   Barlett’s Test  of Sphericity=337,855 Sig.=0,001 Toplam Varyans=0,74269 

Algılanan yönetici desteği ölçeğine uygulanan keşfedici/açımlayıcı faktör analizinde bir 

madde 0,30’un altında ve bir madde ayrı bir faktöre yük verdiği için iki madde analizden 

çıkartılarak analiz tekrar edilmiştir. Bu analizde KMO değeri %90 ve anlamlı olarak 

belirlenmiştir. Ölçekte yer alan 6 madde bir faktör altında toplanmış ve toplam varyansın 

yaklaşık 0,66’sını açıklamıştır (Tablo 4). Faktörün özdeğeri 3,969 ve faktördeki maddelerin 

yükleri 0,877 ile 0,739 arasında değişmektedir. Ölçeğin güvenirlik değeri yaklaşık 0,90’dır. 

Tablo 4. Algılanan Yönetici Desteği Ölçeğine Ait Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Faktör/Madde 

F
ak

tö
r 

 Y
ü

k
ü

 

Ö
zd

eğ
er

i 

A
çı

k
la

n
an

 

V
ar

y
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s 

O
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am

a 

G
ü

v
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k
 

Algılanan Yönetici Desteği  3,969 66,146 3,5571 ,896 

Yöneticim bir sorunum olduğunda yardıma hazırdır. ,877     

Yöneticim, özel bir ihtiyacım olduğunda bana yardım etmeye 

isteklidir. 

,838     

Yöneticim bağışlanabilir hatalarımı affeder. ,814     

Yöneticim düşüncelerime önem verir. ,808     

Yöneticim benim iyiliğimi gerçekten düşünür. ,797     

Yöneticim hedeflerime ve değerlerime oldukça dikkate alır. ,739     

KMO=0,901    Barlett’s Test  of Sphericity=913,753 Sig.=0,001 Toplam Varyans=0,66146 

4.3. Hipotez Testleri  

Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilen korelasyon analizi 

Tablo 5’te yer almaktadır. Tabloda görüldüğü gibi iş stresinin, mutluluk (r=-0,136 p<0,05) ve 

algılanan yönetici desteği (r=-0,218 p<0,01) ile arasında negatif yönlü zayıf düzeyde bir ilişki 
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bulunmaktadır. Ayrıca mutluluk ile algılanan yönetici desteği arasında pozitif (r=0,257 p<0,01) 

yönlü zayıf düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. 

Tablo 5. Korelasyon Analizi Sonuçları 

 
St. Sapma Ortalama 

İş Stresi Mutluluk  

Algılanan 

 Yönetici Desteği 

İş Stresi 0,91 2,800 (,815)   

Mutluluk 0,90 3,6321 -,136
*
 (,826)  

Algılanan Yönetici Desteği 0,92 3,5571 -,218
**

 ,257
**

 (,896) 

Not: Parantez içi değerler değişkenin  değerleridir.    * p<0,05        **p<0,01 

Algılanan yönetici desteğinin çalışanların mutlulukları üzerindeki etkiyi belirlemek 

amacıyla yapılan basit regresyon analizi sonuçları Tablo 6’da özetlenmiştir. Algılanan yönetici 

desteği çalışanların mutluluğunun 0,06’sını açıklamaktadır. Analize göre çalışanların 1 birim 

algıladıkları yönetici desteği çalışanların mutlulukları üzerinde 0,251 birimlik bir artış 

sağlamaktadır. 

Tablo 6. Algılanan Yönetici Desteğinin Çalışanların Mutluluğuna Etkisine İlişkin Regresyon 

Analizi 

Model St. Edilmemiş  St. Edilmiş 

t Sig. β St. Hata β 

1 (Sabit) 2,735 ,204  13,392 ,000 

Algılanan Yönetici Desteği ,251 ,055 ,257 4,541 ,000 

R=0,257  R²=0,066  ∆R²=0,063  F=20,623  Sig.=0,001 

Algılanan yönetici desteğinin çalışanların iş stresleri üzerindeki etkisini belirlemek 

amacıyla yapılan basit regresyon analizi sonuçları Tablo 7’de özetlenmiştir. Algılanan yönetici 

desteği çalışanların mutluluğunun 0,04’ünü açıklamaktadır.  Analize göre çalışanların 1 birim 

algıladıkları yönetici desteği çalışanların iş stresi üzerinde 0,216 birimlik bir azalmaya neden 

olmaktadır. 

Tablo 7. Algılanan Yönetici Desteğinin Çalışanların İş Stresine Etkisine İlişkin Regresyon 

Analizi 

Model St. Edilmemiş St. Edilmiş 

t Sig. β St. Hata β 

1 (Sabit) 3,583 ,211  17,019 ,000 

Algılanan Yönetici Desteği -,216 ,057 -,218 -3,793 ,000 

R=0,218  R²=0,047  ∆R²=0,044  F=14,385  Sig.=0,001 
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5. SONUÇ 

Otel çalışanları üzerinde yapılan bu araştırmada Blau’nun (1964) Sosyal Değişim Teorisi 

ve Hobfoll’un (1989) Kaynakları Koruma Teorisi esas alınarak algılanan yönetici desteğinin 

çalışanların iş stresi ve mutlulukları üzerindeki etkisi test edilmiştir. Bu kapsamda Antalya’da 

bulunan otel işletmelerinden anket aracılığıyla toplanan veriler analiz edilmiştir. 

Bu araştırmada ilk olarak otel işletmelerinde çalışanların algıladıkları yönetici desteğinin 

çalışanların mutluluk düzeylerini artırdığı tespit edilmiştir. Bu bulgu algılanan yönetici 

desteğinin çalışanlar üzerinde pozitif etkileri olduğunu belirleyen Arshadi (2011), İplik vd. 

(2014), Üren ve Çorbancıoğlu (2012) araştırmaları ile örtüşmektedir. Otellerde yöneticilerin 

çalışanlara destek verdiğini, çalışanların iyiliğini düşündüğünü, ihtiyaç duyduklarında çalışanlara 

yardım edeceklerini algılayan işgörenlerin mutlulukları artacaktır. Kendini mutlu hisseden 

çalışanların bu mutluluğun devam etmesi için örgütte gönüllü olarak çalışmaya devam etmek 

istemesi şaşırtıcı olmayacaktır. Gönüllü olarak çalışan işgörenlerin yani mutluluk düzeyi artan 

çalışanların sundukları hizmetler ile müşteri tatminine daha fazla katkıda bulunmaları da olasıdır. 

Bu nedenle yöneticilerin temelde gerçekleştirmeleri gereken örgütsel amaçlar olmasına rağmen 

bu hedeflere ulaşılmasında çalışanların da önemli etkilerinin olduğunu göz önünde bulundurarak 

çalışanların menfaatini korumaya yönelik uygulamalarda bulunmaları yararlı olacaktır. 

Çalışanların düşüncelerine değer vermek, özel durumlara bağlı olarak gerekiyorsa çalışma 

zamanını düzenlemek, çalışanları daha yakından tanımak için birlikte geçirdikleri süreyi 

artırmak, çalışanların kendilerini ifade etmelerine fırsat yaratmak bu yönetsel uygulamalardan 

bazılarıdır.  

Bu araştırma sonuçları çalışanların yönetici desteğini algılamaları durumunda iş 

streslerinin azaldığını göstermektedir. Bu bulgu desteklenen çalışanların stres düzeyinin 

azaldığını belirleyen Turunç ve Çelik (2010), Akgündüz vd.’inin (2017) araştırma bulguları ile 

örtüşmektedir. Otel işletmelerinde gerçekleştirilen işin yapısı çalışanların iş stresi yaşamalarına 

neden olmaktadır. İşin yapısının değiştirilmesi oldukça zor almakla birlikte çalışanların stresle 

başa çıkmalarını sağlayacak yöntemler uygulanabilir. Bu araştırmanın bulguları yönetici 

desteğinin iş stresinin azaltılması için yararlanılabilecek bir yöntem olduğunu göstermektedir. 

Kendilerinin karar alma sürecine dahil edildiğini ve yönetsel kararlar alınırken kendilerinin de 

çıkarlarının gözetildiğini algılayan çalışanlar iş kaynaklı ortaya çıkan stresten daha az 

etkilenmektedir. Diğer bir ifadeyle yönetici desteği eksikliğinin çalışanların iş stresini artırdığını 

söylemek de mümkündür.   

Araştırmanın Sınırlılıkları ve Yapılacak Araştırmalar İçin Öneriler 

Teorik ve uygulamaya yönelik çıktıları bulunan bu araştırmanın önemli sınırlılıkları da 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki, araştırmanın sadece Antalya’daki otel çalışanları ile sınırlı 

olmasıdır. Bu sınırlılık bulguların Türkiye’deki otel çalışanlarına genellenebilir olmasını 

engellemektedir. İkinci sınırlılık veri toplama dönemi ile ilgilidir. Resort otellerin yoğun olduğu 

Antalya’da mart ve nisan aylarında yapılan bu araştırmada özellikle çekirdek kadroya anket 

uygulama imkânı olmuştur. Üçüncü sınırlılık araştırmada yararlanılan veri toplama aracından 

kaynaklanmaktadır. Bu sınırlılığın ortadan kaldırılabilmesi için anket yönteminin nitel bir 

yöntem olan görüşme/mülakat yöntemi ile desteklenmesi yararlı olabilecektir.  
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Bu araştırmada yönetici davranışları sadece işgören bakış açısıyla incelenmiştir. Bundan 

sonra yapılacak araştırmalarda işgören ve yönetici bakış açıları birlikte değerlendirilebilir. 

Araştırmada hipotezler doğrudan etkiyi belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Yapılacak 

araştırmalarda doğrudan etki belirlemek yerine iş stresinin çalışanların mutluluğuna etkisinde 

yönetici desteğinin aracılık rolü de araştırılabilir. Ayrıca yapılacak araştırmalarda çalışanların iş 

stresi ve mutluluğunun müşteri tatmini üzerindeki etkisini Hizmet Kar Zinciri Teorisi 

kapsamında irdelemek de mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 

 

 
114 

KAYNAKÇA 

Akgunduz, Y. & Sanli, S.C. (2017). The effect of employee advocacy and perceived 

organizational support on job embeddedness and turnover intention in hotels. Journal of 

Hospitality and Tourism Management, 31, 118-125. 

Akgündüz, Y., Adan Gök, Ö. & Alkan, C. (2017). Örgütsel destek algısı, iş stresi, işin 

anlamlılığı ve proaktif kişilik özelliklerinin çalışanların yaratıcılığına etkisi: Beş yıldızlı 

bir otel çalışanlarında uygulama. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Special 

Issues 1, 50-68. 

Argyle, M. & Lu, L. (1990). The happiness of extraverts. Personality and Individual Differences 

11(10): 1011-1017. 

Arshadi, N. (2011). The relationships of perceived organizational support (POS) with 

organizational commitment, in-role performance, and turnover intention: Mediating role 

of felt obligation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 1103-1108. 

Blau, P. (1964). Power and exchange in social life. NY: John Wiley & Sons. 

Casper, W., Harris, C., Bianco, A. & Wayne, J. (2011). Work–family conflict, perceived 

supervisor support and organizational commitment among Brazilian professionals. 

Journal of Vocational Behavior, 79, 640–652. 

Chiang, F.F.T., Birtch, T.A. & Kwan, H.K. (2010). The moderating roles of job control and 

work-life balance practices on employee stress in the hotel and catering industry. 

International Journal of Hospitality Management, 29(1): 25-32. 

Chu, Y.M. & Chia, M.J.T. (2016). Moderating effects of presenteeism on the stress-happiness 

relationship of hotel employees: A note. International Journal of Hospitality 

Management, 55, 52-56. 

Cohen, S., Kamarck, T. & Mermelstein, R. (1983). A global measure of percieved stress. Journal 

of Health and Social Behavior, 24(4): 385-396. 

Dewe, P., O’Driscoll, M. & Cooper, C. (2012). Theories of Psychological Stress at Work. R.J. 

Gatchel and I.Z. Schultz (eds.), Handbook of Occupational Health and Wellness, pp 23-

38. 

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3): 542-575. 

Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S. & Sowa, D. (1986). Percieved organizational 

support. Journal of Applied Psychology, 71(3): 500-507. 

Eisenberger, R., Stinglhamber, F., Vandenberghe, C., Sucharski, I. & Rhoades, L. (2002). 

Perceived supervisor support: Contributions to perceived organizational support and 

employee retention. Journal of Applied Psychology, 87(3): 565–573. 

Emerson, R. (1976).  Social exchange theory. Annual Review of Sociology, 2, 335-362. 

Garg, S. & Dhar, R.L. (2014). Effects of stress, LMX and perceived organizational support on 

service quality: Mediating effects of organizational commitment. Journal of Hospitality 

And Tourism Management, 21, 64-75. 

Gouldner, A.W. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement. American 

Sociological Review, 25(2), 161-178. 

Hobfoll, S. (1989). Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. The 

American Psychologist, 44(3): 513-524. 

House, R. J. & Rizzo, J. R. (1972). Toward the measurement of organizational practices: Scale 

development and validation. Journal of Applied Psychology, 56 (5): 388-396. 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 

 

 
115 

İplik, E., İplik, F.N. & Efeoğlu, İ.E. (2014). Çalışanların örgütsel destek algılarının örgütsel 

vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin rolü. International 

Journal of Economic and Administrative Studies, 6(2): 109- 122. 

Jung, H.S. & Yoon, H.H. (2013). Is the individual or the Organization the cause of hotel 

employees’ stress? A longitudinal study on differences in role stress between subjects. 

International Journal of Hospitality Management, 33, 494-499. 

Kim, S.S., Im, J. & Hwang, J. (2015). The effects of mentoring on role stress, job attitude, and 

turnover intention in the hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 

48, 68-82. 

Lazarus, R. (2000). Toward better research on stress and coping. American Psychologist, 55(6): 

665-673. 

Lu, L. (1999). Work motivation, job stress and employees' well-being. Journal of Applied 

Management, 8(1): 61-72. 

Lyubomirsky, S. & Lepper, H. (1999).  A measure of subjective happiness: Prelimanary 

reliability and construct validation. Soc. Indic. Res. 46 (2):137-155. 

Lyubomirsky, S. & Lepper, H. (1999). A measure of subjective happiness: Preliminary reliability 

and construct validation. Social Indicators Research, 46(2), 137-155. 

Maslach, C., Schaufeli, W. & Leiter, M. (2001). Job burnout. Annual Reviewe Psychology,52, 

397-422. 

Mohamed, L.M. (2015). An exploratory study on the perceived work stress by individual 

characteristics: The case of Egyptian hotels. Journal Hospitality and Tourism 

Management, 25, 11-18. 

Murphy, L. (1995). Managing job stress An employee assistance/human resource management 

partnership. Personnel Review, 24(1): 41-50. 

Organ, D. (1997). Organizational citizenship behavior: It's construct clean-up time. Human 

Performance, 10(2): 85-97.  

Rhoades, L. & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the 

literature. Journal of Applied Psychology, 87(4): 698-714. 

Schiffrin, H. & Nelson, K. (2008). Stressed and happy? Investigating the relationship between 

happiness and perceived stress.  Journal of Happiness Studies, 11, 33-39. 

Seligman, M. (2006). General Happiness Scale,  http://www.authentichappiness.as.upenn. 

edu/tescenter.aspx  

Shanock, L. & Eisenberger, R. (2006).  When supervisors feel supported: Relationships with 

subordinates’ perceived supervisor support, perceived organizational support and 

performance. Journal of Applied Psychology, 91(3): 689-695. 

Tuna, A. & Boylu, Y. (2016). Algılanan örgütsel destek ve işe ilişkin duygusal iyi oluş halinin 

üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerine etkileri: Hizmet sektöründe bir araştırma. İşletme 

Araştırmaları Dergisi, 8(4): 505-521. 

Turunç, Ö. & Çelik, M. (2010). Çalışanların algıladıkları örgütsel destek ve iş stresinin örgütsel 

özdeşleşme ve iş performansına etkisi. Yönetim ve Ekonomi, 17 (2): 183-206. 

Üren, S.G. & Çorbacıoğlu, S. (2012). Algılanan örgütsel desteğin örgütsel bağlılığa etkisi: İmalat 

sektöründe faaliyet gösteren bir işletme örneği. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(1): 29-

52. 

Yoon, J. & Lim, J. (1999). Organizational support in the workplace: The case of Korean hospital 

employees. Human Relations, 52(7): 923-945. 

 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 

116 

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK KURSİYERLERİNİN GİRİŞİMCİLİK 

KAVRAMI GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan AYTAR
a
 ve Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal ERDEMİR

b 

a
İşletme Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman, Türkiye 

oguzhanaytar@kmu.edu.tr 

 

b
 İşletme Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman, Türkiye 

nkerdemir@kmu.edu.tr 

 

Özet  

Günümüzde ülke ekonomileri üzerinde pozitif yönde etkisi bulunan konulardan biriside girişimcilik kavramı 

ve içeriğidir. Dolayısı ile girişimcilik kavramı ve girişimcilik algısı hakkında geçerli ve doğru bilgiye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu bilginin elde edilmesi amacıyla demografik ve ucu açık soruların yer aldığı anket formu 

kullanılmıştır. Çalışmada istekli olarak girişimcilik eğitimine katılan kursiyerler hedef alınmıştır. Kursiyerlerin 

girişimcilik konusunda temel birtakım bilgilere sahip olduğu varsayılmaktadır. Bu çalışmanın amacı girişimcilik 

düşüncesi bulunan bireylerin yaş, cinsiyet, ikamet durumu ve aile durumu gibi değişkenlere göre girişimcilik 

kavramı algısı üzerinde ne gibi farklılıklar bulunduğunu tespit etmektir. Bu kapsamda girişimci adaylarının ucu açık 

sorulara verdikleri yanıtlar içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi sonuçlarına göre girişimcilik kavramına 

yönelik önem verilen ana temalar ve bilgiler tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Eğitimi, İçerik Analizi 
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A CONTENT ANALYSIS ON CONCEPTS OF THE ENTREPRENEURSHIP 

ON THE OPINIONS OF APPLIED ENTREPRENEURSHIP TRAINEES 

Abstract 

Today one of the issues that have a positive impact on the country's economy is the concept and content of 

entrepreneurship.Due to valid and accurate information is needed about entrepreneurship concept and 

entrepreneurship perception. In order to obtain this information, a questionnaire with demographic and open ended 

questions was used. In this study willing trainees have been targeted whoare participant in entrepreneurship 

education.It is assumed that the trainees have some basic knowledge of entrepreneurship.The aim of the study is to 

determine the differences in the perception of entrepreneurship according to variables such as age, sex, residence 

and family status on the entrepreneurial thought of individuals. In this context, the responses of the entrepreneur 

candidates to the open ended questions were subject to content analysis. According to the content analysis results, 

the main important themes and information have been determined about entrepreneurship concept. 

Keywords:Entrepreneurship, Education of Entrepreneurship, Content Analysis. 

1. GİRİŞ 

İşletme literatüründe en fazla çalışma yapılan konulardan biride girişimcilik olgusudur. 

Buna rağmen tüm paydaşlar tarafından kabul edilmiş bir girişimcilik tanımı ve girişimcilik 

profili bulunmamaktadır. Üzerinde mutabık kalınan girişimcilik olgusu oldukça geniş bir 

çerçeveye sahiptir (Yekikalan vd., 2006).Girişimcilik faaliyetleri için bu kavramların açıklanması, 

girişimcilik faaliyetleri için uygun ortam ve koşulların sağlanması kadar girişimciliği ortaya 

çıkaran faktörlerinde incelenmesi ve üzerinde durulması gereken konular arasında bulunmaktadır. 

Bu faktörlerin ortaya çıkarılması girişimcilikle ilişkili motivatörleri devreye sokma imkanını 

sunmaktadır (İnce vd., 2016). 

Dünya üzerindeki hemen hemen bütün ülkelerin girişimciliği desteklediği ve bu 

kapsamda farklı eğitim programları yürüttükleri bilinmektedir. Girişimcilik sadece okullarda ve 

bazı kurslarda belirli konuları içeren bir ders olmaktan çıkarak bir tercih ve yaşam felsefesi 

olarak kabul görmektedir. Girişimcilik özelliklerinin genetik bir takım yansımaları olsa da 

toplumsal ve kültürel bir takım kaynaklardan beslendiği bilinmektedir. Tabi ki bu kaynaklar 

üzerine başarılı bir eğitim programı uygulanması girişimcilik bilincini daha üst noktalara 

taşımaktadır (İpçioğlu ve Taşer 2009). 
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Genel olarak hangi alanda olursa olsun girişimcilik başarısı üç temel özellik olan 

motivasyon sahibi olma, yenilikçilik ve risk alma eğilimi, bilgi ve uzmanlık sahibi olma şeklinde 

sıralanmaktadır (Sönmez ve Toksoy, 2014). Dolayısı ile girişimcilik bireysel bir çaba olmaktan 

çok eğitim, insan kaynağı, devlet, piyasa gibi unsurların birbirleriyle entegre ve eşgüdüm içinde 

çalıştığı bir iklime ihtiyaç duymaktadır. Başarılı girişimcilik örneklerinin temelinde bilgi, 

yenilikçilik, farklılaşma ve uzmanlık olduğu görülmektedir (Yelkikalan vd., 2006). 

Bireylerin girişimcilikle ilgili kontrol ve yetenek düzeyleri orta derecede riski kabul etme 

eğilimini desteklemektedir. Girişimcinin başarı güdüsü, yüksek risk ve başarısızlık ihtimalini 

minimize etmeye çalışmaktadır (İpçioğlu ve Taşer 2009: 16). Bununla birlikte üretim faktörlerini 

uygun miktar ve zamanda bir araya getirerek kaynakların optimum kullanımı girişimcinin 

görevlerinden en önemlisidir (İnce vd., 2016: 114). Girişimcilik eğitimi girişimcilik olgusunun 

sahip olduğu özellikler dikkate alınarak programlanmalıdır. Çalışma kapsamında KOSGEB 

koordinatörlüğünde yürütülen girişimcilik eğitimine istekli katılan kursiyerlerin girişimcilik 

konusu hakkındaki kaygıları, sorunları, beklentileri ve motivatörleriyle ilişkili görüşleri 

incelenmeye ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Girişimciliğin bir ülkenin yada bir bölgenin kalkınmasında önemli bir rol üstlenmesi, 

girişimciliğin incelenmesi ve girişimciliğin yaygınlaştırılması gereğini ortaya çıkarmıştır. 

Dolayısı ile bir ülkenin girişimci sayısı ne kadar fazla ise o ülkenin rekabet gücü, gelir düzeyi, 

refah düzeyi ve ekonomisi o ölçüde güçlüdür (Salik ve Kaygın, 2016). Bu kapsamda girişimcilik 

olgusu farklı açılardan incelenmeye, girişimciliği yaygınlaştıracak, girişimcilik özelliklerini 

belirleyecek, girişimcilik eğilimleri ve tutumlarını değerlendirmeye yönelik akademik 

çalışmaların yapılması hız kazanmıştır. Girişimcilik kavramı içerisinde özellikle girişimciliğin 

öğrenilip öğrenilemeyeceği, girişimcilik özelliklerinin kazanılıp kazanılamayacağına yönelik 

sorular akademik gündemi meşgul etmiştir. Bu süreçte özellikle girişimcilik eğitiminin bireylere 

farklı açılımlar sağlama ve girişimcilik faaliyetlerine yardımcı olma potansiyeli keşfedilmiştir. 

Dolayısı ile girişimcilik eğitimine daha fazla önem atfedilerek bu eğitimlerden optimum 

faydanın nasıl sağlanabileceği üzerinde tartışmalar yapılmıştır. Çalışma bu kapsamda girişimcilik 

eğitimi sonrasında bu konuda bilgi sahibi ve istekli olan bireylerin görüşlerini yansıtması 

açısından literatüre önemli ölçüde katkı sağlama potansiyeline sahiptir. 

İpçioğlu ve Taşer (2009) 'e göre işletme bölümü öğrencilerinin eğitim süreci sonunda 

girişimcilik hislerine yönelik; risk alma eğilimi, belirsizliğe karşıtolerans ve kendine güven gibi 
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konularda pozitif bir gelişimin yaşandığı tespit edilmiştir. 

Genç bireylerin kişiliklerinin şekillenmeye başladığı süreçte; girişimcilikle ilgili 

bilgilendirmelerin yapılması, seminerlerin düzenlenmesi ve okullarda girişimcilikle ilgili 

derslerin açılması; öğrencileri girişimci faaliyetlere yönlendirmektedir.Bozkurt ve Erdurur 

(2013)'un çalışmasında girişimcilik eğitiminin,adayların girişimcilik potansiyellerinin ortaya 

çıkmasında önemli ölçüde katkı sağladığı belirtilmiştir. 

Konumuzla doğrudan ilişkili Yelkikalan vd., (2006)' nin "Girişimcilik Mesleği ve 

Türkiye’deki İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nde Girişimcilik Eğitimi" isimli makalesinde 

girişimciliğin en önemli unsurunun sermaye olduğu, girişimci özelliklerinden en önemlisinin 

cesaret olduğu, girişimcilik sürecinde pazar araştırması ve pazarlama fonksiyonuna daha yüksek 

önem atfedildiği tespit edilmiştir. 

Çelikoğlu (2015)'  nun araştırmasına göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi son sınıf öğrencilerinin ebeveyn eğitim durumu ve kendi işine sahip olup olmama 

durumuna göre girişimcilik eğilimlerinde anlamlı bir farklılık bulunmazken, özellikle 

girişimcilik eğitimi alan kız öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. 

İnce vd. (2016) girişimcilik kararı üzerine etkili faktörler üzerinde durarak bireyin yaş, 

cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaşanılan bölge ve gelir durumu gibi demografik 

faktörlerden hangilerinin farklılık yarattığı tespitinde bulunmuşlardır. 

Girişimcilik ile ilgili yapılan çalışmaların genelinde yapılandırılmış anket formlarının 

kullanıldığı ve girişimci adaylarının bu çerçevede değerlendirildiği görülmektedir. Bununla 

birlikte bireylerin yada öğrencilerin girişimci özelliğe sahip olup olmadığı yada girişimcilik 

özelliklerine eğilimleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda girişimcilik konusunda bilgi 

sahibi, girişimcilik eğitimi almaya istekli girişimci adayı öğrenciler hedef kitle olarak tespit 

edilmiştir. Bu öğrencilerin girişimci olmaya yönelik istekleri, başvuru sürecinde doldurulan 

girişimcilik anketi verilerine göre ve daha sonraki aşamada mülakat süreciyle test edilerek tespit 

edilmiştir.  
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3. GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ 

Serbest piyasa ekonomisi içerisinde bir ülkenin kalkınması ve bu kalkınmanın sürekliliği 

açısından girişimcilik ve girişimcilik politikaları önem arz etmektedir. Küresel rekabet ortamında 

bir işi kurmak ve bu işin sürekliliğini sağlamak oldukça zorlaşmıştır. Girişimlerin sürekliliği için 

girişimcilerde yetenek, yaratıcılık ve risk alma potansiyeli gibi temel özelliklerin bulunması 

gerekmektedir. Bununla birlikte girişimcilik konusunda eğitim, tecrübe, aile, kültür ve idoller 

gibi önemli belirleyici ve yönlendirici faktörler bulunmaktadır (Bozkurt ve Erdurur, 2013: 59). 

Çelikoğlu (2015)' na göre; girişimcilik kavramının önemi itibari ile girişimcilik dersleri 

liselerde seçmeli ders olarak okutulmalı, girişimcilik kapasitelerini artırmak isteyen öğrenciler bu 

alana yönlendirilmelidir. Girişimcilik konusunda farklı bölge yada demografik özelliklere sahip 

insan toplulukları üzerinde etkili olan farklı faktörler bulunmaktadır. Eğitim faaliyetleri bu 

farklılıklar göz önünde bulundurularak yapılandırılmalıdır. Böylece farklı niteliksel ve yapısal 

potansiyele sahip girişimcilerin sayısı artırılmış olacaktır (İnce vd., 2016: 121).Ülkemiz 

genelinde girişimcilik eğilimini desteklemek ve başarılı girişimciler yetiştirilmesi üniversitelerin 

yoğunlaşması gereken temel konular arasında sayılmaktadır (Bozkurt ve Alparslan, 2013: 8). 

Ülkemizde girişimcilik eğitimine yönelik dersler genellikle üniversite müfredatlarında seçmeli 

ders olarak yer almaktadır.  

Girişimcilik eğitimine yönelik özel bir takım çabaların yanı sıra KOSGEB gibi kuruluşlar 

girişimciliğin yaygınlaşması, öneminin kavranması ve girişimlerin desteklenmesi amacıyla 

eğitim programları düzenlemektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 

Desteklemeİdaresi Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında üniversite bölümlerinde 

girişimcilik derslerinin okutulmasına yönelik protokol imzalanmıştır (Arpacı, 2015: 141). 

Belirlenen içerik ve ders saatine sahip eğitimleri alan öğrencilerin 'Uygulamamalı Girişimcilik 

Sertifikası' almaya, dolayısı ile teşvik ve hibelerden yararlanma imkanları sağlanmıştır. 

Çalışma kapsamında KOSGEB koordinatörlüğünde yürütülen girişimcilik eğitimi 

kursiyerlerinin görüşleri değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Çalışmada, verilen girişimcilik 

eğitimininfayda etkisi, girişimcilik konusu hakkında bilgili ve istekli kursiyerlerin doğrudan 

görüşlerine dayanılarak ölçülmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda konu ile ilgili açık uçlu sorulara 

verilen yanıtların analizi, girişimcilik ve girişimcilik eğitimi ile ilgili kursiyer görüşlerinin 

doğrudan yansıtılmasına olanak sağlayacaktır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Çalışma kapsamında, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde 

okuyan ve girişimciliğe özel ilgi duyarak KOSGEB ve İŞKUR işbirliğiyle düzenlenen 

girişimcilik eğitimine bilinçli ve istekli katılan öğrencilere; açık uçlu klasik soruların yanı sıra 

demografik bilgilerin yer aldığı sorular yöneltilerek analiz edilmiştir. İçerik analizine imkan 

vermesi açısından açık uçlu soruların olabildiğince kapsamlı cümleler halinde yanıtlanması 

istenmiştir. Verilen cevaplar soru başlıkları altında gruplandırılarak değerlendirilmiştir. 

Tablo 1. Kursiyer Öğrencilere Yöneltilen Açık Uçlu Sorular 

Girişimcilik kursiyerlerinin temel 

düşünceleri, beklentileri, motive edici 

faktör ve rol modeller 

Girişimci olmayı düşünmenizin temel sebebi nedir? 

Sizce girişimciliği desteklemek için neler yapılmalıdır? 

Aklınıza gelen ilk üç girişimci kimlerdir? Belirtiniz. 

Girişimcilik kursiyerlerinin kaygı, 

endişe ve korkuları 

Girişimcilikte cinsiyet faktörü önemli midir? Bu konudaki görüşünüzü 

açıklayınız. 

Sizce ülkemizde girişimci olmanın önündeki en önemli 

zorluklar/sorunlar nelerdir?  

Eğitim görüşleri, önerileri 
Aldığınız eğitim faaliyetinin faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? 

Önerileriniz nelerdir?  

4.1. Demografik Bulgular 

Araştırma kapsamında bilinçli ve istekli olarak girişimcilik eğitimine katılan öğrencilerin 

görüşleri değerlendirilmiştir. Demografik bilgiler içeren sorular dışında açık uçlu soruların 

bulunması diğer ölçek boyutlarından farklı olarak katılımcıların özgün görüşlerine ulaşma 

amaçlıdır.Temmuz - Ağustos ayları aralığında üniversite kapsamında girişimcilik eğitimine tabi 

tutulan 184 öğrencinin tümünün görüşlerine başvurulmuş, anket formlarından 180 tanesinin 

değerlendirme yeterliliğine sahip olduğu görülmüştür. Araştırmamıza katılan öğrencilerin 99'u 

kadın 81'i erkektir. Katılımcıların yaş aralığı incelendiğinde en yüksek grubun21-23 yaş 

aralığında kümelendiği bu yaş arlığındaki girişimci adayı sayısının 116 olduğu görülmektedir.  

Daha sonra 24-26 yaş aralığında 30, 18-20 yaş aralığında 16, 30-32 yaş aralığında 7, 33-35 yaş 

aralığında 3, 36 ve 36 yaş üzerindeki grupta ise 2 kişi bulunmaktadır.İlgili veriler Tablo 2'de 

ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 

122 

Tablo 2. Demografik Bilgiler 

                        Kursiyerlerin Cinsiyet Dağılımı 

  

 

Cinsiyet Erkek Kadın Toplam 

  

  

Frekans  81 99 180 

Yüzde  45 55 100 

                           Kursiyerlerin Yaş Dağılımı 

Yaş 18-20 21-23 24-26 27-29 30-32 33-35 36-36+ Toplam 

Frekans  16 116 30 6 7 3 2 180 

Yüzde  8,9 64,4 16,7 3,3 3,9 1,7 1,1 100 

4.2.Girişimcilik Temeli ve Motive Faktörlerine Yönelik Bulgular 

Bireylerin girişimci olmayı istemelerinin altında bir takım temel nedenler bulunmaktadır. 

Bu nedenlerin bazıları ütopik ve tutarsız bir takım istek ve arzulara dayanırken, bazıları onları 

motive edici, harekete geçirici özelliğe sahiptir. Bireyin bu nedenlerin gerektirdiği yetenek, 

cesaret, bilgi ve uzmanlığa sahip olması girişimciliğin ortaya çıkmasında önemli ölçüde etkin rol 

oynamaktadır. Genel olarak bireylerin girişimci olmayı istemelerinin nedenleri şu şekilde 

sıralanmaktadır (Şimşek ve Çelik 2016; Tekin 2014):    

- Bağımsız çalışma isteği 

- Yüksek kazanç beklentisi 

- İtibar ve saygı görme ihtiyacı 

- Hayalleri gerçekleştirme isteği 

- En uygun kararın olması 

Girişimci adayların girişimci olmayı istemelerinin temel nedeninin sorgulandığı 

araştırmada katılımcılardan 75 tanesinin yani katılımcıların %41,6'sının verdiği yanıtların 

içeriğinde "kendi işimin patronu olma" ifadesinin yer aldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte 

katılımcıların girişimci olmayı düşünmelerinin temel nedenleri arasında bağımsız çalışma isteği, 

emir ve baskı altında çalışmak istememe, geleceğe yönelik hayalleri gerçekleştirme gibi 

ifadelerin yer aldığı görülmüştür. 

Araştırma kapsamında katılımcıları motive eden, rol model olarak kabul edilen, 

girişimcilik denilince ilk akla gelen üç ismi belirtmeleri istenmiştir. Soru ile ilgili olarak çok 

farklı alanlardan onlarca farklı isim sıralanmıştır. Bu soru ile ilişkili olarak en fazla atıf yapılan 
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ilk on isim ve bağlantılı temalar Tablo 3'te ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

Tablo 3. Girişimcilik Konusunda Başarılı İlk Üç İsim 

 
İsim 

İlişkilendirilen 

Kurum/Meslek/Marka 
Frekans 

1 Ali Ağaoğlu Ağaoğlu Holding 78 

2 Sakıp Sabancı Sabancı Holding 74 

3 Acun Ilıcalı Yapımcı 56 

4 Vehbi Koç Koç Holding 48 

5 Mark Zuckerberg Facebook 22 

6 Bill Gates Microsoft 20 

7 Nevzat Aydın  Yemeksepeti.com 15 

8 Ahmet Nazif Zorlu Zorlu Holding 13 

9 Steve Jobs Apple Computer 11 

10 Ahmet Şerif İzgören Yazar 10 

"Sizce girişimciliği desteklemek için neler yapılmalı?" şeklindeki soruya verilen 

yanıtların içeriği analiz edildiğinde katılımcıların yarısından fazlasının (%55) maddi ve manevi 

desteklerin artırılması gerektiği üzerinde ifadeler kullandığı görülmüştür. İfade içerikleri ayrıntılı 

şekilde analiz edildiğinde maddi yönden destek miktarlarının artırılması, işletme kuruluş,  

makine ve teçhizat alımlarına yönelik faiz oranlarının düşürülmesi, faiz ödemesiz sermaye 

teminine yönelik taleplerin dile getirildiği görülmektedir. Manevi destek içeriğinde ise 

girişimcilerin takip ettiği bürokratik işlemlerde moral ve motivasyona yönelik olumlu tavırların 

sergilenmesi ve daha fazla yardımcı olunmasının yararlı olacağı ifade edilmektedir. Bu 

kapsamdaki 180 katılımcının 42'sinin doğrudan eğitim destekleriyle ilgili görüş belirttiği tespit 

edilmiştir. Girişimci adaylarının %24'ünün doğrudan eğitim destekleri hakkında görüş 

belirterek;eğitim faaliyetlerinin daha kapsamlı ve farklı uzmanlık alanlarıyla ilgili olması 

gerektiğine yönelik ifadelere yer verdiği tespit edilmiştir. 

4.3. Girişimcilik Sorunları ve Kaygılarına Yönelik Bulgular 

Girişimciliğin önündeki en önemli zorluğun ve temel sorunların ne olduğuyla ilgili 

sorulara verilen yanıtlar incelendiğinde; katılımcı girişimci adayların %41'inin sermaye 

yetersizliği ve finansman sorununu dile getirdiği tespit edilmiştir. Bu katılımcıların görüşleri 

ayrıntılı şekilde analiz edildiğinde desteklerin yetersiz olduğu, finansman ihtiyacına yönelik 
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taleplerinin karşılık bulmadığı görülmektedir. Girişimin kurulması sürecinde kuruluş 

maliyetlerine dikkat çekildiği, kamu otoritesinden, özellikle kuruluş sürecinde kolaylaştırıcı 

adımlar beklendiği görülmektedir.  Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar içerisinde diğerkaygı ve 

sorunlara yönelik en önemli başlıkların ekonomik istikrarsızlık, terör olaylarının yaşanma 

olasılığı, rekabet koşulları, pazar koşulları gibi konular üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Girişimciliğin geliştirilmesi ve sürekliliğin sağlanması konusunda katılımcıların eğitim ihtiyacı 

hassasiyetinin bulunduğu, girişimcilikle ilgili eğitim faaliyetlerinin yetersiz olduğu konusunda 

görüş belirterek, katılımcılardan %5'lik bir grubun eğitimi öncelikli ve en önemli sorunlar 

içerisinde belirttiği tespit edilmiştir.  

Katılımcıların cinsiyet faktörüyle ilgili görüşleri analiz edildiğinde, girişimci adaylarının 

% 65' inin girişimcilikte cinsiyet faktörünün önem taşımadığını, günümüzde girişimcilik 

özelliklerinin cinsiyetin üzerinde farklı yetenek ve özellikler taşıdığını ifade ettiği görülmüştür. 

Katılımcıların %23'lük kısmı girişimcilikte cinsiyet faktörünün önemli olduğu vurgusu yaparak, 

kadın girişimcilerin erkek girişimcilere oranla daha fazla engel ve sorunla karşı karşıya olduğunu 

iddia ettikleri tespit edilmiştir. Bu görüşü savunanların, kadın girişimcilere yönelik birtakım 

ayrıcalık, istisna ve muafiyet talepleri dile getirdikleri görülmektedir. Katılımcıların %12'lik 

kısmı ise cinsiyet faktörünün sektör, durum ve koşullara bağlı olarak her iki cinse yansıyacak 

avantaj ve dezavantajlarının bulunabileceğini ifade etmiştir.  

4.4. Eğitim İçeriği ve Görüşlerine Yönelik Bulgular 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman KOSGEB, Karaman İŞKUR işbirliğiyle 

yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi; müfredat içeriğiKOSGEB tarafından, kursiyer 

finansmanı İŞKUR tarafından ve eğitim faaliyeti Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

tarafından üstlenilmiştir.Türkiye genelinde KOSGEB koordinatörlüğünde yürütülen girişimcilik 

eğitiminin yapısı, kapsam ve özellikleri KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Uygulama 

Esasları Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.Bu kapsamda müfredat temel 

işletmecilik bilgileri ve iş planı oluşturma ile ilgili derslerden oluşmaktadır. Verilen eğitimin 

süresi toplam 70 saat ve 4 modülden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında eğitimin faydalı olup 

olmadığıyla ilgili verilen yanıtların içeriği analiz edildiğinde; katılımcıların %98' inin eğitimi 

faydalı bulduğu %2'sinin eğitimden istenilen faydayı sağlayamadığı görüşünü paylaştığı 

görülmüştür. Eğitimin kapsamıyla ilgili büyük çoğunluğun memnuniyetinin sağlandığı tespit 

edilmiştir. Eğitim ile ilgili olarak en fazla dile getirilen eleştirinin eğitim süresiyle ilgili olduğu 

görülmektedir. Toplam eğitim saatinin fazla, günlük ders saati sayısının katılımcıların dikkatinin 

dağılmasına neden olacak şekilde uzun dizayn edildiği konusunda eleştirilerin ifade edildiği 
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görülmektedir. Bu kapsamda yeni Uygulama Esasları içeriğinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitim 

süresinin 32 saate indirilmesinin eğitimin verimliliği açısından daha faydalı olacağı 

öngörülmektedir.   

5. SONUÇ 

Günümüzde insan ihtiyaçlarının zamanında ve uygun şekilde karşılanması, ekonomik 

kalkınma, rekabet ortamının oluşturulması ve ekonomik refah büyük ölçüde toplumların 

benimsediği girişimcilik kültürüyle ilişkilidir. Girişimcilik pek çok ekonomi için lokomotif rol 

üstlenmektedir (Bozkurt ve Erdurur, 2013: 72).  

Araştırma kapsamında girişimcilik konusunda sınırları önceden belirlenmiş 

yapılandırılmış anket formlarının yerine, girişimcilik konusunda istekli, meraklı ve konu ile 

yakından ilişkili girişimci adaylarının açık uçlu sorular verdikleri yanıtlarla doğrudan 

görüşlerinin yansıtılması amaçlanmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre bireylerin girişimci olmayı istemelerinin temel nedenleri 

arasında en fazla önem atfettikleri konular bağımsız çalışma ve kendi işinin patronu olma 

isteğidir. Dolayısı ile Türk girişimciliğinin geleneksel özelliklerinden olan "küçük olsun benim 

olsun" felsefesi ile örtüşen bir düşünce sistematiğiyle karşılaşılmaktadır. Bireylerin girişimcilik 

idolleri arasında popüler kültür ve reklam dünyasının tanınmış isimlerinin bulunması, 

girişimcilikle ilişkili ihtiyaçların belirlenmesi, katma değer ve istihdam yaratılması, yenilikçilik 

ve üretkenlik gibi temel girişimcilik felsefesinden uzak kalındığının göstergesi olarak kabul 

edilebilir. 

Girişimcilik konusunda dünya genelinde en önemli konu ve sorunun yaratıcı iş fikirleri 

geliştirme konusunda yaşandığı düşünüldüğünde, katılımcıların en önemli sorunu sermaye olarak 

görmeleri, küresel ölçekte yaşanılan dönüşümün gerisinde kalındığını göstermektedir. Yaratıcılık, 

yenilikçilik ve farkında olunmayan ihtiyaçların giderilmesine yönelik ürün ve hizmetlerin ortaya 

çıkarılmasına zemin oluşturacak iklimin oluşturulamaması, ülkemiz genelinde girişimciliğin 

önündeki en büyük sorunlar arasında yer almaktadır.  

Kursiyerlerin girişimciliğin desteklenmesi için genel olarak maddi unsurlar üzerinde 

yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Ancak girişimciliğin istenilen düzeye ulaşabilmesi için girişimcilik 

kültürünün; bilgi, teknoloji ve eğitimle entegre edilerek iş hayatına yansıyan pratik uygulamalara 

ihtiyaç duyduğu bilinmektedir. Girişimcilik düşüncesi dogmatik ve stabil yargıların ötesinde 

düşünen, analiz eden ve değerlendiren bir felsefeye sahip olmalıdır (Çiçek ve Durna, 2012: 18). 
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Yerel ölçekte sermaye ve finansman ihtiyacı mevcut ise de, küresel ölçekte girişimciliğin bilgi, 

uzmanlık, özgünlük ve farklılık gibi ürün ve hizmet özelliklerini geliştirecek desteklere ihtiyaç 

duyduğu bilinmektedir. 

Girişimci adayı kursiyerlerin görüşlerine göre, cinsiyetin girişimcilik faaliyetleri 

açısından önem taşımadığı belirlenmiştir. Yirmi birinci yüzyıl iş dünyasında girişimciliğin 

cinsiyetin ötesinde bir takım özel yetenekler gerektirdiği bilinmektedir. Kadınların iş dünyasında 

daha fazla söz sahibi olmaları ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması açısından bir takım 

pozitif ayrıcalık ve istisnalara sahip olması; insan ihtiyaçlarının çok daha titiz ve ayrıntılı şekilde 

analiz edilerek farkında olunmayan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik pratik ürün ve 

hizmetlerin ortaya çıkarılmasına kaynaklık edecek potansiyele sahiptir. 

Kursiyerlerin eğitime tabi tutulduğu girişimcilik sürecinin; konu, kapsam ve içerik 

bakımından girişimci adaylarına maksimum faydayı sağlayacak şekilde programlanmaya 

çalışıldığı görülmüştür. Eğitime tabi tutulan, konu ile yakından ilişkili kursiyerlerin memnuniyet 

düzeyinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kursiyerler tarafından en fazla eleştiriye konu 

edilen eğitim süresinin, son düzenlemelerle birlikte makul düzeye indirgenmesi, sonraki süreçte 

yürütülecek eğitim faaliyetlerinden elde edilecek yararı daha üst düzeylere taşıyacağı 

öngörülmektedir.  
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Özet 

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde ekonomik özgürlükler, yabancı doğrudan yatırımlar ve yurt içi yatırım 

harcamaları arasındaki uzun dönemli ilişkiler, 1995-2015 dönemi için gecikmesi dağıtılmış otoregresif (ARDL) 

modeliyle araştırılmıştır. ARDL eşbütünleşme testi, değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olduğunu sonucunu 

ortaya koymuştur. Uzun dönemli katsayılardan elde edilen sonuçlar, yabancı doğrudan yatırımlar yurtiçi yatırım 

harcamaları negatif yönde, kişi başı reel gelir ve ekonomik özgürlükler ise, yurtiçi yatırım harcamalarını pozitif 

yönde etkilediği göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Özgürlükler, Yabancı Doğrudan Yatırımlar, Yurt İçi Yatırım Harcamaları, 

ARDL. 
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ECONOMIC FREEDOM, FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND 

DOMESTIC INVESTMENT EXPENDITURES IN TURKEY 

Abstract 

In this study, the long run relationships between economic freedom, foreign direct investments and domestic 

investment expenditures in Turkey were explored for the period 1995–2015 by using the autoregressive distributed 

lag (ARDL) model. The ARDL cointegration test presents that there is an evidence of the long-run relationship 

between variables. The overall results from the estimated long run coefficients indicate that foreign direct 

investments have negative effect on domestic investment expenditures, per capita real income and the economic 

freedom have positive effect on domestic investment expenditures. 

Keywords: Economic Freedom, Foreign Direct Investments, Domestic Investment Expenditures, ARDL. 

1. GİRİŞ 

Kurumlar, iktisat literatürüne kurumcu düşüncenin yükselişi ile beraber girmiş, bu alanda 

birçok araştırma konusunu da beraberinde getirmiştir. Kurumların iktisadi yaşam üzerine etkisi, 

daha önceleri sadece kavramsal ve felsefi zeminde tartışılabilmekteyken, kurumsal yapının 

ölçümünün mümkün hale gelmesiyle birlikte bu etkiler ampirik olarak da incelenmeye 

başlanmıştır. Günümüzde kurumların, iktisadi yaşamı doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği 

hususunda genel bir uzlaşı olmakla beraber, bu etkinin hangi değişkenler üzerinden ve hangi 

kanallardan ortaya çıktığı ise araştırmacılar için ilgi çeken bir araştırma alanıdır. 

Ülkelerin iktisadi büyüme veya durgunluk süreçlerinin açıklanmasında kurumsal yapının 

etkisi, birçok çalışmaya konu olmuştur (Olson, 1996; Easterly, 2001). İlgili literatür 

incelendiğinde, kurumsal yapının iktisadi büyüme süreci içerisinde önemli bir role sahip olduğu 

hususunda bir fikir birliğinin bulunduğu görülmektedir. Bundan dolayı, son yıllarda yapılan 

çalışmaların büyük bir çoğunluğu, kurumsal yapının iktisadi büyümeyi etkileyip etkilemediğini 

değil, hangi kanallardan etkilediğini araştırmaktadır.  Kurumlar ile iktisadi büyüme açısından 

kritik öneme sahip yatırımlar arasındaki ilişkinin de bu çerçevede ele alınıp incelendiği 

görülmektedir.  Özellikle Washington Uzlaşısını izleyen dönemde, kurumların doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları üzerindeki etkisi yaygın olarak incelenmiştir. Kurumsal göstergeler 

özelinde ekonomik özgürlükler ve yatırım ilişkisi ise öne çıkan araştırma alanlarından biri 

olmuştur. 
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Ekonomik özgürlüklerin iktisadi işleyiş için önemine değinen Adam Smith, bu konunun 

iktisat literatürüne girmesini sağlamıştır.  Milton Friedman’ın (1962) eseriyle beraber ise 

ekonomik özgürlüklerin iktisadi işleyiş içinde vazgeçilmez bir yerinin olduğu anlaşılmıştır. Bazı 

iktisadi büyüme modellerinde, büyümenin temel belirleyicisi olarak kabul edilen yatırımlar ile 

ekonomik özgürlükler ilişkisi ise, son yıllarda irdelenen çalışma alanı olmuştur. Bu bağlamda 

ekonomik özgürlükler, bireysel girişimin ve adil rekabetin önünü açması, ekonomik aktivitelere 

dair sağlıklı bilgilere ulaşılmasına katkı yapması, beşeri sermaye artışına katkı yapması (Dawson, 

1998), piyasaların etkin çalışması, hukukun üstünlüğünün yerleşik hale gelmesi ve belirsizliğin 

azaltılması, piyasa üzerinde piyasa dışı aktörlerin etkisinin sınırlandırılması gibi kanallarla 

yatırım ortamını iyileştirerek yatırım artışını teşvik etmektedir (Bengoa ve Sanchez-Robles 

(2003). Ayrıca ekonomik özgürlükler, etkin bir iş bölümü ve uzmanlaşma vasıtasıyla mevcut 

yatırımların verimliliğini artıran bir unsurdur. 

Literatür tablosu incelendiğinde, kurumlar ve yatırım ilişkisi konusunda yapılan 

çalışmalar ağırlıklı olarak doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve kurumlar ilişkisi üzerine 

yoğunlaşmakta olup, ekonomik özgürlükler ise kurumlar özelinde öne çıkan gösterge olmuştur. 

Bu kapsamda, ekonomik özgürlüklerin iç yatırımlar üzerine etkisini inceleyen çalışma sayısının 

çok sınırlı olduğu görülmektedir. Tablodan da görüldüğü üzere ekonomik özgürlüklerin iç veya 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerinde etkisinin pozitif olduğu konusunda büyük oranda 

uzlaşı vardır. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde ekonomik özgürlükler, yabancı doğrudan 

yatırımlar ve yurt içi yatırım harcamaları ilişkisi, 1995-2015 dönemi için araştırılmaktadır. 

Türkiye, cari açığının önemli bir kısmını dış yatırımlarla finanse etmekte ve bu bağlamda 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları stratejik önem kazanmaktadır. Diğer taraftan kuruluştan 

günümüze, Türkiye’de iktisadi büyümenin motoru olarak yatırımlar görülmüştür ve günümüzde 

de iktisadi büyüme politikaları yatırımların teşviki üzerine şekillendirilmektedir. Bu bağlamda, 

ekonomik özgürlüklerin iç yatırımlar üzerine etkisinin incelenmesi ve ayrıca doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları ve iç yatırımlar arasındaki ilişkinin, birbirini tamamlayan bir süreçte mi 

hareket ettiği yoksa doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, iç yatırımlar üzerinde bir dışlama 

etkisi mi yarattığının Türkiye bağlamında irdelenmesi önem kazanmaktadır.  

Çalışmanın izleyen 2. bölümünde model ve yöntem ve 3. bölümde ise ampirik sonuçlar 

özetlenecektir. Son bölümde ise sonuçlar değerlendirilecek ve politika önerileri yapılacaktır. 
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Tablo 1. Literatür Tablosu 

Kurumlar-Yatırım İlişkisini İnceleyen Çalışmalar  

Yazar (lar) Örneklem (Dönem) Yöntem 
Kurumsal 

Gösterge 
Sonuç 

Dawson (1998) 1975-1990 
Panel Regresyon 

Analizi 

Ekonomik  

Özgürlükler 

Dolaylı Pozitif 

Etki 

Farla vd. (2016) 46 Ülke, 1996-2009 GMM Yöntemi 
Yönetim 

Kalitesi 

Güçlü İlişki 

Yok 

Kurumlar-Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı İlişkisini İnceleyen Çalışmalar 

Yazar (lar) Örneklem (Dönem) Yöntem 
Kurumsal 

Gösterge 
Sonuç 

Bengoa ve Sanchez-Robles 

(2003) 

18 Latin Amerika Ülkesi, 

1970-1999 

Panel Regresyon 

Analizi 

Ekonomik 

Özgürlükler 
Pozitif Etki 

Kobeissi (2005) 
MENA Ülkeleri, 

1990-2001 

Panel Regresyon 

Analizi 

Ekonomik 

Özgürlükler 
Pozitif Etki 

Aseidu (2006) 
22 Sahra Altı Afrika 

Ülkesi, 1984-2000  

Panel Regresyon 

Analizi 

Politik Riskler 
Negatif Etki 

Yolsuzluk 

Daude ve Stein (2007) 34 Ülke, 1982-2002 
Panel Regresyon 

Analizi 

Politik İstikrar 

Bileşenleri 
Pozitif Etki 

Tintin (2013) 18 Ülke, 1996-2009 
Panel Regresyon 

Analizi 

Ekonomik 

Özgürlükler 
Pozitif Etki 

Mathur ve Singh (2013) 29 Ülke, 1980-2000 
Panel Regresyon 

Analizi 

Yolsuzluk Pozitif Etki 

Demokrasi Negatif Etki 

2. MODEL VE YÖNTEM 

Türkiye ekonomisinde ekonomik özgürlükler, yabancı doğrudan yatırımlar ve yurt içi 

yatırım harcamaları ilişkisini 1995-2015 dönemi için araştıran bu çalışmada, değişkenlerin 

durağanlık özelliklerinin tespiti için, Genişletilmiş Dickey-Fuller Birim Kök Testi (ADF) ve 

uzun dönemli ilişkilerin belirlenmesi için gecikmesi dağıtılmış otoregresif (ARDL) eşbütünleşme 

sınır testi yöntemine başvurulmuştur. Çalışmada kullanılan logaritmik doğrusal denklem 

aşağıdaki gibidir:   

11 2 3 4t t t t t
inv fdi gdp ef                  (1) 
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Burada inv, reel yatırım harcamalarını (%, GSYH’ya oranı); fdi, net yabancı doğrudan 

yatırım girişini (%, GSYH’ya oranı); gdp, kişi başı reel GSYH’yı ve ef ise ekonomik 

özgürlükleri temsil etmektedir. Bu verilerden, inv, fdi ve gdp,  Dünya Bankası Dünya Gelişme 

Göstergeleri Veri Tabanından alınmıştır. Heritage Foundation tarafından yayınlanan Ekonomik 

Özgürlük Endeksi, ekonomik özgürlükler göstergesi (ef) olarak kullanılmıştır. 1995-2015 

dönemine ait yıllık gözlemlerden oluşan veriler, doğal logaritması alınarak doğrusal model için 

uygun hale getirilmiştir. 

2.1. Durağanlık Analizi 

Zaman serisi ekonometrisi yöntemi kapsamında durağanlık analizi için Genişletilmiş 

Dickey-Fuller Birim Kök Testi (ADF) yaygın olarak kullanılmaktadır. Dickey ve Fuller (1979) 

durağanlığı test etmek için aşağıdaki denklemi kullanmaktadır (Enders, 1995; 221-225): 

 1 1 2( 1)t t t t ty y y                     (2) 

 Burada 1  , birim kök testinde kullanılan hipotezler ise H0: 0   ve H1: 

0  ’dır.  Dickey ve Fuller, birim kök testi için aşağıdaki üç modeli kurmuşlardır: 

1 3t t ty y                     (3) 

0 1 4t t ty a y                         (4) 

0 1 2 5t t ty a y a t                      (5) 

DF birim kök testinin gücünü artırılmasın yönelik yukarıdaki denklemlere  



m

i

ityi
2

  

terimi eklendiğinde ve elde edilen test, Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi adını almaktadır. 

H0 hipotezinin kabulü veya reddi hakkında karar için MacKinnon tarafından Monte Carlo 

simülasyonuna göre elde hesaplanan kritik değerler kullanılmıştır. 

2.2. Eşbütünleşme Analizi 

Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkilerin araştırılmasında, son yıllarda yaygın olarak 

kullanılan Pesaran ve Shin (1999) ve Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL Sınır Testi 

yaklaşımı seçilmiştir. ARDL sınır testi, eşbütünleşme testlerinde serilerin durağanlık özelliklerini 
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önceden belirlenmesine ilişkin güçlükleri ortadan kaldırarak uzun ve kısa dönemli ilişkilerin 

varlığının analiz edilmesini sağlamaktadır. Değişkenlerin durağanlık derecelerinin farklı olması 

durumunda bile ARDL yöntemi ile eşbütünleşme ilişkisi araştırılabilmektedir. ARDL yöntemi 

kapsamında eşbütünleşme ilişkisinin araştırılmasında, değişkenlerin durağanlık derecelerinin 

I(2)’den düşük olması koşulu bulunmaktadır (Öztürk ve Acaravcı, 2013:263-64). (1) no’lu 

denklemde yer alan değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi aşağıdaki denklem aracılığıyla 

belirlenmektedir: 

1 2 3 4 5

1 0 0 0

1 1 2 1 3 1 4 1 6

f ge h

t a t a b t b c t c d t d

a b c d

t t t t t

inv inv fdi gdp ef

inv fdi gdp ef

   

    

    

   

   

         

    

   
      (6) 

ARDL sınır testi yaklaşımı, değişkenlerin katsayıları hakkında hazırlanan yokluk 

hipotezinin ( 0 : 0nH   ) alternatif hipoteze (
1
: 0

n
H   , 1,2,3,4.n  ) karşı, F-test veya Wald 

testi aracılığıyla sınanmasına dayanmaktadır.  

3. AMPİRİK SONUÇLAR 

3.1. Durağanlık Analizi Sonuçları 

Tablo 2’deki, çalışmada kullanılacak değişkenlerin durağanlık ve bütünleşme 

derecelerinin tespitine yönelik birim kök testleri sonuçlarına göre, tüm değişkenler düzeyde 

durağan değildir; 1.sıra farkları ise durağandır. Bu sonuçlara göre ilgili değişkenlerin durağanlık 

dereceleri, ARDL eşbütünleşme testi için uygundur. 

Tablo 2. ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler Düzey (Model c+t) 1.Fark (Model c) Karar 

inv -2,7727 (0) [-3,6584] -5.5978 (0) [-3,0300] I(1) 

fdi -2,4797 (0) [-3,6584] -4.6623 (0) [-3,0300] I(1) 

gdp -2,1736 (0) [-3,6584] -4.2664 (0) [-3,0300] I(1) 

ef -1,6848 (0) [-3,6584] -4.2813 (0) [-3,0300] I(1) 

Açıklamalar: Parantez içerindeki değerler, birim kök testlerinde kullanılan gecikme sayıları; köşeli parantez 

içerisindeki değerler ise her test değerine ait % 5’lik McKinnon kritik değeridir. Birim kök testlerinde kullanılan 

modeller: “c+t, trend ve sabiti içerir”; “c, sadece sabiti içerir” şeklindedir. En uygun gecikme sayısı seçiminde, 

Schwarz-Bayesian Bilgi Kriteri (SBC) kullanılmıştır. 
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3.2. Eşbütünleşme Analizi Sonuçları 

Tablo 3’teki ARDL sınır testi için en uygun model ARDL(1,0,2,2) olarak bulunmuştur. 

Sınır testinde kullanılan kritik değerler ise 20000 denemeden oluşan simülasyonlarla elde 

edilmiştir. Eşbütünleşme sınır testi için hesaplanan F testi istatistiğini değeri, 18,858 olup, %5 

kritik üst değerden mutlak olarak daha yüksektir. Bu sonuç, değişkenler arasındaki uzun dönemli 

ilişkinin olmadığı ileri süren yokluk hipotezinin ret edildiğini anlamına gelmektedir. Modele, 

çeşitli teşhis tanısı testleri uygulanmıştır. Bu test sonuçlarına göre ekonometrik olarak modelde, 

otokorelasyon ve değişen varyans sorunu bulunmamaktadır. Ayrıca Ramsey-Reset model 

tanımlama hatası testine göre, modelde herhangi bir tanımlama hatası yoktur.  

Geçmiş yıllarda Türkiye ekonomisi çeşitli yapısal değişmelere maruz kalması nedeniyle 

makroekonomik değişkenlerde yapısal kırılmalar ve denklem katsayılarında zamana bağlı 

değişmeler yaşanması olasıdır. Bu nedenle, Brown vd. (1975), tarafından önerilen kümülatif 

toplam (CUSUM) ve karelerin kümülatif toplamı (CUSUMSQ) testleri ile ARDL modeli 

katsayılarının zaman içerisindeki istikrarı da incelenmiştir. Grafik 1’de bu teste ait değerler, 

%5’lik kritik sınırlar içerisinde yer aldığı görülmektedir. Bu durum, modelden tahmin edilen 

katsayıların ilgili dönemde istikrarlı olduğunu vurgulamaktadır. Grafik 2’de ise ARDL 

modelinden elde edilen teorik değerlerin, gerçek değerlerle büyük ölçüde örtüştüğü ve modelin 

açıklama gücünün anlamlı olduğu görülmektedir.  

İlave testlerle detaylandırılmış eşbütünleme analizi sonucuna göre, Türkiye ekonomisinde 

ekonomik özgürlükler, yabancı doğrudan yatırımlar ve yurt içi yatırım harcamaları değişkenleri 

arasında 1995-2015 dönemi için istikrarlı bir uzun dönemli ilişkisi bulunmaktadır. Modelin uzun 

dönemli katsayıları değerlendirildiğinde: 

i. Net reel doğrudan yabancı yatırımların GSYH’ye oranındaki artışların reel yurt içi 

yatırımların GSYH’ye oranı üzerine etkisi negatif olup, bu etki istatistiksel olarak anlamlı 

değildir. Bu sonuç, zayıf da olsa doğrudan yabancı yatırımların yurtiçi yatırımlar üzerinde 

dışlama etkisi olduğu göstermektedir. 

ii. Kişi başı reel GSYH’ da ki artışlar, reel yurt içi yatırımların GSYH’ye oranını pozitif 

etkilemektedir ve bu etki istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu sonuç, kişi ortalama refah 

seviyesindeki artışlar, yurtiçi yatırımları teşvik ettiği şeklinde değerlendirilebilir.  

iii. Son olarak, ekonomik özgürlükler indeksindeki artışlar da reel yurt içi yatırımların 

GSYH’ye oranını pozitif etkilemektedir ve bu etki istatistiksel olarak anlamlıdır. Ekonomik 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 

135 

özgürlüklerde artışlar, yatırımcıların ekonomiye olan güvenini ve yatırım yapma isteğini olumlu 

etkilemektedir. 

Tablo 3. ARDL Sınır Testi Sonuçları 

Değişkenler Hata Düzeltme Modeli
 

Değişkenler Uzun Dönem 

 fdi -0,011 [0,651] fdi -0,008 [0,643] 

 gdp  4.124 [0,000] gdp  3,350 [0,000] 

 gdp(-1)  0.911 [0,032] ef 0,556 [0,002] 

 ef  0.122 [0,583] sabit -24,535 [0,000] 

 ef(-1)  -0.930 [0,003] trend -0,064 [0,000] 

 trend -0,099 [0,000]   

ect(-1) -1,536 [0,000]   

R
2 

0,9902 LM 3,561 [0,059] F 18,858 

Adj. R
2
 0,9803 HET 2,925 [0,087] ARDL Model (1,0,2,2) 

RSS 0,0314 RS 3,744 [0,053]   

Açıklamalar: RSS, hata terimleri kareleri toplamıdır. LM ve HET, sırayla seri korelasyon ve değişen varyans için 

hesaplanan Lagrange çarpanı test istatistiğidir. RS, Ramsey-Reset model tanımlama hatası testidir. Bu istatistikler  

χ
2
 dağılımlıdır. ect,  uzun dönemli ilişkiden elde edilen hata düzeltme terimidir. Test istatistikleri için hesaplanan 

p-değerleri köşeli parantez içindedir. F, eşbütünleşme için hesaplanmış ARDL sınır test istatistidir. Bu test için %5 

alt sınır ve % 5 üst sınır değerleri 20000 denemeden oluşan simülasyonlarla sırayla 5,408 ve 6,936 olarak elde 

edilmiştir. En uygun gecikmeli modelin seçiminde, Schwarz-Bayesian Bilgi Kriteri (SBC) kullanılmıştır.  

 

  

Grafik 1. Cusum ve Cusum Kareleri 
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Grafik 2. Teorik Değerler, Gerçek Değerler ve Artıklar 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Modern iktisat biliminin öncüsü Adam Smith’ten, günümüze kadar gelen süreçte 

kurumlar, ekonomik özgürlükler ve ekonomi ilişkisi, tartışılagelen bir alan olmuştur. Bu alandaki 

çalışmalar, ihtiyaç duyulan verilerin hazırlanması ve modellerin geliştirilmesiyle, son yıllarda 

artmaya başlamıştır. Kurumlar ve yatırım ilişkisi konusunda yapılan çalışmalar, genel olarak 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve kurumlar üzerine yoğunlaşmıştır. Ekonomik 

özgürlüklerin iç yatırımlar üzerine etkisi konusunda da sınırlı bir literatür oluşmuştur.  

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde ekonomik özgürlükler, yabancı doğrudan yatırımlar 

ve yurt içi yatırım harcamaları ilişkisini, 1995-2015 dönemi için araştırılmıştır.  Ekonometrik 

analiz sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisinde ekonomik özgürlükler, yabancı doğrudan 

yatırımlar ve yurt içi yatırım harcamaları değişkenleri arasında 1995-2015 dönemi için istikrarlı 

bir uzun dönemli ilişkisi bulunmaktadır. Kişi başı gelir seviyesindeki artışlar, yurtiçi yatırımları 

teşvik etmektedir ve ekonomik özgürlükler, yatırımcıların ekonomiye olan güvenini ve yatırım 

yapma isteğini olumlu etkilemektedir. Ayrıca, istatistiksel olarak zayıf da olsa doğrudan yabancı 

yatırımların yurtiçi yatırımlar üzerinde dışlama etkisi olduğu görülmektedir. Ekonomik 

büyümenin sürdürülmesine ve ekonomik özgürlüklerin korunmasına yönelik politikalar, yurtiçi 

yatırımların teşvik etmesi beklenmektedir. Diğer taraftan yabancı doğrudan yatırımların, yerli 

yatırımcıları rekabetçi olmaya zorlayacağı da olası gözükmektedir. 
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Özet 

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde araştırma-geliştirme (AR-GE) harcamalarının Türkiye kişi başı reel 

ihracatına etkileri, 1990-2014 dönemi için gecikmesi dağıtılmış otoregresif (ARDL) modeliyle araştırılmıştır. 

Ticaret ortaklarının ortalama kişi başına reel geliri ve reel kur modele kontrol değişkenleri olarak eklenmiştir. 

Uzun dönemli katsayı sonuçları, araştırma-geliştirme (AR-GE) harcamaları ve ticaret ortaklarının ortalama kişi 

başına reel gelirinin, Türkiye kişi başı reel ihracatını pozitif; reel kurdaki değer artışlarının ise Türkiye kişi başı 

reel ihracatını negatif etkilediğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: AR-GE Harcamaları, Döviz Kuru, İhracat, ARDL. 

 

THE EFFECTS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENDITURES 

ON TURKISH EXPORT 

Abstract 

In this study, the effects of research and development (R&D) expenditures on Turkish real export per 

capitain Turkish economy were explored for the period 1990–2014 by using the autoregressive distributed lag 

(ARDL) model.Average per capita real income of trading partners and real exchange rate were added to model as 

control variables. The overall results from the estimated long run coefficients pointed out that research and 

development (R&D) expenditures and average per capita real income of trading partners affect positively, and real 

exchange rate affects negatively to Turkish real export per capita.  

Keywords: RD Expenditures, Exchange Rate, Export, ARDL 
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1. GİRİŞ 

Ülkelerin iktisadi faaliyetlerinin amacı insan refahını arttırmaktır. Bunu başarmanın temel 

yolu ise belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmet miktarını arttırmak yani ekonomik büyümeyi 

gerçekleştirmektir. Açık ekonomilerde, üretimin yurtiçi ve yurt dışı talebi karşılamaya yönelik 

yapıldığı düşünüldüğünde,üretim artışı açısından iç talep kadar öneme sahip bir diğer konunun 

ise dış talep yani ihracat olduğu anlaşılmaktadır. Sadece yurt içi üretim ve istihdam açısından 

değil, satışta iç pazara olan bağımlılığı azaltmak, pazar dalgalanmalarını dengede tutmak ve fazla 

üretim kapasitesini satmak açısından da ihracat önemlidir. Özellikle, Türkiye gibi ihracata dayalı 

büyüme hedefi ve cari açık problemi olan ülkeleriçin ise ihracatı arttırabilmek çok daha kritik bir 

öneme sahiptir.Ancak, günümüzde her alanda ürün çeşitliliğinin artması ve ulaşılanrekabet 

düzeyi göz önüne alındığında, ülkelerin ihracatlarını arttırmalarının kolay olmadığı 

anlaşılmaktadır. Bunun temel sebebi ise ticaret engellerinin kaldırılmasıyla birlikte ülkelerin ve 

firmaların daha rekabetçi bir piyasa ile karşı karşıya kalmalarıdır. Dolayısıyla ülkelerin ihracat 

artışları için bu rekabetten geri kalmamaları ve bu değişime ayak uydurmaları gerekir. 

Yirmi birinci yüzyılda, ülkelerin rekabetçilik düzeyini belirleyen temel unsurun 

teknolojik yenilik yapabilme kapasitesi olduğu,teknolojik yenilik yapabilmenin ise araştırma 

geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin çıktısı olduğu düşünüldüğünde, ülkelerin rekabet gücü 

kazanmaları ve ihracat miktarlarını arttırabilmeleri açısından Ar-Ge faaliyetlerinin önemi ortaya 

çıkmaktadır (Şahbaz vd., 2014). Posner (1961) tarafından geliştirilen teknolojik açık teorisi, 

Vernon, (1966), tarafından geliştirilen ürün dönemleri teorisi ve Krugman (1979) tarafından 

geliştirilen kuzey-güney modeli de Ar-Ge/inovasyonun ihracatı arttırıcı etkisini vurgulamaktadır. 

Posner (1961), ilgili çalışmasında uluslararası pazarlara yeni ürün sunan ülkelerin sahip olacağı 

rekabet avantajından bahsetmektedir. Araştırma geliştirme faaliyetleri sonucu geliştirilen yeni 

ürünün, ürünü geliştiren ülkeye diğer ülkeler bu malları üretmeyi öğrenene kadar monopol gücü 

kazandıracağı bununda ülkelerin karlılığını arttıracağını ileri sürmektedir (Gandolfo, 1998:234). 

Krugman (1979) tarafından geliştirilen kuzey-güney modelinde de benzer bir süreçten 

bahsedilmekte olup, kuzeyin yeni mallar ve yeni teknolojileri üreten taraf olduğu vebu sebeple 

monopol rantına sahip olduğu vurgulanmaktadır. Modelde, kuzeyin refah seviyesini 

koruyabilmesi, sürekli olarak yeni mallar üretmesine ve monopol gücünü eline geçirmesine bağlı 

olmaktadır.  Modelde ayrıca monopol gücünün korunması için yeni ürünlerin kopyalanmasını 

önleyen, fikri mülkiyet hakkını koruyan yasalar geliştirilmesi gerektiği de vurgulanmaktadır 

(Yıldırım, 2012). Vernon(1966), tarafından geliştirilen ürün dönemleri teorisinde ise gelişmiş 

ülkelerin gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla Ar-Ge harcaması yaptığı,bunun sonucunda ise 

gelişmekte olan ülkelere kıyasla yüksek gelir sağlayan veya emek tasarrufu sağlayan malları 

üretmeye daha eğimli oldukları vurgulanmaktadır. Bu teoriye göre, bu yeni ürünün üretimi 

başlangıçta onu geliştiren ülkede gerçekleşmektedir. Daha sonra, bu malın olgunlaşıp standart 

hale gelmesi ve ilgili mala yönelik fiyat esnekliğinin artması, maliyet unsurunu daha önemli hale 

getirmekte ve bu malın üretimi gelişmekte olan ülkelere kaymaktadır. Sonuç olarak gelişmiş 

ülkeler standart olmayan mallar, gelişmekte olan ülkeler ise standart mallar ihraç etmektedirler 

(Alicia-Mullor, 1983).Her üç teoride de Ar-Ge faaliyetleri sonucu geliştirilen yeni bir ürünün 

ihracata olası etkileri üzerinde durulmaktadır. Ancak, Ar-Ge faaliyetlerinin ihracat üzerindeki 

etkisi dahabirçok farklı kanaldan ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: i) 

Ar-Ge harcamaları, maliyet düşüşü sağlayan yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesine olanak 

sağlayarak, firmaların ihracat pazar payını ve karlılıklarını arttırabilmektedir (Piccardo vd. 
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2013). ii) Ar-Ge harcamaları sonucu ortaya çıkan teknolojik yeniliğin firmalar, sektörler ve 

ülkeler arasında yayılması ölçek ekonomilerine yol açabilmektedir. iii) Teknoloji, firmaların 

kullandığı sermaye ve diğer üretim faktörlerinin verimliliğini arttırarak hem firmalar hem de 

ülkeler için sürdürülebilir ihracat artışları sağlayabilmektedir (Kaya ve Uğurlu, 2013). 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 1990-2014 yılları arasındaAr-Ge harcamalarının ihracat 

üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmanın teorik çerçevesinin sunulduğu bu bölümü izleyen 

ikinci bölümde literatür özetlenmekte, üçüncü bölümde model, veri seti ve yöntem tanıtılmakta, 

dördüncü bölümde ise ekonometrik yöntemler ile elde edilen sonuçlar tablo şeklinde 

sunulmaktadır. Sonuç bölümde ise ekonometrik analizlerde elde edilen sonuçlar Türkiye’ye özgü 

durumlar göz önünde bulundurularak iktisadi açıdan yorumlanmakta ve politika önerilerinde 

bulunulmaktadır. 

2. LİTERATÜR 

Ar-Ge’nin ihracat üzerindeki etkisini ve iki değişken arasındaki nedensellik ilişkisinin 

araştırıldığı çalışmalardan bazıları aşağıda literatür tablosunda sunulmuştur. 

Tablo 1. Literatür Tablosu 

Yazar Örneklem ve 

Dönem  

Yöntem Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız Değişken Sonuç 

Le 

(1987) 

G7 Ülkeleri 

 

Panel Veri Analizi- 

EKK Tahmincisi 

Teknolojik 

Ürün İhracatı 

Ar-Ge Harc./GSYH + 

Ito ve Pucik 

(1993) 

271 Japon İmalat 

Firması 

1983-1986 

Panel Veri Analizi-

EKK Tahmincisi 

İhracat  

Satışları 

Ar-Ge Harcamaları + 

Firma Genişliği + 

Ar-Ge Yoğunluğu + 

Landesmann 

ve 

Pfaffermayr 

(1997) 

7 OECD Ülkesi 

1967-1987 

Panel Veri Analizi- 

EKK Tahmincisi 

Toplam İhracat Ar-Ge Harcamaları ABD, İngiltere  

ve Japonya   + 

Almanya  - 

Fransa      - 

Wagner 

(2008) 

11.117 Batı 

Almanya Firması-

1995 Doğu Almanya 

Firması1999-2002 

Panel Veri Analizi- 

Probit Modele 

Dayalı Regresyon 

Analizi 

İhracatın 

Toplam 

Satışlardaki 

Payı 

Ar-Ge Yoğunluğu 0 

Beşeri Sermaye 0 

Özer ve 

Çitçi (2009) 

19 OECD Ülkesi 

1993-2005 

Statik Panel Veri 

Analizi 

Toplam İhracat Ar-Ge Harcamaları + 

Uzay vd. 

(2012) 

Türkiye’deki 8 

imalat sanayi alt 

sektörü 

1995-2005 

Panel Veri Analizi- 

Sabit Etkiler ve 

Genelleştirilmiş 

EKK Tahmincileri 

İmalat Sanayi 

İhracatı 

Ar-Ge Harcamaları + 

Reel Döviz Kuru + 

Döviz Kuru Oynaklığı - 

GSYH + 

Yıldırım ve 

Kesikoğlu(2

012) 

Türkiye’deki 25 

Sektör1996-2008 

Panel GMM ve 

Nedensellik  

Toplam Reel 

İhracat 

Reel Ar-Ge Harcamaları Ar-Ge→İhracat 

Göçer 

(2013) 

11 Asya Ülkesi 

1996-2012 

Panel Veri Analizi- 

AMG Tahmincisi 

İleri Teknoloji 

Ürünü İhracatı 

Ar-Ge Harc. /GSYH + 

Bilgi-İletişim 

Tekn. İhracatı 

+ 
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Yukarıda yer alan literatür tablosu incelendiğinde, çalışmaların büyük bir çoğunluğunun 

Ar-Ge harcamalarının ihracatı pozitif etkilediği yönünde bulgular elde ettiği görülmektedir. 

Bununla birlikte, az miktarda da olsa literatürde bu sonuca ulaşamayan çalışmalarda mevcuttur. 

Bu bağlamda, Le (1987), Ito ve Pucik (1993), Landesmann ve Pfaffermayr (1997), Özer ve Çitçi 

(2009), Uzay vd. (2012), Göçer (2013), Piccardo vd. (2013) ve Perçin vd. (2015) Ar-Ge 

harcamalarının ihracatı pozitif etkilediği sonucuna ulaşmışken, Landesmann ve Pfaffermayr 

(1997), Wagner (2008), Hasanov vd. (2015) ise Ar-Ge harcamalarının ihracat üzerindeki 

etkisinin negatif veya istatistiki olarak anlamsız olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

İlgili konuyu Türkiye örneğinde inceleyen çalışmalara bakıldığında ise ilk dikkati çeken 

husus çalışma sayısının çok sınırlı olduğudur. Bir diğer dikkat çekici husus ise çalışmaların 

firma-sektör düzeyinde gerçekleştirilmiş olmasıdır. Oysa bir ülkede Ar-Ge faaliyetleri sadece 

özel sektör tarafından gerçekleştirilmez. Örneğin: 2015 yılında Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının 

%50,1’i özel sektör tarafından finanse edilirken, bunu %27,6 ile kamu sektörü, %18,1 ile 

yükseköğretim sektörü, %3,2 ile diğer ulusal kaynaklar ve %1,1 ile yurt dışı kaynaklar takip 

etmiştir (Türkiye İstatistik Kurumu, Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2015). 

Dolayısıyla, özel sektör dışındaki Ar-Ge faaliyetlerinde ihracatı etkileyebileceği göz ardı 

edilmemelidir. Bu çerçevede, bu çalışmada özel sektör veya devlet tarafından yapılan Ar-Ge 

harcamaları ayrımına gidilmeden, toplam reel Ar-Ge harcamalarının ihracat üzerindeki olası 

etkilerini incelenerek literatürdeki bu boşluk doldurulmaya çalışılmıştır.  

3. MODEL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde reel araştırma-geliştirme (AR-GE) harcamalarının 

Türkiye kişi başı reel ihracatına etkileri, 1990-2014 dönemi için gecikmesi dağıtılmış otoregresif 

Piccardo vd. 

(2013) 

1165 İtalyan 

Firması, 1992-2003 

Panel Veri Analizi- 

Kantil Regresyon  

İhracat 

Yoğunluğu 

Ar-Ge Harcamaları + 

Şahbaz vd. 

(2014) 

Türkiye ve 17 AB 

ülkesi 

1996-2011 

Panel Veri Analizi-

Dumitrescu ve  

Hurlin Nedensellik  

İleri Teknoloji 

Ürünü İhracatı 

Ar-Ge Harc./GSYH Ar-Ge↔İhracat 

Hasanov vd. 

(2015) 

48 Asya Ülkesi 

1997-2011 

Panel Veri Analizi- 

EKK Tahmincisi 

Toplam İhracat Patent Sayısı - 

Ar-Ge Harcamaları 0 

Perçin vd. 

(2015) 

Türkiye’de Faaliyet 

Gösteren 24 

Endüstri Kolu 

2008-2013 

Panel Veri Analizi- 

GMM-Sistem 

Tahmincisi 

Wald Testi 

İhracat 

Yoğunluğu 

Ar-Ge Yoğunluğu 

 

+ 

 

Reel Döviz Kuru  + 

Sungur vd. 

(2016) 

Türkiye 

1990-2013 

Zaman Serisi 

Analizi 

Engle-Granger 

Nedensellik Testi 

Toplam İhracat Paten Sayısı Paten S.→İhracat 

Ar-Ge İnsan Gücü Ar-Ge →İhracat 

Ar-Ge Harc./GSYİH İhracat→ Ar-Ge  

Yüksel 

(2017) 

28 AB Ülkesi 

1996-2014 

Panel Veri Analizi-

Dumitrescu ve  

Hurlin Nedensellik 

Toplam İhracat Ar-Ge Harcamaları İhracat → Ar-Ge  

Not: Tabloda yer alan – ve + işaretleri sırasıyla bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni negatif ve pozitif 

etkilediğini,  0 ise bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin istatiksel olarak anlamlı olmadığı 

anlamına gelir. Son olarak → tek yönlü nedenselliği, ↔ ise karşılıklı nedenselliği ifade eder. 
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(ARDL) modeli ile araştırılmıştır. Ticaret ortaklarının ortalama kişi başına reel geliri ve reel 

döviz kurununkontrol değişkenleri olarak eklendiği logaritmik doğrusal denklem aşağıdaki 

gibidir:   

11 2 3 4& Re
t t t t t

Exp R D Tpgdp r         (1) 

Burada Exp, 2010 sabit fiyatlarıyla kişi başı reel ihracatı; R&D, 2010 sabit fiyatlarıyla 

reel araştırma geliştirme harcamalarını; Tpgdp, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 20 ülkenin 

ortalama kişi başına reel gelirini ve Rer ise 2003 baz yıllı reel döviz kurunu temsil etmektedir. 

İhracat ve Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 20 ülkenin ortalama kişi başına reel geliri verileri 

Dünya Bankası, Dünya Gelişme Göstergeleri Veri Tabanı’ndan, Ar-Ge verileri OECD Veri 

Tabanı’ndan ve reel döviz kuru verileri ise Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım 

Sistemi’nden elde edilmiştir. 

3.1. Durağanlık Analizi 

Zaman serisi ekonometrisi yöntemi kapsamında durağanlık analizi için Genişletilmiş 

Dickey-Fuller Birim Kök Testi (ADF) yaygın olarak kullanılmaktadır. Dickey ve Fuller (1979) 

durağanlığı test etmek için aşağıdaki denklemi kullanmaktadır (Enders, 1995:221-225): 

 1 1 2( 1)t t t t ty y y                 (2) 

 Burada 1  , birim kök testinde kullanılan hipotezler ise sırayla H0: 0   ve H1:

0  ’dır.  Dickey ve Fuller, birim kök testi için aşağıdaki üç modeli kurmuşlardır: 

1 3t t ty y             (3) 

0 1 4t t ty a y              (4) 

0 1 2 5t t ty a y a t              (5) 

DF birim kök testinin gücünün artırılması, değişen varyans ve otokorelasyon 

problemlerinin çözülmesi amacıyla yukarıdaki denklemlere



m

i

ityi
2

  terimi eklendiğinde elde 

edilen test, Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi adını almaktadır. H0 hipotezinin kabulü veya 

reddi hakkında karar için MacKinnon tarafından Monte Carlo simülasyonuna göre elde 

hesaplanan kritik değerler kullanılmaktadır. 

3.2. Eşbütünleşme Analizi 

Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkilerin araştırılmasında, son yıllarda yaygın olarak 

kullanılan Pesaran ve Shin (1999) ve Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL Sınır Testi 

yaklaşımı seçilmiştir. ARDL sınır testi, eşbütünleşme testlerinde serilerin durağanlık özelliklerini 
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önceden belirlenmesine ilişkin güçlükleri ortadan kaldırarak uzun ve kısa dönemli ilişkilerin 

varlığının analiz edilmesini sağlamaktadır. Değişkenlerin durağanlık derecelerinin farklı olması 

durumunda bile ARDL yöntemi ile eşbütünleşme ilişkisi araştırılabilmektedir (Öztürk ve 

Acaravcı, 2013). (1) no’lu denklemde yer alan değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi 

aşağıdaki denklem aracılığıyla belirlenir: 

1 2 3 4 5

1 0 0 0

1 1 2 1 3 1 4 1 6

& Re

& Re

f ge h

t a t a b t b c t c d t d

a b c d

t t t t t

Exp Exp R D Tpgdp r

Exp R D Tpgdp r

   

    

    

   

   

         

    

     (6) 

ARDL sınır testi yaklaşımı, değişkenlerin katsayıları hakkında hazırlanan yokluk 

hipotezinin ( 0 : 0nH   ) alternatif hipoteze (
1
: 0

n
H   , 1,2,3,4.n  ) karşı, F veya Wald testi 

aracılığıyla sınanmasına dayanır. Bu çalışmada, test istatistikleri için kullanılacak kritik değerler, 

20000 denemeden oluşan simülasyonlarla elde edilmiştir.  

4. AMPİRİK SONUÇLAR 

4.1. Durağanlık Analizi Sonuçları 

Eş bütünleşme analizine geçmeden önce serilerin durağanlığının araştırılması 

gerekmektedir. Burada durağanlıktan kasıt, zaman serisinin ortalaması, varyansı ve 

kovaryansının zaman içerisinde değişmemesidir. Granger ve Newbold (1974), durağan olmayan 

zaman serileriyle çalışılması halinde değişkenler arasında sahte regresyon problemiyle 

karşılaşılabileceğini göstermişlerdir. Diğer taraftan, ARDL sınır testinde serilerin maksimum 

birinci dereceden durağanlaşması gerekmektedir. Bu nedenle çalışmanın ampirik kısmında 

öncelikle ADF birim kök sınaması yapılmış ve sonuçları aşağıdaki Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler Düzey 

Model (c) 

1. Fark 

Model (c) 

Düzey 

Model (c+t) 

1. Fark 

Model (c+t) 

Karar 

Exp -1.594 (0) [-2.991] -4.774 (0) [-2.998] -1.493 (0) [-3.612] -5.234 (0) [-3.622] I(1) 

R&D -0.621 (0) [-2.991] -6.043 (0) [-2.998] -2.917 (0) [-3.612] -6.056 (0) [-3.622] I(1) 

Tpgdp -0.865 (0) [-2.991] -3.906 (0) [-2.998] -1.138 (0) [-3.612] -3.977 (0) [-3.622] I(1) 

Rer -1.430 (0) [-2.991] -6.851 (0) [-2.998] -2.909 (0) [-3.612] -6.689 (0) [-3.622] I(1) 

Not: Parantez içerindeki değerler, birim kök testlerinde kullanılan gecikme sayıları; köşeli parantez içerisindeki 

değerler ise her test değerine ait % 5’lik McKinnon kritik değeridir. Birim kök testlerinde kullanılan modeller: 

“c+t, trend ve sabiti içerir”; “c, sadece sabiti içerir” şeklindedir. En uygun gecikme sayısı seçiminde, Schwarz-

Bayesian Bilgi Kriteri(SBC) kullanılmıştır. 

Yukarıda yer alan ADF birim kök testi sonuçlarına bakıldığında, çalışmada kullanılan 

değişkenlerin seviyede, hem sabitli modelde hem de sabitli trendli modelde durağan olmadıkları, 

birinci farklarının alınması durumunda ise hem sabitli modelde hem de sabitli trendli modelde 
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durağanlaştıkları görülmektedir. Bu bulgular ARDL yöntemi için ön koşulun sağlandığıanlamına 

gelmektedir. Bundan dolayı bir sonraki aşamada değişkenler arasındaki uzun ve kısa dönemli 

ilişkiler ARDL yöntemi ile araştırılmıştır. 

4.2. Eşbütünleşme Analizi Sonuçları 

ARDL sınır testi sonuçları aşağıda Tablo 3’de,  modelinin kararlılığını araştırmak başka 

bir ifadeyle değişkenlere ilişkin yapısal kırılmanın olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan 

CUSUM (cumulative sum) ve CUSUMSQ (cumulative sum of squares) testlerinin sonuçları ise 

Grafik 1’de gösterilmiştir. Eğer, CUSUM ve CUSUMSQ istatistikleri %5 anlamlılık düzeyinde 

kritik sınırlar içerisinde (iki çizgi arasında) kalıyorsa, ARDL modelindeki katsayıların istikrarlı 

olduğunu ifade eden H0 hipotezi kabul edilmektedir (Bahmani-Oskooee, Ng, 2002). 

Tablo 3. ARDL Sınır Testi Sonuçları 

Eşbütünleşme Analizi            F %95 alt sınır -%95 üst sınır 

ARDL(1, 0, 0, 2) 4.67** 2.79 - 3.67 

Uzun Dönem Katsayı t-oranı[olasılık] 

R&D 0.346*** 3.062[0.007] 

Tpgdp 3.773*** 4.921 [0.000] 

Rer -0.966** -2.503[0.023] 

Sabit terim -29.38*** -4.230 [0.000] 

Hata Düzeltme Modeli   

Δ R&D 0.117 1.221  [0.239] 

Δ Tpgdp 2.611*** 3.786  [0.001] 

Δ Rer        -0.146              -1.171 [0.258] 

Δ Rer (-1)         0.180  1.427  [0.172] 

Ect        -0.540***            - 4.500  [0.000] 

Teşhis Tanısı Testleri İstistik [olasılık] R
2
-Adjusted R

2
 

Ramsey-Reset model tanımlama hatası testi    1.409 [0.284]  

Breusch‑ Godfrey otokorelasyon testi    0.096 [0.908] 0.984-0.978 

Breusch-Pagan-Godfrey değişen varyans testi    0.724 [0.636]  

Jarque-Beranormallik testi 3.762 [0.152]  

Not: Maksimum gecikme uzunluğu 2 olarak alınmış olup,  optimal gecikme uzunlukları, Akaike bilgi kriterine 

göre belirlenmiştir. *,**,*** sırasıyla %10 %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir..F, eşbütünleşme için 

hesaplanmış ARDL sınır test istatistidir. 
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Şekil 1. Cusum ve Cusum Kareleri Testi 

Modele ilişkin bulgular değerlendirilmeden önce modelin geçerliliğine bakılmalıdır. Bu 

kapsamda, Cusum of Squares ve Cusum testi sonuçlarına bakıldığında modelde yer alan 

değişkenlerde 1990-2014 dönemleri arasında herhangi bir yapısal kırılmanın olmadığı yönündeki 

hipotezin kabul edildiği görülmektedir. Yine modele uygulanan teşhis tanısı testleri sonuçlarına 

göre, modelde otokorelasyonve değişen varyans sorununun olmadığı ve tanımlama hatası 

yapılmadığı görülmektedir. 

Ar-Ge harcamalarının ihracat üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla kurulan model için 

ARDL sınır testi sonuçlarına bakıldığında, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin 

olmadığını ileri süren yokluk hipotezinin ret edildiğigörülmektedir. Bu bulgu, ilgili değişkenler 

arasında uzun dönemli istikrarlı bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Elde edilen hata 

düzeltme katsayısına (-0.540)göre, değişkenler arasındaki bu uzun dönemli dengeden sapmaların 

yaklaşık olarak iki dönem sonra tekrar sağlanacağı söylenebilir..  

Elde edilen uzun dönemli katsayılara bakıldığında, her üç katsayının da istatiksel olarak 

anlamlı olup, teorik beklentilere uygun olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, reel Ar-Ge 

harcamalarında ve ticaret ortaklarının ortalama kişi başına reel gelirinde ortaya çıkan bir artışın 

reel kişi başına ihracatı pozitif etkilediği, reel döviz kurundaki bir artışın ise reel kişi başına 

ihracatı negatif etkilediği görülmektedir. Kısa dönemli katsayılara bakıldığında iseAr-Ge ve 

döviz kuruna ait katsayıların istatiksel olarak anlamsızlaştığı, ticaret ortaklarının ortalama kişi 

başına reel gelirine ait katsayının ise istatiksel olarak anlamlılığını koruduğu görülmektedir. 

Teknolojik yeniliklerin uzun sürelerde elde edilebileceği dikkate alınırsa, Ar-Ge harcamalarının 

kısa dönemli etkisinin istatiksel olarak anlamsız olması anlaşılabilir bir durumdur. Reel döviz 

kuruna ait kısa dönemli katsayının anlamsız olması ise kısa dönemde ihracat fiyat esnekliğinin 

düşük olması ile açıklanabilir. Tabi burada şunu belirtmek faydalı olacaktır: Merkez bankası 

döviz kurunu dolaylı kotasyon yöntemi ile hesapladığından, döviz kurunun yükselmesi Türk 

Lirası’nın diğer paralar karşısında değer kazandığı anlamına gelmektedir. 
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Ar-Ge faaliyetlerin ekonomik performans üzerindeki etkisi ciddi bir çalışma alanı 

oluşturmaktadır. Ancak, ilgili literatür incelendiğinde çalışmaların genellikle Ar-Ge ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelediği, Ar-Ge faaliyetlerinin ihracat üzerindeki 

etkisinin araştırıldığı çalışmaların ise sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Özellikle, Türkiye 

örneğinin incelendiği literatüre bakıldığında, çalışma sayısının yok denecek kadar az olduğu, var 

olan çalışmaların ise bu ilişkiyi firma-sektör düzeyinde incelediği görülmektedir. Ancak, kamu 

ve diğer sektör Ar-Ge harcamaları sonucu ortaya çıkabilecek bir teknolojik yeniliğinde ihracatı 

etkileyebileceği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Literatürdeki bu boşluk ve ihracatın Türkiye gibi 

cari açık problemi ve ihracata dayalı büyüme hedefi olan bir ülke için önemi, bu çalışmaya 

dayanak noktası oluşturmuştur. Bu çerçevede, bu çalışmada firma veya sektör ayrımına 

gidilmeden, toplam reel Ar-Ge harcamalarının, ticaret ortaklarının ortalama kişi başına reel 

gelirinin ve reel döviz kurunun reel kişi başı ihracatı üzerindeki etkileri 1990-2014 dönemi için 

gecikmesi dağıtılmış oto regresif (ARDL) modeli ile araştırılmıştır. ARDL yöntemi ile elde 

edilen sonuçlar, aşağıda özetlenmiştir:  

i) Ar-Ge harcamalarının kısa dönemde ihracatı pozitif etkilediği ancak bu etkinin 

istatistiki olarak anlamlı olmadığı, uzun dönemde ise Ar-Ge harcamalarının ihracatı pozitif 

etkilediği ve bu etkinin istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonucu, uluslararası 

piyasalarda rekabet üstünlüğü sağlayabilecek yeni bir üretim tekniği veya yeni bir ürünün 

geliştirilmesi gibi teknolojik yenilik süreçlerinin uzun sürelerde ortaya çıkmasına bağlamak 

mümkündür. Dolayısıyla Ar-Ge faaliyetlerinin etkisinin hemen sonuç vermeyeceği, ülkelerin 

bunda ısrar etmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu bulgu, uzun dönemde Ar-Ge politikalarının 

ihracatı artırmada önemli bir araç olabileceğine işaret etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle Ar-Ge 

harcamalarının GSYİH içindeki payı arttırılmalıdır. 

ii) Ticaret ortaklarının ortalama kişi başına reel gelirin de ortaya çıkan bir artışın hem 

kısa hem de uzun dönemde ihracatı pozitif etkilediği tespit edilmiştir. Bu bulgu, Türkiye’nin en 

çok ihracat yaptığı ülkelerde ortaya çıkabilecek bir iktisadi büyümenin, Türkiye’den bu ülkelere 

yapılan ihracatı arttıracağı anlamına gelir. Tersine, bu ülkelerde ortaya çıkabilecek bir durgunluk 

ise Türkiye’den bu ülkelere yapılan ihracatın ciddi oranda azalacağı anlamına gelmektedir. 

Böyle bir riskten kaçınmak için ihraç ürünlerinde ve ihraç pazarlarında çeşitliliğe gitmek 

gerekmektedir. Böylece ihracat gelirindeki istikrarsızlık sorunu, kontrol altına alınabilir. 

iii) Kısa dönemde reel döviz kurundaki artışların ihracatı negatif etkilediği ancak bu 

etkinin istatistiki olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu husus, kısa dönemde ihracatın fiyat 

esnekliğinin düşük olması ile açıklanabilir. Hem insanların fiyat değişikliği karşısında tüketim 

kalıplarını değiştirmesinin zaman alması hem de sözleşmeden doğan yükümlülükler, kısa 

dönemde esnekliklerin düşük olmasına neden olabilmektedir. Bu ise fiyat değişikliklerinin 

ihracatı anında değil, gecikmeli olarak etkileyebileceği anlamına gelmektedir. Uzun dönemde ise 

reel döviz kurundaki artışların ihracatı negatif etkilediği ve bu etkinin istatiksel olarak anlamlı 

olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, uzun dönemde döviz kurlarında istikrar sağlanmasının 

ihracatçı açısından önemli olduğu söylenebilir. 
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Tüm bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, dış ticarette söz sahibi ülkelere göre daha 

düşük Ar-Ge harcamaları/GSYH oranına sahip Türkiye’de yenilikçi ve rekabetçi ihracat 

sektörünün oluşumunun, hem dış açık sorunlarının ortadan kaldırılmasına hem de yüksek oranlı 

ekonomik büyüme oranlarının sürdürülmesine önemli katkı sağlayacağı beklenmektedir.  
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Özet 

Küreselleşme, insan hayatının her bölümünü şekillendirmekte ve küreselleşmenin kaçınılmazlığı da moda 

endüstrisini etkilemektedir. Ekonomik etkinlik ve sınır ötesi teknolojilerdeki ilerlemelerin güçlü bir şekilde 

yönlendirilmesi sayesinde moda ürünlerinin küreselleşmesi iyi bir gelişme olarak öngörülmektedir. Birçok toplum; 

güçlerini arttırma, varlıklarını kurma ve yeterliliklerini küresel alana taşımak için bir fırsat olarak bu durumdan 

avantaj sağlamaktadır. Bunların yanı sıra moda markaları New York, Londra, Milano ve Paris gibi belli ülke ve 

şehirlerle ilişkilidir ve bu moda değer zincirleri, moda araştırmacılarından büyük ilgi gören çeşitli yollarla 

küreselleşmiştir. Çünkü moda Nye'nin (2004) ‘yumuşak güç’olarak adlandırdığı önemli bir kaynaktır; bir başka 

deyişle, belirli bir ülkenin askeri güç kullanmadan diğer ülkeleri etkileyebileceği yollardır. Bu bağlamda; bu 

kalitatif araştırma, Türkiye'nin  konumunu tehdit eden zorlukları belirleyerek ve Türkiye’nin konumunun daha da 

sağlamlaştırılması için tedbirler önerereköngörülen küresel moda senaryolarındaki konumunuele almaktadır. Bu 

sayede, küresel moda girişimcileri arasında yumuşak gücün nasıl paylaşıldığı ve İstanbul'un diğer moda 

başkentlerine karşı gücünün daha iyi anlaşılmasını sağlamayı amaçlanmaktadır. 

AnahtarKelimeler: Küreselleşme, moda endüstrisi ve  moda başkentleri, küresel moda senaryoları 

 

FASHION INDUSTRY & GLOBALIZATION: 

AN ASSESSMENT OF TURKEY’S 

POSITION IN THE GLOBAL ARENA 
 

Abstract 

Globalization has formed every part of human life, and its necessity has also affacted fashion industry. 

Driven strongly by economic efficacy and progress in cross-border technologies, globalization of fashion products 

has been anticipated  as a good development. Many societies are taking advantages of this as an opportunity to 

increase their power, establish their entity and  put forward their adequacy in the global space. Besides these, 

fashion brands are associated with specific countries and cities like New York, London, Milan and Paris and these 

fashion  value chains are globalized in various ways that have generated much attention from researchers in 

fashion. Because fashion is an important source of what Nye (2004) called ‘soft power’, that is to say ways in which 

a given country can influence other countries without using military might. In this regard, this qualitative research 

addresses Turkey’s position in the predicted global fashion scenario determining the challenges that threaten 

Turkey's position  and recommending measures for further consolidation of the country’s position in the global 

arena.In this way, it  is aimed to provide  better understanding on how soft power is shared among  global fashion 

entrepreneurs and the power of İstanbul against the other fashion capitals. 

Keywords: Globalization, fashion industry and  fashion capitals, global fashion scenarios 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde üretim imajınıBilgi Kentlerine ve  giderek daha fazla tasarım ve bilgi 

boyutlarını içeren «Kreatif (Yaratıcı) Kentlere» taşımak amacıyla yeni içerik ve üretim 

modlarına geçmekteyiz. Moda-hazır giyim sektörü de bu yönde hareket etmekte, imalat boyutu 

daha az önemli hale gelmekte; buna karşılık,küresel yaklaşımla gelişen yaratıcı/kreatif tasarım 

boyutu ise daha fazla önem kazanmaktadır. Bu bağlamda,  kreatif boyutun odak mekanları 

durumunda bulunan moda başkentlerinin önemi artmaktadır. Bu çalışmada, öngörülen küresel 

moda senaryoları çerçevesinde, dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan ve  küreselleşen moda 

endüstrisini yönlendiren odak güç konumunda bulunan moda başkentlerive moda başkenti 

olmaya aday şehirlerin konumları irdelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde, moda endüstrisinde 

küreselleşme olgusu incelenmiş olup ikinci bölümde,yaratıcı  endüstriler içinde moda 

endüstrisinin konumu araştırılmıştır. Üçüncü bölümde, moda başkentlerinde oligarşiden 

poliarşiye doğru bir geçişin varlığı tartışılmış ve son bölümde ise Godart’ın 2011 ve 2014 

yıllarında moda endüstrisinin geleceği için öngördüğü senaryolar içinde İstanbul’un 

konumuaraştırılmıştır. 

2. MODA ENDÜSTRİSİ VE KÜRESELLEŞME 

Bir zamanlar pek çok kişi için yeni bir ekolü temsil eden heyecan verici bir terim olan 

küreselleşme, günümüz hayatında bilinçli ya da bilinçsiz olarak insanların sıklıkla şahit olduğu 

bir durum haline gelmiştir. Küreselleşme; mesafelerin kısalması, ulaşım ve iletişimin hızlanması 

ile dünyanın küçülme sürecidir. Bu süreç, dünyanın herhangi bir yerindeki birinin, dünyanın 

diğer tarafındaki diğer biriyle karşılıklı yarar/zarar sağlayacak etkileşiminin kolaylığını 

arttırmaya dairdir. Bu süreç, beraberinde tüm ulusların giderek katılmaya zorlandığı  küresel bir 

pazar  yaratma durumunu ortaya koymaktadır. 

Hem bireysel hem de kolektif (ülkeler, toplumlar) düzeyde küreselleşme meydana 

gelmekte ve küreselleşmenin farklı boyutlarda ortaya çıkmaya devam edeceği öngörülmektedir. 

Örneğin, uluslararası ticaret anlaşmaları benzeri görülmemiş düzeyde ekonomik ve politik 

küreselleşmenin göstergesidir. Günümüzde, belirli bir coğrafi bölgeden gelen mal ve hizmetler 

dünyanın herhangi bir yerinde tüketilmekte ve dünyanın herhangi bir yerindeki olayın/olayların 

haberleri birkaç saniye içinde bütün dünyayı  dolaşabilmektedir. Aslında, herhangi bir yerde 

meydana gelen herhangi  bir olayın, dünyanın herhangi bir yerindeki herkes tarafından gerçek 

zamanlı olarak takip edilebildiği söylenebilir. Bütün bunlar,bir anlamda giderek dünya 

halklarının tek bir dünya topluluğuna dahil edilme sürecini işaret etmektedir. 

Küreselleşmesinin en fazla hissedildiği alanlardan biri kültürel alandır. Kültürel 

küreselleşme, çok çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Örneğin,bir yaklaşıma göre toplumsal 

ilişkileri genişletmek ve yoğunlaştırmak için dünyadaki fikir ve değerlerin karşılıklı olarak 

iletilmesi olarak ifade edilmektedir. Bir başka yaklaşıma göre kültürel küreselleşme,  farklı 

kültür ve inançların uyum sürecidir. Bir diğer yaklaşıma göreise kültürel küreselleşme, 

kültürdeki farklılıkları eriten ve kusursuz kültürel ve ekonomik değer sistemini üreten global  bir 

süreçtir.Bu sürecin geleneksel ve yeni medya tarafından kolaylaştırıldığını, gelişmiş dijital  ve 

iletişim teknolojilerinin bu çağda hızla ilerlemeye devam ettiğini belirtmek gerekmektedir. Bu 

tanımların ortak içeriğinde, istikrarlı bir standardizasyon ve çeşitli toplumların kültürel 
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uygulamalarının ve ifadelerinin artan kabulü yer almaktadır. Bu uygulamalar, küresel olarak 

tüketilen bu toplumlarla yerel endüstrilerin üretim ve kültür çıktılarının sistemini de 

içermektedir. Bu bağlamda, bu kabul edilebilirlik ve küresel tüketim, yavaş yavaş kültürel 

sınırların ortadan kalkmasına, özerk ekonomilerin küresel bir üretim ve dağıtım sistemine 

sistematik bir şekilde entegrasyonuna yol açmaktadır. Bu çalışma kapsamında, küreselleşme 

anlayışı içindeyaratıcı endüstriler içinde bulunanmoda endüstrisine yer verilmiş ve öngörülmüş 

senaryolar doğultusunda Türkiye'nin küresel arenadaki konumuna dair bir değerlendirme 

yapılmıştır. 

3. YARATICI  ENDÜSTRİLER İÇİNDE MODA ENDÜSTRİSİNİN 

KONUMU 

Yaratıcı endüstrileri tanımlama konusundaki ilk girişimlerden biri, Birleşik Krallık Dijital 

Kültür, Medya ve Spor Dairesi (The Department for Digital, Culture, Media & Sport-DCMS) 

tarafından yapılmıştır. 1998'de yayınlanan bir dokümanda DCMS yaratıcı endüstrileri, "bireysel 

yaratıcılık, beceri ve yetenek menşeili, fikri mülkiyet üretimi ve işletimi yoluyla zenginlik ve iş 

yaratma potansiyeline sahip olan faaliyetler" olarak tanımlamıştır(Flew,2002). Birleşik Krallık 

Yaratıcı Endüstriler Görev Birliği’ni(Creative Industries Task Force) kuran DCMS'nin 

çalışmaları, İngiliz Hükümeti’ne açıklık getirmiştir ve DCMS; Avustralya, Goteburg, Berlin, 

Milano ve Barselona’dakilere benzer şekilde bu sektörün İngiltere'de geliştirilmesi ile 

görevlendirilmiştir (Flew,2002). Görev Birliği tarafından gerçekleştirilen ilk etkinliklerden biri, 

Birleşik Krallık'ta DCMS tanımı uyarınca ekonomik sektörleri tanımlamaktı. Bunlar; müzik, 

yazılım, yayıncılık, sahne sanatları, interaktif eğlence yazılımı, televizyon ve radyo, tasarım, 

film, el sanatları, tasarımcı modası, reklam, mimari, sanat ve antik pazarlardı (Flew,2002). 

Alandaki araştırmacılar tarafından sorgulanan ve genişletilen yaratıcı endüstrilerin DCMS 

tanımı, temel nitelikleri veya kriterleri vurguladığı için yaratıcı endüstrilerle ilgili herhangi bir 

tartışmada dikkate alınması gereken temeli oluşturmaktadır. Bunlar;  yaratıcı endüstrilerde 

çalışan kişilerin yaratıcılığını, yaratıcı mal ve hizmetlerin üretim yöntemlerini, bu mal ve 

hizmetlerin sembolik anlamını, kullanım değerlerini ve yaratıcı mal ve hizmet üreticilerinin 

eserlerinden ekonomik faydalar elde etmesini sağlayan fikri mülkiyeti içermektedir (Galloway & 

Dunlop, 2007). 

Moda, yaratıcı endüstrilerin bir parçası olmasına rağmen, aynı zamanda hazır giyim 

endüstrisinin bir parçasıdır ve bu genellikle yaratıcı tasarımcı statüsünün kültürel 

tanıtımsorununu ortaya çıkarmaktadır. Gerçekten de, mimari için olduğu gibi (Throsby, 

2001;Throsby 2008), moda tasarımı safi sanat değildir, dekoratif sanatlar örneğinde olduğu gibi 

fayda değerlerine cevap vermektedir (Becker, 2010; Yagoubi & Tremblay, 2015).  

Bir moda tarihinin toplumsal yapısı ve moda tasarımcılarının tanıtımının bazı zorluklarla 

karşılaştığı görülmektedir. Gerçekten de faaliyetlerinin girişimsel boyutu, sanatsal boyuta sorular 

yöneltmektedir ve her ikisi de bazen çatışmaya girmektedirler. Girişimsel boyut, yaratıcı yönü 

destekleyebilir; ancak durum her zaman böyle değildir. Tasarımcıların faaliyetlerini 

gözlemlediğimizde, moda tasarımında biraz parçalanmış bir ortam ortaya koyan bazı zayıflıklar 

ve çatışmalar olduğu sonucuna varılabilir. Ticaretin endüstriyel ve kültürel olarak tanınması iki 

farklı vizyonla karşı karşıya gelmiş görünmektedir: Birinci vizyon, finansal başarıyı ve  iyi 

üretken bir organizasyona (bazı durumlarda yurtdışında üretimi içerebilir.) dayalı başarılı iş 
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modellerini desteklemektedir. İkinci vizyon ise,yaratıcı kümeler ve ağlar tarafından desteklenen 

orijinal yaratıcı modelleri teşvik etmektedir. Bunlar çok farklı iki vizyondur. Çalışmalarında 

yaratıcı bir boyut sürdürmenin yanı sıra tasarımcılar, itibarlarını geliştirmek için iki gereksinim 

arasında kalırlar. Yaratıcı ve sanatsal bir başarı, tasarımcıları moda döngüsüne referans olmaya 

yönlendirse biletasarımcılar, girişimsel ve finansal boyutu ihmal edemezler. 

4. MODA ŞEHİRLERİ: OLİGARŞİDEN POLİARŞİYE  

Rekabetin çok çetin olduğu hızlı sektörlerde farklı ve yaratıcı ürünler tasarlayabilmek, 

üretebilmek ve bu ürünler ile aynı zamanda girişimsel ve finansal başarıyı yakalamak, bir başka 

deyişle, her iki boyutta da başarı sağlamak  son derece önemli hale gelmiştir. “Bu nedenle, 

sanayi sonrası toplumlar ve şehirler yaratıcılık için bir dönüm noktası olan belli bir "kriz"” 

(Bouquillion,2010) ile karşı karşıyadır. Yaratıcı ekonomi, yaratıcı toprakları ve şehirleri 

harekete geçirebilecek farklı ürünler ve hizmetler yaratmaya odaklanmıştır. Sanayi sonrası 

toplumun kendisi küreselleşme ya da pazar liberalizasyonu ve güçlü rekabetin varlığı ile 

ilgilidir. Böyle bir toplum, rekabeti yeniden yaratmalı ve yenilemelidir (Roux,2009). 

Günümüzün önde gelen "moda başkentleri"nin yeri ile ilgili olarak moda araştırmacıları 

ve profesyonelleri arasında fikir birliği vardır. Yirmi birinci yüzyılın başlarında, moda 

başkentlerinin oligarşisi alfabetik sırayla, Londra, Milano, New York ve Paris'ten oluşmaktadır 

(Breward,2003). Volonté (2008), bir "moda başkenti"ni, neyin oluşturduğuna dair formel bir 

tanımlama olmamasına rağmen büyük uluslararası moda dergilerince rutin olarak kullanılan 

"Moda Haftası" gösterilerinin varlığı ile bir moda başkentini tanımlamayı önermektedir. 

“Şimdilik, moda haftaları, belirli bir şehrin, sürekli olarak küresel ilgi toplayacak moda şovları 

üretmesinin çok zor olması bakımından, küresel moda sisteminde büyük bir esneklik noktası 

oluşturmaktadır. Birçok iş, şovların organizasyonu ile ilgilidir. Böylece,moda halkla 

ilişkilerinden ve iletişiminden bazı moda profesyonellerinin sezonluk varlığı ile ilgili 

hizmetleredeğin örneğin, misafirperverliğe kadar her şey moda başkentlerinde demirlemiştir. 

Çoğu tasarımcının bu şehirlerde bulunmasının nedeni de budur” (Volonté,2008). 

Tarihsel olarak moda başkentlerinin sayısı değişmiştir. Moda başkentleri görünür, büyür 

ve yok olabilir. II. Dünya Savaşı'ndan önce, sadece Londra ve Paris önce erkek giyimi, daha 

sonra kadın giyimi için moda başkenti ünvanını talep edebilir (Breward, 2003). Aslında, ilk 

modern moda şovlarını yaratan ve Haute Couture'un babası sayılan(Charles Frederick Worth) 

1840'lı yıllarda Paris'de sürgüne gönderilen bir Londralı moda tasarımcısıdır (O’Neil 2007). Bu 

basit gerçek, on dokuzuncu yüzyıl Paris'inin Avrupa moda dünyasındaki çekiciliğini ve zamanın 

Londra'sının yaratıcı dinamizmini göstermektedir. 

Paris, Londra, New York ve Milano'da yapılandırılmış olan moda oligarşisi, yirmi birinci 

yüzyılın başlarından günümüze kadar yaygın olarak görülmektedir. Ancak bu çarpıcı istikrarlı 

'dörtlü', saflarına katılmaya ve sınırlarını zorlamayı deneyen birçok diğer şehir tarafından tehdit 

edilmektedir. Tüm girişimler şimdiye kadar başarısız olmasına rağmen - dikkatle incelenmesi 

gereken nedenlerden dolayı - modanın bir poliarşiye doğru gelişip gelişmeyeceği sorusunu 

ortaya çıkarmaktadır. Poliarşi terimin popülerleştiren Amerikalı siyaset bilimcisi Robert Dahl'a 

(1972) göre;  bir poliarşi, toplumun tüm bileşenlerini temsil eden çeşitli seçkinler arasında 

iktidarın dağıtıldığı bir rejimdir. Bu anlamda, demokrasiye olası en yakın rejim, onun görüşünde 
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gerçek dünyada muhtemel değildir. Moda için, örneğin her biri belirli bir bölgeyi temsil eden 

şehirler arasındaki küresel eğilimler üzerindeki etki rotasyonu şeklinde olabilir. 

Godart (2014)’ın araştırma sonuçlarına göre; İtalyan, İrlandalı ve İspanyol örnekler, bir 

moda başkentinin yükselişinin sadece tasarımcılar tarafından kolaylaştırılamayacağı fikrini 

ortaya koymaktadır ve yerel ekonomiden ulusal seviyeye kadar farklı aktörlerin ve farklı 

düzeylerde ekonomik politikaların katılımının gerekliliği vurgulanmıştır. Bu bağlamda, moda 

endüstrisindeki yükselişteki diğer önemli şehirler: Belçika'daAntwerp, Japonya'da Tokyo, 

Hindistan'da Mumbai ve Yeni Delhi, Çin'de Şanghay ve Hong Kong, Brezilya'da São Paulo, 

Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles ve Miami ve Türkiye'de İstanbul’dur. 

5. GELECEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN MODA SENARYOLARI İÇİNDE  

İSTANBUL’UN KONUMU 

Godart (2011), iki senaryonun moda endüstrisinin kısa vadeli gelişmelerini karakterize 

edebileceğini öne sürmüştür. İlk senaryo, 'oligarşik kalıcılığın' senaryosudur. Bu senaryoda, 

teknik ve ekonomik değişimlerin ve dünyadaki siyasi ve ekonomik güçlerin yeniden dağılımının 

modanın mevcut yapısını değiştirmeyeceği öngörülmektedir. 

İlk senaryoya göre,yedi başkentten oluşan moda haftası (örneğin; Mumbai, Pekin ve São 

Paulo’nun dört mevcut başkente eklenmesiyle) ortaya çıkacaktır. Bu süreçte bazı pratik ve 

lojistik zorluklar ortaya çıkacaktır (örneğin, alıcılar ve gazeteciler için seyahat düzenlemeleri), 

ancak bu senaryoyu imkansız kılmak için hiçbir şey temel öneme sahip görünmemektedir. Moda, 

küresel seçkinlerin trendlerinin tanımlanmasını ve üretilmesini koordine edecek oligarşik bir 

yapı türü olarak kalacaktır. Ana değişiklik, sadece küresel ekonominin büyümesini ve küresel güç 

dengesinin gelişimini izleyecek oligarkların sayısı etrafında olacaktır. Bu bağlamda, yapılacak 

yatırımlar doğrultusunda İstanbul’un da çok güçlü rakipleri olmasının yanı sıra ilk senaryoya 

göre doğru stratejilerle yedi moda başkenti arasına girebilme şansı bulunmaktadır. 

İkinci bir senaryoda 'poliarşik yenilenme' ile moda endüstrisinde dağıtımın gücü yaygın 

ve ölçeklenebilir hale gelecektir. Çok kademeli bir rejim, rekabet ve katılımın iki zorunluluğu ile 

sınırlı bir süre kamu işlerinden sorumlu seçkinleri değiştirme yoluylaherkesin kendini ifade 

edebilmesini sağlamaktadır. Moda söz konusu olduğunda, şov düzenlemeleri için gerekli yaratıcı 

nüfuza sahip tüm şehirlerin küresel tarzların tanımına, belki de dönüşümlü bir şekilde 

katılabileceği anlamına gelebilir. Her sezon bazı moda başkentleri, etki ve stillerin sürekli bir 

şekilde yenilenmesiyle diğerlerine kıyasla avantaj sağlayacaklardır. Günümüzde, seyahat ve 

iletişimin daha kolay olması nedeniyle kısıtlamaların hızla ortadan kalktığı görünmektedir. 

Gösteriler artık yavaş yavaş internet ortamına taşınmakta ve blog yazarlarıbanında dünyadaki 

bilgileri yaymaktadırlar. Markalar için büyük bir maliyet oluşturan moda şovları, 

kayıtdışılaştırılabilir veya sadece gereksiz hale bile gelebilir. Her kentsel merkez, yerel ve 

küresel olarak tüketicilere stillerini hızla sağlayabilir. Mevcut oligarşik yapının kökleri, moda 

endüstrisinin ana ulusal bileşenleri arasında bir güç paylaşımında bulunacaktır. Bu senaryo 

doğrultusunda, bu yenilenme süreci içinde İstanbul kadar şov düzenlemeleri için gerekli yaratıcı 

nüfuza sahip tüm diğer moda kentleri de  global yaygın moda pazarına katılabilecek ve rekabet 

edebilecektir.  
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Godart (2014),iki ek senaryo önermektedir. Birincisi, ‘yeniden keşfedilenoligarşi’dir. Bu 

senaryoda mevcut rejim, ana moda başkentlerinin yerinde kalacağı ya da sadece bir avuç yeni 

moda başkentinin katılacağı anlamında istikrarlı olacaktır. Moda başkentleri, yeni küresel 

güçlerin yaratıcı etkisini kent alanlarına çekerek özümsenmesini ele alacaktır. Bu zaten 

günümüzde de geçerli bir durumdur.Günümüzde birçok Hintli, Çinli, Türk ve Brezilyalı 

tasarımcı, batı moda başkentlerine zaten iyice yerleşmiş durumdadır. Bu yaklaşım ile, moda 

başkentlerine dair yaratıcılık kapasitesi, orijinalite ve kültürel öğeler özellikle ‘dörtlü’ moda 

başkentlerinde özümsenerek yeni trendlerin tüm dünyaya kendi başkentlerinden yaygın dağıtımı 

sağlanacaktır. Bu bağlamda, İstanbul ve Türkiye özelinde düşündüğümüzde moda tasarımcıları 

ve sektörle ilgili kültürel altyapıya sahip uzmanların ana moda başkentlerine bilgi ve 

donanımları ile göçlerinin söz konusu olabileceği öngörülebilir. Bu senaryonun, İstanbul’un 

moda başkenti olarak gücü ve potansiyelininözümsenerekyok olma tehdidi ile başbaşa kalması 

olarak  yorumlanması mümkün olabilir. 

Sektördeki son gelişmelerin tetikleyebileceği dördüncü ve son senaryo olarak 

'küreselleşmiş demokratikleşme', moda endüstrisi coğrafyasının eksiksiz bir parçalanması olarak  

tasvir edilebilir. Bu anlamda endüstrinin mevcut ve aşamalı kaydı, özünün dijitalleştirilmesine 

yol açacaktır. Başka bir deyişle markalar ve iş grupları güçlerini korurken, moda başkentlerine 

olan  ilgi kaybolacaktır. Örneğin, moda şovlarının online eventler haline geleceği bir dünyada, 

çeşitli moda haftalarına olan ilgi düzeyi kaybolacak ve moda haftaları ile ilişkili işler gereksiz 

hale gelecektir. Markalar bu duruma itirazlarını sürdürecek ve hala kendi menşei/orijini ile 

ilişkili olacaklardır. İş grupları, yine belirli yerlerde olacaktır.  Ancak moda başkentlerinin 

kendileri de varolan haklarını büyük ölçüde kaybedecektir. Bu yeni senaryonun 'Poliarşik 

yenilenme' gelişimiyle arasındaki fark, mevcut senaryoda güçlerin moda başkentleri arasında 

dönüşümlü olmaması ve net bir galibi veya kumanda merkezi olmaksızın eşit olarak dağıtım 

yapılacak olmasıdır. Bu senaryodan İstanbul için çıkarılabilecek olan sonuç ise, moda 

endüstrisinin dijital altyapısına yatırım yapılarak küreselleşmenin bir başka deyişle, mesafelerin 

kısalmasının dijital moda pazarlamasıyla bir avantaja  dönüştürülmesi mümkün olabilecektir. 
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6. SONUÇ 

Moda, Nye'nin (2004) ’yumuşak güç’ dediği kavramın önemli bir kaynağı  olarak 

kullanılmaktadır.  Başka bir deyişle Nye bu kavramla, belirli bir ülkenin askeri güç kullanmadan 

diğer ülkeleri etkileyebileceğini söylemektedir. Modanın bireyler ve toplumsal gruplar için 

durum ve güç göstergesi olduğu uzun zamandır bilinmektedir (Veblen,1899). Görünüşe göre  

moda,  uluslar ve şehirler için bir güç kaynağıdır. Bu nedenle, moda başkentlerinin küresel alanı 

nasıl yapılandırıldığına bakmak, dünyadaki önemli bir yumuşak güç kaynağı dağılımını 

değerlendirmenin bir yoludur. 

Yirmi birinci yüzyılda ve sonrasında moda başkentleri arasında küresel güç dengesinin 

evrimiyle ilgili birkaç senaryo önerilmiştir. Birinci senaryo olan 'oligarşik kalıcılık', sektörün 

başında  bulunan yalnızca bir avuç moda başkentiyle mevcut durumu korumakta veya 

genişletmektedir. Bu şehirlerin listesi şu andaki olabilir; "moda dünyası şehirleri" (Breward & 

Gilbert 2006) gelişmekte olan ekonomilerden, hatta hangi şehirlerin dahil edildiğinden tam bir 

kayma görülse de, yapı aslında aynı kalmaktadır. İkinci senaryo, 'poliarşik yenilenme', güçlerin 

şehirler arasında dönmesini öngörmektedir. Üçüncü senaryo olan 'oligarşinin yeniden keşfi', 

mevcut moda kentlerinin ulaşabileceği alanları genişletip, gelişmekte olan güçlerden yetenekleri 

almasını sağlayacaktır. Son senaryo olan 'küreselleşmiş demokratikleşme' ise, endüstrinin tam bir 

şekilde parçalanmasını ve moda başkentlerinin ortadan kalkmasını öngörmektedir. Bu çalışma 

kapsamında, öngörülen senaryolar incelenmiş ve bu senaryolarda İstanbul’un, moda başkentleri 

arasındaki olası konumu araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, ilgili senaryolar bağlamında değişen 

koşullara İstanbul’un uyum sağlama süreci sonrasında küresel moda endüstrisinde sağlam ve 

sağlıklı bir yer edineceği düşünülmektedir. 
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Özet 

Girişimcilik ve ekonomik istikrar uzun dönemde etkileşim içerisinde olabilen iki 

değişkendir. Bir ülkedeki ekonomik istikrarın varlığı girişimcilere öngörülü olma, risk alma ve 

yenilik yapabilme fırsatı vermektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ekonomik istikrar ve 

girişimcilik arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde bağımlı değişken olan 

girişimcilik ve bağımsız değişken olan makroekonomik istikrar arasındaki ilişkinin Türkiye için 

ampirik olarak test edilmiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yeni kurulan işletme sayısı 

aylık veri olarak alınmıştır. Ekonomik istikrarı belirlemek için,parasal istikrar (Tüketici Fiyat 

İndeksi) ve genel bütçe dengesi olmak üzere iki bağımsız değişken kullanılmıştır. Analize 

sonucuna göre, parasal istikrar ilegirişimcilik arasında uzun dönemli bir eş bütünleşme ilişkisi 

vardır. ARDL eş bütünleşme analizine göre kısa dönemli nedensellik ilişkisi parasal istikrardan 

girişimciliğe doğrudur. Mali istikrar ve girişimcilik arasındaki ilişkiye bakıldığında ise 

nedenselliğin yönü genel bütçe dengesinden girişimciliğe doğrudur.AnalizdeGranger nedensellik 

analizi kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Ekonomik İstikrar, Yeni Kurulan İşletme, Parasal İstikrar, Bütçe Dengesi. 
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DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPREURSHIP 

AND ECONOMIC STABILITY: THE CASE OF TURKEY 

Abstract 

Entrepreneurship and economic stability that variables are in relations in long term.The existence of 

economic stability in a country gives the opportunity to use entrepreneurs’ pro-activeness, risk taking and 

innovation. The main purpose of this study is to reveal the relationship between economic stability and 

entrepreneurship in Turkey. To find out the purpose, the empirical analysis carried out, the number of New 

Establishing Business that announced monthly by Turkish Union of Chambers and Exchange Commodities was used 

as dependent variable for entrepreneurship. To specify economic stability, three independent variables including 

foreign trade balance, monetary stability (Consumer Price Index) and general budget balance have been entered in 

to the analysis. According to the analysis, there is a long-term co-integration relationship between monetary 

stability and entrepreneurship. The short-term causal relationship is directed from the monetary stability to 

entrepreneurship, according to ARDL co-integration analysis. The direction of causality is from the general budget 

balance to entrepreneurship. Granger causality analysis was used in the analyze. 

Keywords: Entrepreneurship, Economic Stability, New Establishing Business, Monetary Stability, Budget Balance. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde ekonomik gelişmenin yalnızca işgücü, toprak ve sermaye gibi üretim 

faktörlerinin kullanımıyla açıklanamayacağı bilinmektedir. Bu anlamdaulusal ekonomilerde, 

üretimde büyümeye katkıda bulunması ve fırsatların değerlendirilmesinde girişimcinin önemli 

rol üstlendiği kabul edilmektedir (Hartwell, 2014). 

Bir ülke ekonomisinin performansının belirleyici rolü girişimcilikten geçmektedir (Leff, 

1979). Çünkü Schumpeter (1942), rekabetçi inovasyonların piyasada ‘yaratıcı yıkıma’ yol açarak 

ekonominin büyüme ve gelişmeye neden olduğunu belirtmiştir. Ona göre ekonomik gelişme; 

yeni üretim yöntemleri, yeni pazarlar elde etme ve sektörün yeniden organize edilmesi gibi yeni 

kombinasyonlardan oluşan kesikli yeniliklerdir. Kesikli yeniliklerin çıkmasındaki yöntemlerden 

birisi de yeni girişimlerdir. Baumol (2002), yeni bir buluş, faktör fiyatlarının değişimi ve yeni 

pazar fırsatlarının bulunması gibi önemli faaliyetlerde girişimcilerin pasif rol oynadığını iddia 

eden yazarların aksine, ekonomik gelişmede girişimcinin kritik rol oynadığını söylemişlerdir. 

Burada girişimcilerin yenilik yaparak, risk alarak ve yeni teknolojik ilerlemelerde bulunarak 

ekonomik gelişmeye katkısı olduğu ve ekonomik ve toplumsal açıdan pozitif bir etki yarattığını 

söylemek mümkündür (Mthanti ve Ojah, 2017). 

Makroekonomik koşullar,girişimcinin yönünü belirleyen temel değişkenlerdendir (Leff, 

1979).Girişimsel çabalar, hükümet politikalarının bu alana daha da yoğunlaşmalarını sağlamakta, 

insanları cesaretlendirerek yönlendirmektedir. Etkinlik ve etkililiğin arttırılması ve 

ölçümlenmesi, politika, ekonomik göstergeler ve girişimsel faaliyetin daha iyi anlaşılmasında 

önemlidir. Bu anlamda enflasyon, işsizlik, gayri safi milli hâsıla gibi göstergeler girişimsel 

faaliyet üzerinde önemli etkilere sahiptir (Şipoş-Gug ve Badulescu, 2015). 

Çalışmanın amacı, bağımlı değişken olan girişimcilik ve bağımsız değişken olan 

makroekonomik istikrar arasındaki ilişkinin test edilmesidir. Gelişmiş ekonomilerde 

girişimciliğin, ekonomik kalkınmaya önemli katkısı olduğu kabul edilmekte (Audretsch ve 
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Keilbach, 2005; Quadrini, 2009; Naude, 2011; Samila ve Sorenson, 2011; Acs vd., 2012; 

Mendez-Picazo vd., 2012; Prieger vd., 2016; Mthanti ve Ojah, 2017) ancak orta ve düşük gelirli 

ülkelerde girişimciliğin daha kısıtlanmış olduğu (Stam vd., 2009; Acs ve Virgill, 2010; Naude, 

2011; Prieger vd., 2016) söylenmekte ve rolü ile ilgili olarak çok az şey bilinmektedir. 

Gelişmekte olan bir ülke olarak bu çalışma Türkiye verileri kullanılarak yapılmıştır. Aylık olarak 

sağlanan verilerle bağımsız değişken olarak yeni kurulan işletme sayısı ve bağımlı değişken 

olarak ekonomik istikrarı belirleyen, parasal istikrar (Tüketici Fiyat İndeksi-TÜFE) arasındaki 

ilişki ARDL modeli ile test edilirken; girişimcilik ve genel bütçe dengesi arasındaki ilişki 

Granger nedensellik analizi ile test edilmiştir. 

2. TEORİK VE AMPİRİK LİTERATÜRE BAKIŞ 

Girişimcilik ve ekonomik gelişme arasındaki ilişki, daha önce görülmemiş fırsatların 

bulunmasıyla başlar. İşe yeni başlayanlar için yeni bir işletme açmanın sağladığı en büyük 

motivasyon, fikirlerin ticarileşmesidir. Girişimsel fikirler, girişimcinin bu fikirleri geliştirmesiyle 

ve yeni süreç ya da çıktı üretmek için fikirleri birleştirebilmesiyle artmaktadır. Bu şekilde 

girişimcilik, bilginin yayılmasını sağlayarak ekonomik gelişmenin temeli ve en büyük 

destekçisidir denilebilir (Holcombe, 1998: 46; Acs vd., 2012). Ekonomistler girişimciliği 

gelişme ve büyümenin belirleyicisi olarak görmektedir (Naude, 2011:33). Bu anlamda, 

ekonomik gelişme ve girişimcilik arasında ilişkinin varlığı ile ilgili birçok çalışmada (Blau, 

1987; Schmitz, 1989; Holcombe, 1998; Wennekers vd., 2005; Stam vd., 2009; Acs vd., 2012; 

Prieger vd., 2016; Mthanti ve Ojah, 2017) kanıtlanmıştır. 

Yeni işletme yaratmanın rekabete katkısı olduğu düşünüldüğünde, şirketlerin sayı ve 

çeşitliliğindeki artışın olması olağan olarak düşünülmektedir. Rekabetteki artış yeni yöntem ve 

fikirler bulma olarak dikkate alındığında bu fikirlerin uygulamaya geçirilmesi önemli fırsatlar 

yaratmaktadır. Bu görüş,girişimciliğin sektöre çeşitlilik ve yeni yaklaşımlar kazandırdığı 

anlamına gelmektedir (Amoros vd., 2016). Gartner ve Carter’in (2003) belirttiği gibi girişimsel 

davranış, kurulmuş olan örgütlerdeki mevcut değişen faaliyetlerle ilgili değil, yeni işletme 

kurmakla ilgilidir. Bununla birlikte yeni işletme yaratma süreci, tek bir ekonomik aracı ile değil 

birden çok aracı ile ilişkilendirilmelidir. Böylelikle bu girişimsel faaliyet için kapasite yaratacak 

yasal, kurumsal ve sosyal faktörlerin etkisini görmek önemlidir. 

Genellikle girişimcilik, girişimcinin yaptığı iş olarak tanımlanabilir, ancak daha da 

ayrıntılaştırılırsa kıt kaynakların bütünleştirilmesiyle ilgili kararlar almak olarak da belirtilebilir. 

Çoğunlukla bu durum bir işletmenin yaratıcılık ve gelişim yoluyla inovatif yönelimli olmasıyla 

ilgilidir. Girişimcilik tanımına eşdeğer anlamda işletme sahipliği, özsermaye ve serbest meslek 

gibi kavramlar düşünülebilir. Bu bakış açısından hareketle işletme sahipliği sayısı ekonominin 

endüstriyel yapısının bir boyutu olarak düşünülmektedir (Wennekers vd., 2005). Literatürde, 

girişimciliği yeni işletme kuran ve açan girişimciler olarak ele alan çalışmalar (McMillan ve 

Woodruff, 2002; Wennekers vd., 2005; Kolvereid ve Isaksen, 2006; Thurik vd., 2008; Samila ve 

Sorenson, 2011; Acs vd., 2012; Prieger vd., 2016) ile işletme sahiplik oranlarını dikkate alan 

çalışmalar (Amoros vd., 2016) bulunmaktadır. 

Girişimciliğin ekonomi üzerindeki etkisinin kurulu olan işletmeler tarafından olduğu 

(Sautet, 2013) iddia edilse de, girişimciliğin işletmelerin gelişme ve büyüme aşamasında da 
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önemli etkisi olduğu (Naude, 2011) ifade edilmektedir. Prieger vd. (2016:95) girişimciliğin 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki büyümeye etkisinin nasıl olduğuyla ilgili olarak 

yaptıkları çalışmada, gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere kıyasla işe yeni başlayan 

küçük işletmelerin çoğunlukta olduğunu ve buna bağlı olarak bu ülkelerdeki girişimcilik 

oranındaki artışların ekonomik büyümede pozitif etki yarattığını söylemektedirler. Bundan 

dolayı girişimciliğin ekonomik gelişmenin özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir 

belirleyicisi olduğunu söylemek mümkündür. Ekonomik gelişme ile işletme sahiplik oranı 

arasında negatif ilişki bulan çalışmalar (Kuznets, 1971; Schultz, 1990; Yamada, 1996; Iyigun ve 

Owen ,1998), işsizlik ve işe başlama arasında ilişki bulan çalışmalar (Pfeiffer ve Reize, 2000) 

işsizlik ve girişimcilik alanında ilişki bulan çalışmalar (Faria vd., 2010) bulunmaktadır. 

Girişimcilik ve ekonomik gelişmeilişkisinde, verimlilik kişi başına düşen gelirin 

artmasında gerekli olup bu katkının yalnızca yeni ürünlerin yaratılması, yeni materyal, yeni örgüt 

biçimleri ve yeni teknik bilgiyle sağlanabilir. Bu boşluğu dolduracak olan girişimcidir ve 

girdinin tamamlayıcısıdır. Bundan dolayı gelişim sürecini harekete geçirmektedir. Makro 

ekonomik politikaların yeni işletme yaratmada etkisi olduğu bazı ülkelerde yapılan çalışmalarla 

(Thurik vd., 2008; Quadrini, 2009; Hartwell, 2014; Şipoş-Gug ve Badulescu, 2015) 

kanıtlanmıştır. 

Girişimciliği etkileyen faktörler farklı çıkış noktalarına sahiptir. Bu faktörler, sosyal, 

kültürel ve ekonomik faktörler olarak ayrılmaktadır (Castano vd., 2015). Hartwell (2014:446) 

makroekonomik politikaların ve sermaye bilançosu açıklığının bir ülkedeki işletme kurma 

durumunu nasıl etkilediği ile ilgili çalışmalar yapmış, piyasaya yeni giriş yapan işletmelerin 

başarısının (kontrolünün) kurumsal, makroekonomik ve mikroekonomik faktörlerle 

açıklanabileceğini ifade etmiştir. 

Yatırım kararlarının alınmasında, girişimci kararlarını etkileyen ve ulusal yenilik 

kapasitesini etkileyen ekonomik ve finansal istikrardır. Bu göstergeler, ekonomik iyileşme ve iş 

yaratma için oldukça önemlidir. Ekonomik istikrar ve girişimcilik faaliyeti arasındaki ilişkiyi 

belirlemenin amacı, girişimsel kararların alınmasında makroekonomik göstergelere duyarlı 

olunup olunmadığının belirlenmesinin önemli olmasıdır. Ekonomik istikrar zamanlarında 

dinamik ve yaratıcı girişimcilik toplumun refah ve zenginliğini arttırmaktadır. 

Ülkelerde ekonomik performans önemlidir. Ekonomik faaliyet büyüdükçe daha büyük 

ekonomik beklenti yaratır ve fırsat algısını geliştirir bu da girişimsel faaliyette bulunacak 

bireylerin motivasyonunu arttıracaktır. Bundan dolayı, herhangi bir başlangıç aşamasındaki 

ekonomik faaliyet ve istikrarlı bir makroekonomik çevre kurmak, girişimciliği de harekete 

geçirecektir. Düşük-faizli para politikası ve düşük vergi oranları, ekonomik faaliyetlerde ve 

ekonomik istikrarda daha büyük artış gibi istenilen çıktılar yaratabilecektir (Bourguignon ve 

Verdier, 2000).Quadrini (2009:298), kişilerin girişimsel faaliyette bulunma kararını finansal 

kısıtlamaların etkilediğini söylemektedir. Diğer bir deyişle finansal kısıtlılıklar, işletmenin 

kuruluşunu önemli biçimde etkileyebilecek, girişimci olmayı caydırabilecektir.Girişimsel yatırım 

ve tasarruflar üzerinde,finansal kısıtlılıkların etkisi bulunmaktadır. Finansal kısıtlılıkların 

olmasından dolayı girişimsel yatırımlar refaha dayandırılmaktadır (Quadrini, 2009:303). 
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Ekonomik gelişme ve makroekonomik istikrar göstergesi olarak enflasyon, çok sayıda 

ülkede önemli bir parasal politika stratejisi olmuştur. Parasal politika stratejisi, kabul edilebilir 

bir enflasyon oranını benimser. Başarılı bir parasal politika, daha güçlü ekonomik gelişme, daha 

yüksek kapasite kullanımı, gelirin daha dengeli dağılımı sunmaktadır. Rochon ve Rossi (2006: 

616), ekonomik politikaların sonuçlarının başarılı olmasında öncelikli olarak uzun dönemde 

istihdam, reel büyüme, nüfusun zenginleşmesi gibi ölçütlerin ölçülmesiyle anlaşılabileceğini 

ifade etmektedir. Mishkin (2008), enflasyonun düşük enflasyon oranında stabil kalmasının uzun 

dönemde daha güçlü bir ekonomik gelişmeyle sonuçlandığını ve ekonomik refah için yararlı 

olduğunu savunmaktadır. Yüksek enflasyon işletmelerde ve hanelerde tasarruf ve yatırım 

kararlarını etkileyebilmektedir. Uzun dönemde işsizlik ve enflasyon arasında denge olmamasına 

rağmen, enflasyonu arttıran yayılmacı para politikası işsizliği daha da azaltabilirken istihdamı 

arttırmaktadır. Bu tespit, fiyat istikrarı sağlama ve maksimum sürdürülebilir istihdam yaratma 

olan ikili amacı gerçekleştirmede çatışma yaratabilir. Bununla birlikte enflasyonun ve ekonomik 

faaliyetin stabil kalması, çatışma yaratmaktan çok tamamlayıcılığı sağlar (Mishkin, 2008:3). 

Ekonomistler, çıktı istikrarını ve enflasyon istikrarını güçlendiren ekonomik dalgalanmaların 

bazı kaynaklarını kabul etmektedir. Müşteri güveninin azalması gibi herhangi bir olayda 

harcamaların kesilmesi kaçınılmazdır. Talepteki bu düşüş, fiili çıktının da azalmasına yol 

açacaktır. Oysaki ekonomi çıktı düzeyini maksimum sürdürülebilir istihdam düzeyinde 

üretebilir. Ekonomide giderek artan gevşekliğin sonucunda gelecekteki enflasyon, tutarlı fiyat 

istikrarı düzeyinin altına düşecek ve Merkez Bankası, enflasyonu düşmekten çok tutmaya 

yönelik genişletilmiş para politikasını izleyecektir (Mishkin, 2008:4). Parasal istikrarın varlığı 

öngörülebilir bir ekonomik ortam anlamına gelir. Yeni girişimcilik faaliyetlerinin ortaya çıkması 

bu öngörülebilir ortamın varlığına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Parasal istikrarsızlık veya 

enflasyon girişimciler için bir vergi etkisi yaratabilmektedir. Özellikle senyoraj gelirinin 

arttırılmasına dayalı olarak ortaya çıkan parasal istikrarsızlıklar girişimciliği olumsuz yönde 

etkileyebilecektir. Enflasyonist vergi sıradan vergilerden farklıdır ve belirsizlik unsuruyla 

bütünleşir, bu açıdan bakılırsa gelirin ne kadarının düşebileceği önem kazanır. Bundan dolayı 

enflasyon, girişimsel faaliyeti etkiler. 

Girişimcilik ekonomik gelişme çerçevesinde enflasyon değişkenini ele alan çalışmalar 

(He, 2012; Şipoş-Gug ve Badulescu, 2015; Amoros vd., 2016), girişimciliğin uzun dönemde 

ekonomik gelişmenin sürükleyici gücü olduğunda enflasyonun da ekonomik büyümeyi 

arttırabileceğini ve verimlilik düzeyi çıktılarını etkileyebileceğini söylemektedirler.Tobin (1965) 

uzun dönemli enflasyonun, uzun dönemde ekonomik gelişmeyi etkileyen çok önemli bir faktör 

olduğunu söylemektedir. Ekonomistler enflasyonun ekonomik gelişmeyi nasıl etkilediği ile ilgili 

çeşitli mekanizmalar önermişler. Tobin (1965) enflasyonun parayı tutmak yerine sermayenin 

birikimini arttırdığını savunmuştur. Enflasyonun ekonomik gelişmeyi negatif etkilediğini bulan 

çalışmalar (Berentsen vd., 2012, He, 2012) bulunmaktadır.He (2012:3) enflasyonun büyümeden 

negatif olarak etkilendiğini, ticaretin paraya ihtiyacı olduğunu bunedenle büyüme ile ilişkisinin 

doğrudan olmadığını söylemektedir. Uzun dönemde enflasyonun ekonomik gelişme ve büyüme 

için zarar verdiğini kabul etmek gerekmektedir. Bununla birlikte, ekonomik büyüme ve 

enflasyon arasındaki ilişki enflasyon düzeyine de bağlı olabilmektedir. Enflasyon parayı elde 

tutma vergisi olarak düşünüldüğünde, girişimci olma maliyetini de arttırmaktadır. Yüksek 

enflasyon oranı, çalışan olmak yerine girişimci olmak isteyen insanları yanıltabilecektir (He, 

2012: 22). 
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Şipoş-Gug ve Badulescu, (2015) girişimciliği, geleneksel olarak kabul edilen ekonomik 

faktörlerle ilişkilendirmiştir. Bu faktörleri, makroekonomik faktörler (ekonomik büyüme, 

enflasyon, işsizlik ve faiz oranları) ve girişimsel yoğunluk olarak belirlemiştir. 

GSMH’ningirişimsel faaliyetle pozitif olarak ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Samila ve 

Sorenson, 2011; Şipoş-Gug ve Badulescu, 2015). Girişimciliğin enflasyonla olan ilişkisinde, 

pozitif ancak zayıf bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. İşsizlik ve girişim yoğunluğuarasındaki 

ilişki çok önemli çıkmamıştır. 

Makroekonomik göstergeler arasında yer alan mali ve parasal politikalar, girişimciliğin 

geliştirilmesinde önemli katkı sağlamaktadır. Mendez-Picazo vd., (2012: 865), bazı hükümet 

politikalarının girişimcilik faaliyeti ve ekonomik gelişme üzerinde negatif etkiye sahip 

olabileceğini söylemektedir. Bazı girişimsel davranışlar, karlarını arttırmak için ekonomideki 

monopolistik uygulamaların girmesiyle rekabeti azaltabilmekte; mali politikalar “crowding out” 

etkisi yaratabilmekte ve daha yüksek borç gelecek nesille ilgili ihtimalleri azaltabilmektedir. 

3. YÖNTEM VE VERİ SETİ 

Bu çalışmada girişimcilik, mali ve parasal istikrar arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

Girişimcilik verisi için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yeni kurulan işletme sayısı 

kullanılmıştır. Parasal istikrarın göstergesi olarak TÜFE kullanılırken, mali istikrarın göstergesi 

olarak bütçe açığı kullanılmıştır. Bütçe açığı ve TÜFE, TCMB EVDS veri dağıtım siteminden 

elde edilmiştir.ARDL eş bütünleşme testi uygulanmıştır.Dönem olarak 2009 ile 2016 arası 84 

aylık veri kullanılmıştır. 

3.1. Birim Kök Testleri 

Seriler arasındaki eş bütünleşme ilişkisinin test edilmesi için öncelikle serilerin 

bütünleşme derecelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla serilerin birim kök testleri 

yapılmıştır. Birim kök testleri ADF (Argumented Dickey Fuller) birim kök testi ile sınanmıştır. 

Birim kök denklemleri aşağıdaki gibidir: 

∆𝑋𝑡 = 𝛽𝑋𝑡−1 + 𝜖𝑡         (1) 

∆𝑋𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝑋𝑡−1 + 𝜖𝑡        (2) 

∆𝑋𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛽𝑋𝑡−1 + 𝜖𝑡       (3) 

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler Model 
MacKinnonkritik 

değerleri%5 

Augmented Dickey-

Fuller test istatistiği 

Phillips-Perron 

test istatistiği 
LagLength Sonuç 

Girişimcilik c+t -2,893230 -3,408900 -4,596209 1 (0) 

Tüfe 
c+t -3,461094 -1,845996 -2,591677 4 (1) 

fark -3,461094 -7,207428 -8,654326 3 (0) 

Bütçe c+t -2,896346 -3,078196 -13,87014 11 (0) 

Not:Optimal gecikme seviyesinin belirlenmesinde Schwarz Bilgi Kriteri kullanılmıştır. 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi girişimcilik serisi düzeyde durağan iken, fiyat istikrarını 

gösteren tüfe değişkeni birinci dereceden bütünleşiktir. Öte yandan,mali istikrarın göstergesi 

olarak kullanılan bütçe değişkeni sıfırıncı dereceden bütünleşiktir. Pesaran vd. (2001) tarafından 

geliştirilen sınır testi yaklaşımı serilerin I(0) ve/veya I(1) olmalarına bakılmaksızın seriler 

arasında eş bütünleşme ilişkisi araştırılabilmektedir. Bu çerçevede girişimcilik ve TÜFE arasında 

ARDL eş bütünleşme analizi yapılırken; girişimcilik ve bütçe değişkeni arasında Granger 

nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. 

3.2. Eş Bütünleşme Analizi 

Eşbütünleşme analizi değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin araştırılmasında 

kullanılan bir yöntemdir. Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990) eş-bütünleşme analizi 

birinci dereceden bütünleşik I(1) seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin araştırılmasında 

kullanılırken, Peseran vd. (2001) ARDL yaklaşımı farklı dereceden bütünleşik seriler arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin araştırılması olanağı tanımaktadır. Modelimizde kullanılan serilerden 

girişimcilik sıfırıncı dereceden bütünleşik iken TÜFE birinci dereceden bütünleşik bir seridir. Bu 

nedenle girişimcilik ve parasal istikrar arasındaki ilişkinin araştırılmasında ARDL yöntemi 

kullanılmıştır. Öte yandan girişimcilik ve mali istikrarın göstergesi olan bütçe açığı arasındaki 

ilişki Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. 

Girişimcilik ve fiyat istikrarı (TÜFE) arasındaki ilişkinin araştırılmasında kullanılan sınır 

testi kritik değerleri Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Sınır Testi Sonuçları 

k F istatistiği 
% 5 anlamlılık düzeyindeki kritik değerler 

Alt Sınır Üst Sınır 

1 7,261380 4,94 5,73 

Girişimcilik ve fiyat istikrarı arasındaki ilişki için kurulan modelde hesaplanan F 

istatistiği Pesaran vd.’nin(2001) üst kritik değerinin üzerindedir. Bu nedenle girişimcilik ve fiyat 

istikrarı arasında uzun dönemli bir eş bütünleşme ilişkisinin var olduğunu söyleyebiliriz. 

3.3. ARDL Modeli 

Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin saptanması için ARDL Modeli 

kurulmuştur. ARDL modelinden elde edilen sonuçlar Tablo 3’te sunulmuştur. 
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Tablo 3. ARDL (4,0) Modelinin Tahmin Sonuçları 

Değişkenler  Katsayı Test İstatistiği 

Girilimcilik (-1) 0,450698 4,195417 

Girilimcilik (-1) 0,462014 3,876144 

Girilimcilik (-1) -0,069877 -0,576741 

Girilimcilik (-1) -0,226928 -2,004714 

Fiyat İstikrarı 5,482993 2,320656 

𝑅2 0,623673 - 

2𝑅
−  0,601273 - 

Tablo 4. ARDL (4, 0) Modelinden Elde Edilen Uzun Dönemli Katsayılar 

Değişkenler Katsayı T istatistiği 

Fiyat İstikrarı 14,275182 3,013874 

3.4. Hata Düzeltme Modeli 

ARDL (4,0) modeli için kurulan Hata düzeltme modeline ait sonuçlar Tablo 5’te 

sunulmuştur. Hata düzeltme modeli kısa dönemde fiyat istikrarından girişimciliğe doğru bir 

nedensellik ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Hata terimi katsayısı negatif ve istatistiksel 

açıdan anlamlıdır. Bu durum kısa dönemde ortaya çıkan dalgalanmaların % 98’inin kısa 

dönemde düzelebileceğini göstermektedir. 

Tablo 5. Hata Düzeltme Modeli 

Değişkenler Katsayı t-istatistiği 

D(Girişimcilik (-1)) 0,425231 1,592678 

D(Girişimcilik (-2)) 0,452572 2,986220 

D(Girişimcilik (-3)) -0,052489 -0,462885 

D(Girişimcilik (-4)) -0,214803 -1,875299 

D(TUFE) 31,47315 0,974609 

ECT (-1) -0,988514 -3,467816 

Girişimcilik ve mali istikrar arasındaki ilişkinin araştırıldığı ikinci modelde serileri 

düzeyde durağan olmaları nedeniyle Granger nedensellik testi uygulanmıştır. 1-7 arası gecikme 

seviyelerinde bütçe girişimciliğin Granger nedeni olduğu ve girişimciliğin de bütçenin Granger 

nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Tablo 6. Girişimcilik ve Mali İstikrar Granger Nedensellik Testi 

Gecikme 

Uzunluğu 

Ho: Bütçe Kurulanın Granger Nedeni 

Değildir 

Ho: Kurulan Bütçe’nin Granger 

Nedeni Değildir 

F istatistiği Olasılık Değeri F istatistiği Olasılık Değeri 

1 6,39468 0,0132 - - 

2 4,31297 0,0164 6,47657 0,0024 

3 5,25088 0,0023 5,20934 0,0024 

4 3,95164 0,0056 5,94061 0.0003 

5 4,48359 0,0012 3,96231 0,0030 

6 3,49232 0,0042 5,75204 6E-05 

7 3,69385 0,0018 4,86645 0,0002 

Tablo 6’da Granger nedensellik ilişkisi çerçevesinde elde edilen bu sonuç yeni iktisadi 

faaliyetlerin kurulmasında devletin bütçe açığının önemli bir faktör olarak ortaya çıktığı 

görülmektedir. Mali istikrarın olmadığı ekonomilerde girişimciliğin ve/veya yeni iktisadi 

faaliyetlerin bu durumdan olumsuz etkileneceğini söylenebilir. Granger nedensellik analizinin 

bir diğer önemli bulgusu nedensellik ilişkisinin karşılıklı oluşudur. Başka bir ifadeyle, 

girişimciliğin veya yeni iktisadi faaliyetlerin bütçe açığının Granger nedenidir şeklinde elde 

edilen bulgudur. 

4. SONUÇ 

Girişimcilik ve makroekonomik istikrarın ele alındığı çalışmamızda, Ocak 2009 ve Aralık 

2016 arasındaki 84 aylık veriler kullanılarak test edilmiştir. Çalışmamızın temel bulgularından 

biri parasal istikrar, başka bir ifadeyle enflasyon ile girişimcilik faaliyeti arasında uzun dönem 

denge ilişkisinin var olduğu yönündedir. Kurulan hata düzeltme modelinde enflasyonun 

girişimciliği olumsuz yönde etkilediği yönündedir. Nedensellik ilişkisi enflasyondan 

girişimciliğe doğrudur. 

Öte yandan bütçe ve girişimcilik arasında Granger nedensellik ilişkisi kurulmuş ve 

nedensellik ilişkisinin bütçe açığından girişimciliğe doğru olduğu yönündedir. Aynı zamanda 

girişimciliğin de bütçe açığının nedeni şeklinde bir sonuç elde edilmiştir. Bu durum yeni 

girişimcilik faaliyetlerinin devlet desteğini aldığı şeklinde yorumlanabilecek bir sonuçtur. 
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Özet 

Günümüzde üretilen veri miktarı gün geçtikçe hızlı bir şekilde artmaktadır. Artan verinin işlenmesi, 

anlamlandırılması ve yeni çıktıların elde edilmesi için sürekli olarak yeni teknikler, yöntemler ve teknolojiler 

geliştirilmektedir. Bu çalışma bilgisayar ve veri biliminin farklı yöntem ve teknolojilerini kullanarak hibrit bir 

yaklaşımla girişimciliğin gizli örüntülerini keşfetmeyi, girişimciliğin çeşitli alanlarla nasıl ilişkili olduğunu ve bu 

ilişkilerin boyutlarını veri bilimi perspektifinden ortaya koymayı hedeflemiştir. Makine öğrenmesi yöntemleriyle, 

doğal dil işleme teknikleri ve çizge(graf) veritabanı alt yapısı kullanılarak haber kaynaklarındaki girişimcilik 

içeriğine sahip haberler üstünde metin madenciliği gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Metin Madenciliği, Çizge Teorisi, Doğal Dil İşleme, Metin Kümeleme, 

Word2Vec 

 

 

GRAPH-BASED TEXT MINING FOR ENTREPRENEURSHIP 
 

 

Abstract 

Produced data sizes have been increasing every passing day. New techniques, methods and technologies 

are dramatically being developed for processing and meaning of increasing data and obtaining new outputs. This 

study is aimed to find the hidden patterns of entrepreneurship, reveal how entrepreneurship related to various fields 

and the dimensions of these relations by using a hybrid approach with different methods and technologies of 

computer and data science from a data science perspective. Text mining has been processed on entrepreneurship 

news which is collected from data sources with using machine learning methods, natural language processing 

techniques and graph database infrastructure.  

 

Keywords: Entrepreneurship, Text Analytics, Graph Theory, Natural Language Processing, Text Clustering, 

Word2Vec 
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1. GİRİŞ 

Veri miktarının artmasıyla birlikte ortaya çıkan veriyi işleme, saklama ve anlamlandırma 

problemlerine çözümler bulmak için her gün açık kaynaklı veya endüstriyel olarak bir çok 

çalışma gerçekleşmektedir.  Bu çalışmaların akademik çalışmalardan bağımsız olması 

düşünülemez. Bu doğrultuda akademik literatürde birçok çalışma alanı ortaya çıkmıştır. Bizim 

çalışmamızda bu alanlardan Metin Madenciliği, Çizge Teorisi, Doğal Dil İşleme ve Makine 

Öğrenmesi başlıklarına temas etmektedir. 

Metinlerden bilgi keşfi olarak da isimlendirilen Metin Madenciliği, yapılandırılmamış 

metinsel dokümanlardan veya kaynaklardan bir takım kalıpları, bilgileri çıkarma sürecini temsil 

etmektedir. Metin madenciliği aynı zamanda metin analizi, bilgi çıkarımı, makine öğrenmesi ve 

veri biliminin de kesişiminde kalan multidisipliner bir çalışma alanı olarak literatürde yer 

almaktadır (Tan, 1999). 

Çizge teorisi bir problemin kenar (edge) ve düğümler (node) ile modellenmesi ve bu 

modelin bir çizge şeklinde gösterilmesi, Çizge ise düğümler ve kenarlar kümesi olarak 

tanımlanmaktadır (Şeker, 2015). Çizge teorisini temel alarak şemaları modellememize, verileri 

tutmamıza ve veriler üstünde bu bağlamda işlemler yapmamıza olanak veren veritabanları çizge 

veritabanı(graph database) olarak adlandırılmaktadır (Angles, 2008). 

Doğal Dil İşleme(Natural Language Processing) metinleri analiz etmek için bir takım 

teknoloji ve teoriyi içerisinde barındıran bilgisayarlı bir yaklaşımdır (Chowdhurry,2003). Kısaca 

makinelerin doğal dilleri anlaması süreci olarak tanımlanabilir. Bu yöntemlerden çalışmamızda 

kullanılan kavramlardan POS-Tagging (Konuşmanın Bir Kısmının Etiketlenmesi), metindeki 

kelimelerin isim, fiil, zarf, sıfat vb. olarak etiketlenmesidir. Vektör Uzay Modeli, metinlerin 

vektörel olarak ifade edilmesi için kullanılan yöntemdir. Metinler sahip olduğu özelliklere göre 

vektör uzayında belli bir konuma sahip olmaktadır (İlhan, 2008). TF-IDF (Terim Frekansı– Ters 

Metin Frekansı) metinde geçen terimlerin çıkarılması ve bu terimlerin geçtiği miktara göre çeşitli 

hesapların yapılmasına dayanan bir sıralama algoritmasıdır (Şeker, 2016). Bu aşamada 

bahsetmemiz gereken bir diğer kavram Word2Vec(Kelime Vektör Dönüşümü) ise kelimelerin 

vektörel gösterimlerinin hesaplanmasını sağlayan bir yöntemdir (Mikolov va, 2013).  

Yapay zekanın bir alt alanı olarak konumlanan makine öğrenmesinin tanımını net olarak 

yapmak biraz güç olsa da, makine öğrenmesi matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanarak 

verilerden çıkarımlar yapan paradigma (Aladağ, 2015) şeklinde tanımlanmıştır.  

Çalışmamız yukarıda bahsedilen yöntemlerden faydalanarak içerisinde girişimcilik 

kavramını barındıran haberler üzerinde bir takım analizler gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Bu 

süreçte her adımda elde edilen analiz ve sonuçlar aşama aşama irdelenecektir. 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada girişimcilik kavramını barındıran haberler üzerinde metin madenciliği 

yapmak amacıyla bazı yöntem ve teknikler kullanılmıştır. Fayyad va. standart bir veri 

madenciliği aşamalarını şu şekilde sıralamaktadır: verilerin seçilmesi, verilerin ön işlemeden 
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geçirilmesi, verilerin dönüştürülmesi, veri madenciliği ve yorumlama/değerlendirme 

aşamalarıdır. (Fayyad vd., 1996) Bizim çalışmamızda standart veri madenciliği aşamalarına ek 

metin madenciliği çalışmaları için biraz farklılaşan içinde doğal dil işleme tekniklerini de 

barındıran ve bu çalışmaya özgü metin madenciliğiyle elde edilen sonuçları çizge veritabanıyla 

kullanan aşağıdaki gibi bir sıralama benimsenmiştir.  

2.1.  Verilerin Elde Edilmesi 

Api.hurriyet.com.tr (Açık uygulama programlama arayüzü) ‘de içerisinde Girişimcilik 

kavramını barındıran 1997 yılından günümüze kadar 5894 haber metini üzerinde çalışılmıştır.  

2.2.  Verileri Ön İşleme 

Tekrarlı verilerin silinmesi: Elde edilen veriler, bir veri çerçevesi (data frame) üzerinde 

tutularak tekrarlı (duplicate) verilerin temizlenmesi işlemine tabi tutulmuştur.  

URL ve HTML karakterlerin silinmesi: Haber kaynaklarından alınan haberler regex 

yardımıyla yazılan html etiketlerini temizleme fonksiyonundan geçirilerek ve metin içinde geçen 

url linklerinden arındırılarak gereksiz verilerden temizlenmiştir.  

Muhabir ve ajans isimlerinin temizlenmesi:  Haberlerin başında veya sonunda bulunan 

muhabir ve ajans isimleri de bu aşamada temizlenmiştir. 

Noktalama işaretleri ve diğerleri: Metin içinde geçen noktalama, kesme vb. işaretlerden 

bir sonraki aşamaya geçmeden önce metnin içinden çıkarılmıştır. 

Metinlerin parçalanması (Tokenization): Metin karakterlerinin hepsi küçük harf 

formatına dönüştürülmüştür. Ardından kelimelere parçalanmıştır. 

Metin filtreleme: Etkisiz sözcükler (stop words) örneğin bazı, ama, kim vb kelimeler 

metinlerin içerisinden elenmiştir.   

2.3. Metinlerin Dönüştürülmesi ve Metin Madenciliği 

Metinler üzerinde işlem yapabilmek ve çıktılar elde etmek amacıyla bir çok yöntem ve 

algoritma mevcuttur. Bizim çalışmamızda bu yöntemlerden Word2vec kullanılmıştır.  

2.3.1. Word2Vec 

Tomas Mikolov ve arkadaşları tarafından sunulan bu yöntem yekpare bir algoritmadan 

ibaret değildir. Özünde kelimelerin bir vektör olarak ifade edilmesidir. CBOW(Continous Bag of 

Words) ve Skip-Gram olmak üzere iki versiyon barındırmaktadır. Algoritmik olarak benzer 

yöntemler olsa da, CBOW(sürekli kelime çantası) bağlamından hedef kelimeyi tahminlemede 

kullanılırken, Skip-Gram(Kayan Pencereler) tersi şeklinde kelimeden bağlamı tahminlemede 

kullanılır. 
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Şekil 1. Word2Vec Mimari (Kaynak:Mikolov va, 2013) 

2.4. Çizge Modelleme 

Çalışmamızda haberlerde girişimcilik ile birlikte kullanılan kelimeler benzerliklerine göre 

çizge olarak modellenerek çizge algoritmalarından PageRank algoritması ile bir önceki aşamada 

elde edilen kelimeler kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Şekil 2 de Word2Vec yöntemiyle 

elde ettiğimiz kavramların çizge gösterimi sunulmaktadır. 

 

Şekil 2. Kavramların Çizge Gösterimi 
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3. KEŞİFLER 

Uygulamamız temel olarak Girişimcilik için haber kaynaklarından elde edilen 

metinlerden bilgi keşfini amaçlamıştır. Bu doğrultuda analiz ve uygulama sonuçları dört temel 

aşamaya ayrılmıştır.  

3.1.  Temel Keşifler  

Temel keşifler veri kaynağından alınan haberlerin temel ve basit düzeyde elde 

edilebilecek örüntülerden elde edilen sonuçlardır. Bu aşamada elde edilen sonuçlar Tablo 1 de 

gösterilen 1998’den 2017’ye kadar içerisinde girişimcilik kavramını barındıran haber sayılarının 

yıllara göre dağılımıdır. Bu keşifte toplam 5494 özgün haber bulunmaktadır. 

Tablo 1. Girişimcilik Kavramının Yıllara Göre Haberlerde Bulunma Sayısı 

 

YIL SAYI 

1998 18 

1999 29 

2000 30 

2001 53 

2002 63 

2003 80 

2004 59 

2005 79 

2006 130 

2007 131 

2008 147 

2009 209 

2010 293 

2011 316 

2012 282 

2013 434 

2014 1425 

2015 1300 

2016 416 

Şekil 3’de girişimcilik kavramının haberler içinde bulunmasının yıllara göre dağılımı 

histogram olarak gösterilmiştir. Şekil 3’ den de anlaşılacağı üzere veri setimizdeki haberleri baz 

alarak 2014 yılında medyada ülkemizdeki girişimcilik farkındalığı diğer yıllara göre çok daha üst 

seviyelerde görülmektedir. Ek olarak 2016 yılında girişimcilik kavramının önceki 2 yıla göre 

haberlerde yer edinmesi kayda değer bir oranda azalma göstermektedir. 
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Şekil 3. Haberler İçerisindeki Girişimciliğin Yıllara Göre Dağılımı 

3.2.  Metin Ön İşleme Aşamasındaki Keşifler 

Bu aşamada doğal dil işleme yöntemlerinin de kullanılmasıyla haber başlıklarından ve 

metinlerinden elde edilen keşifler sunulmuştur. Bu kısımda gerçekleştirdiğimiz analizler haber 

başlıkları üzerinde en yaygın kullanılan kurum - odalar, üniversite ve kelimeleri ortaya 

koymaktadır.  

Şekil 4’de sıklıklarına göre haber başlıklarında en çok kullanılan Kurum ve Odaların 15 

tanesi 3 boyutlu çubuk grafiği (3D stacked bar) üzerinde gösterilmiştir. Şekil 4’de de görüldüğü 

üzere elde edilen haberler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, ülkemizdeki girişimcilik 

kavramıyla en içli dışlı kurumların KOSGEB, İŞKUR ve TUBİTAK olduğu anlaşılmaktadır. 
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Şekil 4. Haber Başlıklarında Bulunan En Yaygın Kurum-Odalar  

Şekil 5’te sıklıklarına göre girişimcilik kavramını bulunduran 5516 haber başlığı 

içerisinde bulunan üniversitelerden en yaygın 15 tanesi 3 boyutlu  çubuk grafiği üzerinde 

gösterilmiştir. 

 
Şekil 5. Haber Başlıklarında En Sık Bulunan Üniversiteler 
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Şekil 6’da haber başlıklarında en yaygın olarak bulunan kelimelerin kelime bulutu(word 

cloud) şeklinde gösterilimi gerçekleştirilmiştir. Haber başlıklarında girişimcilikle en sık bir arada 

bulunan kavramların Girişimci, Eğitim ve Genç olduğu belirlenmiştir.  

 

Şekil 6. Haber Başlıklarında En Yaygın Kullanılan Kavram 

 3.3.  Metin Dönüştürme ve Metin Madenciliği Aşamasındaki Keşifler 

Word2vec yöntemiyle bir önceki aşamada keşfedilen girişimcilikle ilgili haberlerin 

başlıklarında en yaygın bulunan kavramların her birisinin benzerlik oranlarına göre en yüksek 

5’er kavramın daha keşfedilmesi amaçlanmıştır. Burada 5516 haberle eğittiğimiz modelden daha 

önceki aşamada en yaygın kullanılan kavramlara en benzer veya bir başka ifadeyle modelin en 

yüksek ilişkilendirdiği kavramlar bulunmuştur. Bu doğrultuda elde edilen sonuçlar Tablo 2’ de 

gösterilmektedir. Burada bir önceki aşamada elde ettiğimiz Girişimci, Eğitim, Genç, Kadın, 

Destek, İş, Proje, Üniversite, Sertifika, Kurs, Ödül, Başarı, Toplantı, Ziyaret ve Öğrenci 

kavramlarının her birisinin girişimcilik haberleri bağlamında benzerlikleri en yüksek 5’er 

kavramı sırasıyla şu şekildedir: 

- Girişimci için Başarı, Mentor, Genç, Girişimcilik ve Fikir  

- Eğitim için Yükseköğretim, Yeterlilik, Mesleki, Öğrenim ve Örgün 

- Genç için Kadın, TOBB, Girişimci, Liyakat ve Mentor 

- Kadın için Genç, KAGİDER, Erkek, Eşitlik ve Girişimcilik 

- Destek için Hibe, Proje, Girişimci, İşletme ve TUBİTAK 

- İş için Fırsat, Fikir, İşletme, Mentor ve Genç 
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- Proje için Program, TUBİTAK, Destek, Yarışma ve Girişim 

- Üniversite için Öğrenci, Lisans, Doktora, Lisansüstü ve Lise 

- Sertifika için Belge, Kursiyer, Başarı, Kurs ve Eğitim 

- Kurs için Eğitim, Kursiyer, Belge, Mülakat ve Program 

- Ödül için Yarışma, Tören, Jüri, Konferans ve Etkinlik 

- Başarı için Genç, İlham, Girişimci, Girişimcilik ve Ekip 

- Toplantı için Tören, Açılış, Konferans, Seminer ve TSO 

- Ziyaret için Davet, Sohbet, Hediye, Temsil ve Hitap 

- Öğrenci için Öğretmen, Öğrenim, Mezun, Vakıf ve Üniversite 

Tablo 2. Word2Vec Sonuç Tablosu 

 1 2 3 4 5 

 
Kelime Skor Kelime Skor Kelime Skor Kelime Skor Kelime Skor 

Girişimci Başarı 0.69214 Mentor 0.60330 Genç 0,59781 Girişimcilik 0.59577 Fikir 0,58975 

Eğitim Yüksek    

öğretim 
0.64671 Yeterlilik 0.63623 Mesleki 0.62331 Öğrenim 0.61263 Örgün 0.59698 

Genç Kadın 0.69271 TOBB 0.65143 Girişimci 0.64631 Liyakat 0.59457 Mentor 0.58056 

Kadın Genç 0.69274 KAGİDER 0.63185 Erkek 0.62630 Eşitlik 0.57941 Girişimcilik 0.57761 

Destek Hibe 0.76149 Proje 0.72589 Girişimci 0.61784 İşletme 0.61406 TUBİTAK 0.61267 

İş Fırsat 0.77730 Fikir 0.70654 İşletme 0.69562 Mentor 0.69367 Genç 0.65555 

Proje Program 0.74995 TUBİTAK 0.72207 Destek 0.65604 Yarışma 0.65003 Girişim 0.64718 

Üniversite Öğrenci 0.75478 Lisans 0.71740 Doktora 0.71014 Lisansüstü 0.67926 Lise 0.67764 

Sertifika Belge 0.94665 Kursiyer 0.93310 Başarı 0.90403 Kurs 0.88565 Eğitim 0.87238 

Kurs Eğitim 0.92473 Kursiyer 0.89937 Belge 0.89490 Mülakat 0.84203 Program 0.82746 

Ödül Yarışma 0.83713 Tören 0.75784 Jüri 0.75503 Konferans 0.72589 Etkinlik 0.69789 

Başarı Genç 0.61047 İlham 0.60613 Girişimci 0.59432 Girişimcilik 0.57929 Ekip 0.56391 

Toplantı Tören 0.77126 Açılış 0.75362 Konferans 0.75121 Seminer 0.74457 TSO 0.74281 

Ziyaret Davet 0.84874 Sohbet 0.77119 Hediye 0.71289 Temsil 0.70778 Hitap 0.69451 

Öğrenci Öğretmen 0.81253 Öğrenim 0.80960 Mezun 0.79845 Vakıf 0.77713 Üniversite 0.76711 
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3.4.  Çizge Tabanlı Keşifler 

PageRank Algoritması kullanarak önceki aşamada Word2Vec yöntemiyle elde edilen 

kavramlar arasında birbirine en çok bağlantı veren girişimcilikle ilgisini bulduğumuz 

kavramların önem derecesini keşfetmeyi amaçladığımız sonuçlar Tablo 3’te sunulmuştur. Şekil 

2’de kavramların çizge teorisiyle modellenmesi gösterilmiştir. Bu modele göre her kavram için 

birer pagerank skoru elde edilmiştir. Tablo 4’te en yüksek skora sahip 15 kavram 

gösterilmektedir. 

   Tablo 3. PageRank Sonuçları 

 Kavram  PageRank 

Girişimci 0,14111082 

Kadın 0,130234587 

Genç 0,092799162 

Başarı 0,054637228 

Destek 0,048889337 

Proje 0,028588176 

Sertifika 0,028295947 

İş 0,023232785 

Üniversite 0,018579329 

Öğrenci 0,017833715 

Ziyaret 0,013125 

Eğitim 0,0120625 

Kurs 0,011230208 

Toplantı 0,011 

Ödül 0,0099375 

 

Üstte yer alan Tablo 3’te görüldüğü üzere çizge tabanlı keşif aşamasında Girişimcilikle 

ilgili PageRank skoru en yüksek kavramların 15 tanesi gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 

Girişimci, Kadın, Genç, Başarı ve Destek kavramları öne çıkmaktadır. 
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4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Çalışmamızda multidisipliner bir alan olan girişimcilik üzerine içerisinde girişimcilik 

kavramının bulunduğu haberlerden elde ettiğimiz metinler üzerinde çizge teorisiyle birlikte 

metin madenciliği gerçekleştirilmiştir.  Sonuçları dört aşamaya ayırdığımız bu çalışmada birinci 

aşamada temel keşifleri, ikinci aşamada metin işleme sürecinde elde ettiğimiz sonuçları, üçüncü 

aşamada kelimeleri vektörlere dönüştürerek metinlerden model oluşturup girişimcilik 

bağlamında eğitilen modelimizden alakalı ya da benzer kavramlara ulaşılmaya çalışılmıştır.  Son 

aşamada ise buraya kadar elde edilen sonuçları çizge teorisiyle modelleyerek kavramların önem 

sıralaması elde edilmiştir. Özetle, bilgisayar ve veri biliminin farklı çalışma alanlarından 

yararlanarak metinler üzerinden elde ettiğimiz sonuçlarla Girişimcilik için öne çıkan veya 

Girişimcilikle korelasyonu yüksek olan kavramlar keşfedilmiştir. Çalışmanın, elde edilen 

sonuçlar ve keşfedilen kavramlar sayesinde diğer disiplinlerin girişimcilik ve ekosistemini 

yorumlamalarına yeni bir perspektif kazandıracağı düşünülmektedir. 
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Özet 

Bu çalışmada “Stratejik Lojistik Yönetiminde Girişimciliğin Literatür İncelemesi” konu başlığı altında 

1990-2017 yılları arasında Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi resmî sitesinde yayınlanmış olan lisansüstü 

tezler, ilgili anahtar kelimeler ile taranmış ve içerik analizi yöntemiyle detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Bu 27 

yıllık dönemde yayınlanan tezler araştırma yöntem kısmında belirlenen kriterlere göre değerlendirilerek genel 

eğilim belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma stratejik lojistik yönetimi ve girişimcilik araştırma alanını inceleyen 

literatür temelli bir analizi kapsamaktadır. Girişimcilik ve stratejik lojistik yönetiminin genel bir resmini ortaya 

koymak ve Türkiye’deki lisansüstü tezlerin bu konuya bakış açılarını ve eğilimlerini ortaya çıkarmak amacı ile 

yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Lojistik, Stratejik Lojistik, Lojistik Yönetimi 

 

LITERATURE REVIEW OF ENTREPRENEURSHIP IN STRATEGIC 

LOGISTICS MANAGEMENT 

Abstract 

In this study, under the title of "Literature Review of Entrepreneurship in Strategic Logistics Management", 

postgraduate dissertations published in the official site of the National Higher Education Institution's National 

Thesis Center between 1990-2017 years with relevant keywords and were scanned analyzed in detail by content 

analysis method. The theses published in this 27-year period were evaluated according to the criteria determined in 

the research method section and tried to determine the general trend.This study includes a literature-based analysis 

that explores the field of strategic logistics management and entrepreneurship. It was aimed to reveal a general 

picture of entrepreneurship and strategic logistics management and to reveal the trends and trends of postgraduate 

theses in Turkey. 

Keywords: Entrepreneurship, Logistics, Strategic Logistics, Logistics Management 
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1. GİRİŞ 

Küreselleşen dünyada tedarik zinciri ve lojistik yönetimi konusu ve çalışmaları dünya 

ekonomisinin en önemli alanını oluşturmaktadır. Müşterilere sunulan hizmet düzeyinin 

maksimum olduğu ve giderek daha da artacağı yeni rekabet ortamında hizmet iyileştirme 

stratejileri yönetim ve girişimciler için vazgeçilmezdir. Gelişim içerisinde bulunan şirketlerin 

lojistik stratejilerinin işletme performansına etkisi ve rekabet etmede en önemli parametre olması 

bu alanda yapılan akademik çalışmalarında ilgi odağı olmasına sebebiyet vermiştir. 

Stevenson girişimciliği elde bulunan kaynakların durumuna bakmaksızın fırsatların 

peşinde koşmak olarak ifade eder. Stratejik girişimcilik alanında yapılan çalışmalar 2000 

yılından sonra yoğunlaşmıştır. Stratejik girişimcilik tanıma bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşan 

araştırmalar yapılmıştır (Özer, 2014).  

Girişimcilik son yıllarda önem kazanan ve farklı boyutları ile ele alınan bir kavram 

olmuştur. Girişimci denilince akla ilk gelen yeni işletme kuran kişi değil stratejik karar alan ve 

yönetimin tüm boyutlarını işin içine dahil eden bir kimse olarak düşünülmeye başlanılmıştır. 

 Girişimci olarak Türkçede ifade ettiğimiz kavram Fransızca “entreprede” sözcüğünden 

gelmekte ve “üzerine almak, taahhüt etmek, yüklenmek, girişmek” anlamına gelmektedir 

(Altuntaş, 2010).  Literatür incelendiğinde çok farklı tanımlarla karşılaşılmaktadır. Bunu 

nedenleri arasında her çalışmada girişimciliğin farklı tarafları alınmış ve sistemleştirilmiş 

olmasıdır.  

Strateji, kelime anlamı itibariyle, “sevk etme, yöneltme, gönderme, götürme ve gütme” 

demektir (Güçlü, 2003). Macmillan ve Tampoe’nin strateji tanımı ise şu şekildedir; “geleceği 

tasavvur edip güvence altına alacak fikirler ve eylemler” (Macmillan ve Tampoe, 2001).  

İşletme yazınına baktığımızda da stratejinin aynı amaçlı kullanıldığını görmekteyiz. 

Andrews(1986) stratejiyi; bir işletmeyi konumlandıran ve ona kimliğini, güçlü yanlarını 

kullanma gücünü ve pazardaki olası başarısını kazandıran stratejik kararların birliğini, uyumunu 

ve içsel tutarlılığını temsil eden kararlar örüntüsü olarak tanımlar (Altuntaş, 2010).  

Stratejik kavramını etimolojik kökeninin askeri terminolojiye dayandığını ve Yunanca 

“stratos(ordu)”ve “ago” (yönetmek) sözcüklerinden türediğini Hill ve Jones(1998) ifade eder 

(Altuntaş, 2010).  

Güner vd. yaptıkları çalışmada “Stratejik” önekine sahip bir kavramın, vurgulanan kelime 

ile ilgili olarak geleceğe yönelik tahminlerde bulunma, geleceği yönetme ve kendi istekleri 

doğrultusunda şekillendirmesine imkân tanıyacak bir fikir ve eylemler seti sunması gerektiği öne 

sürer (Güner ve diğ., 2013).  

 “Stratejik girişimcilik” kavramı son yüzyıl içinde girişimcilik ve stratejik yönetim 

kavramlarının bütünleştirilmesi ile kavramsallaşmıştır. Şirketin kaynaklarının maksimum şekilde 

etkin kullanılması amaçlara en kısa yoldan ve maliyetlerin minimum seviyede tutularak 

ulaşılması, ekonomi ve çevresel faktörlerin sistem içinde etkisinin analiz edilmesi gerekliliği bu 
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bütünleştirilmeyi ortaya çıkarmıştır. Stratejik girişimcilik “uzun dönemde varlığını sürdürmeye, 

sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmeye yönelik” bir bakış açısıyla gerçekleştirilen” sosyal 

ve ekonomik değişimler aracılığıyla değer yaratmak” amaçlıeylemlerdir (Altuntaş, 2010).  

2. LOJİSTİK VE STRATEJİK LOJİSTİK YÖNETİMİ 

Küreselleşme ile ortaya çıkan rekabet ortamı ve şirketlerin lojistik faaliyetlerini kontrol 

altına alma ve bu konuda stratejilerin geliştirilmesine yol açmıştır. Malzeme ve bilgi akışı 

koordinasyonu ile tüm bu süreçler birleştirilmiş ve bu akış sırasında her türlü kontrolün 

yapılması sağlanmıştır. 

Tedarik zinciri yönetimi idareciler konseyi (CSRMP)’nin tanımına göre “Lojistik, 

tüketici gereksinimlerini karşılamak için hammaddenin, süreç içerisindeki mal ve değerlere ait 

dökümün, son ürünün ya da ilgili bilginin çıkış noktasından son tüketim noktasına kadar etkin ve 

masrafları en aza indirilmiş bir şekilde varabilmesi için yapılan planlama, uygulama ve denetim 

sürecidir (Bengisu, 2007). 

Lojistik yönetiminin bilimsel kaynaklarda karşımıza ilk çıkışı 1950’li yıllarda 

olmuştur.1950’lerde yaşanan ekonomik krizler beraberinde maliyetlerin azaltılma yoluna 

gidilmesini gerektirmiştir (Bengisu, 2007). 

Ross 2000 yılında yayınladığı çalışmasında lojistik yönetimini dört evrede 

incelemiştir.1960 yılına kadar olan evre birinci evre olarak isimlendirilmiş. Bu evrede depolama 

ve taşıma merkezi durumdadır.1980’lere kadar olan ikinci evrede maliyet yönetimi önem 

kazanmış ve maliyetleri en aza indirip müşteri memnuniyetini üst seviyeye çekmek esas kabul 

edilmiş.1990’lara gelindiğinde üçüncü evre olan “Bütünleşik Lojistik Yönetimi” ortaya çıkmış 

ve taktikler, stratejiler öne kazanmıştır.2000’lerden sonra “Tedarik Zinciri Yönetimi “olarak 

isimlendirilen dördüncü evre yönetimin ve pazarın karşılıklı geliştirilmesi esasına dayalı 

politikalar geliştirilmeye başlanılmıştır (Ross, 2000).  

Dördüncü yönetim evresi 1990’ların ilk yarısından başlayıp günümüze kadar devam 

etmektedir. Bu tarihlere bakıldığında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, komünizmin 

düşmesi, bölgesel ittifaklar, ticarette serbestleşme gibi ticarete yön veren gelişmeler yaşanmıştır 

(Bengisu, 2007). 

Girişimciler açısından lojistik yönetiminin işletme açısından önemini Novich şöyle 

diyerek belirtir:” Zayıf lojistik kabaca tüm müşteri şikâyetlerinin yaklaşık %50 sini 

oluşturmaktadır. Lojistik yönetimi ürüne değer katan bir alan olması dolayısı ile önem 

kazanmaktadır. Ülkeler açısından bakıldığında ürünlerin üretim noktalarından tüketim 

noktalarına doğru dağıtılası için yapılan harcamalar sanayileşmiş ülkelerin GSMH’nin çok 

önemli bir kısmını oluşturmaktadır (Bengisu, 2007). 

Lojistik maliyetlerin GSYİH içindeki payı, genellikle ülkeler açısından değerlendirme ve 

karşılaştırma ölçütü olarak kullanılmaktadır. Satış ve çıktı içerisinde lojistik maliyetlerin oranı 

ise, işletmeler açısından üretim ve dağıtım sürecinde lojistik faaliyetlerin ortaya çıkardığı 

maliyetin ölçümünde tercih edilmektedir. Lojistik maliyetlerin GSYİH içindeki ortalama payı, 
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Hindistan’da %13, ABD’de %9, AB’de %10, Japonya’da %11, Çin’de %18, Tayland’da ise %16 

civarında değişmektedir. Lojistik maliyetler/GSYİH oranının yüksek olması ülke ekonomisi 

açısından olumsuz bir durum olarak görülmektedir. Örneğin Hindistan’da ulaştırma altyapısının 

zayıf ve lojistik hizmet kalitesinin düşük olması lojistik maliyetleri artırmaktadır. Bu durum 

küresel piyasalarda ülkenin rekabetçi gücünü olumsuz etkilemektedir (Özbilgin, 2015).  

Ülkenin gelişmesi ve rekabet edebilmesi için bu alanda yapılan çalışmalar girişimcilere 

bilgi sağlaması açısından önemlidir. Ülkemizde bilimsel çalışmaların büyük bir kısmı 

üniversitelerde gerçekleşmekte ve lisansüstü tezler işledikleri konular açısından literatüre ve 

girişimcilere önemli kaynaklar sağlamaktadırlar. Yüksek Öğretim Kurumu resmî sitesinde 2015-

2016 tarihli verilere göre Türkiye’de toplam 193 üniversite,1640 Fakülte,476 Yüksekokul,940 

Meslek Yüksek Okulu,679 Enstitü ve 2864 tane Araştırma ve Uygulama merkezi bulunmaktadır. 

Toplam 11914 Yüksek Lisans ve 5118 Doktora Programı devam etmektedir (YÖK, 2017).  

Bu çalışmalarda ortaya konan teorik varsayımlar, alan çalışmaları ile desteklenmekte ve 

uygulanabilirlik alanı açılmaktadır. Akademik çalışmalardaki bireysel eğilim ülkelerin ihtiyaçları 

ve eksiklikleri neticesinde oluşmaktadır. Lisansüstü tezler bilim adamı yetiştirmenin yanında 

ülkelerin bilgi ve teknolojik alt yapısını güçlendirici çalışmaların ve araştırmaların yapılmasında 

önemli rol oynamaktadır. Tez çalışmalarındaki konu kadar tezlerin literatür incelemesi ve 

metodolojisi güçlü olmalı ve bilimsellik alt yapısı sağlam olmalıdır (Karakütük, 1989). 

Girişimciler için işletme yönetimi ve maliyet hesaplamaları en önemli noktalardır. 

Lojistik maliyetleri 2000’li yıllara kadar yöneticilerin ilgi odağı olmamış ve ikinci plana 

atılmıştır. Fakat fiyat politikası ve rekabet ortamı değişince maliyet çalışmalarındaki ince hesap 

düşünülmeye başlanılmıştır. Küreselleşme, dünyayı tek bir pazar olarak görmekte ve bu neden, 

iyi planlamayı ve stratejik lojistik uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir. Sınırlardaki kotaların 

kaldırılması ve uluslararası ticaretin kolaylaşması ile taşımacılığın büyük oranda yapılması ve 

ortak kaynak kullanımının yaygınlaşması ile sektör büyümekte ve büyümekle beraber problemler 

çoğalmaktadır. Bu problemlere stratejik bakış açısı ile yönelen girişimciler bu yarışta başarılı 

olabileceklerdir. 

Ülkeler ve işletmeler için önemli bir alan olan stratejik lojistik yönetimi alanında 

akademik çalışmalar yapılmakta ve girişimcilere yön vermektedir. Dünyada tedarik zinciri ve 

lojistik konularında bilimsel anlamda verilen önem Türkiye ile karşılaştırıldığında maalesef ki 

aralarında ki fark fazladır. Maalesef ki ancak 2013 yılında, on ikincisi gerçekleştirilen Ulusal 

İşletmecilik Kongresinde “lojistik” ilk defa ana konular arasında yer almıştır (Suvacı, 2016).  

Lojistiğin rekabet avantajı sağlamadaki bu rolü, “stratejik lojistik” kavramını beraberinde 

getirmiştir. Ancak, her ne kadar lojistik disiplininin stratejik açıdan yeniden konumlandırılması 

konusunda bazı çalışmalar yapılmışsa da stratejik araştırmalarda teori geliştirme çalışmaları, 

stratejik lojistik literatüründe büyük ölçüde göz ardı edilmiştir (Olavarrieta ve Ellinger, 1997). 

3. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Stratejik girişimcilik alanında 2007-2013 yılları arasında Stratejik Entrepreneursship 

Journal’da yayımlanan 123 bilimsel makalenin genel bir resmini ortaya koymak üzere 
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bibliyometrik analiz gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma sonuçlarına göre stratejik girişimcilik 

alanında yapılan araştırmaların ekonomi, rekabet, stratejik yönetim gibi bilim alanlarının yanında 

kaynaklara dayalı yaklaşım, örgütsel davranış, inovasyon ve öğrenme konularından da 

etkilendiği ortaya çıkmıştır (Özer, 2014).  

Lojistik ve TZ alanında yabancı alan yazınında bibliyometrik çalışmalardan biri olan 

Charvet(2008)‘in yaptığı çalışmadır. Çalışmada 1985-2005 yılları arasındaki Business Source 

Complete dergisi sayılarında TZ konusunda yayınlanmış makaleler icelenmiştir.33 makale 

incelendiğinde odak noktasının TZ faaliyetleri olduğu ortaya çıkmıştır (Suvacı, 2016).  

Bir diğer çalışmada TZ ve lojistik alanındaki çalışmaların temelini belirlemek üzere dört 

uluslararası alanda yayımlanan derginin sayıları bibliyometrik analiz ile incelenmiştir.412 

makale ve 17000 kaynakça gözden geçirilmiştir. Sonuçta en etkili makaleler belirlenmiştir 

(Suvacı, 2016). 

4. YÖNTEM 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı stratejik lojistik yönetimi ve girişimcilik alanında Türkiye’de 

yazılmış olan lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Bu kapsamda tezlerin türü, yapıldıkları 

üniversiteler ve anabilim dalları, yapıldıkları yıllara göre dağılımı, yapıldıkları sektöre ve 

çalışıldıkları konulara göre gruplandırmak amaçlanmıştır. Bu sayede genel eğilim ortaya 

çıkarılacaktır. 

Stratejik lojistik yönetiminin girişimcilerin dünyasında daha fazla yer edinmesi ve 

yapılan çalışmaların yetersizliğini göstermek için bu çalışma yapılmıştır. 

4.2. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma kapsamında sosyal ve fen bilimleri alanında tüm anabilim ve bilim dallarında 

1990-2017 yılları arasında Yüksek Öğretim Kurumu ulusal tez merkezi resmî sitesinde yayınlan 

yüksek lisans ve doktora tezleri “lojistik”,” lojistik yönetimi”, “strateji” ve “lojistik”, “stratejik”, 

“lojistik yönetimi” ve “girişimcilik”, “girişimcilik”, “lojistik ve girişimcilik”, “girişimcilik ve 

strateji” “anahtar kelimeleri girilerek incelenmiştir. Anahtar kelimelerin içinde geçtiği tezler 

gruplandırılarak ilgili çalışmalar belirlenmiştir. Tekrar eden tezler seçilerek elenmiştir. 

Ross’un (2000) çalışmasına istinaden 1990 yılı başlangıç alınmıştır. Taktikler ve 

stratejiler bu bu dönem itibari ile çalışmalarda gözükmektedir.2017 yılına kadar tamamlanmış 

olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin her biri detaylı şekilde içerik analiz yöntemiyle 

incelenmiştir. İçerik analizi çalışmaları tanımlayıcı bilgiler açısından yapılabileceği gibi (örn. 

yayın sayısı) atıf analizi şeklinde de yapılabilmektedir. 
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5. BULGULAR 

Bu çalışmada öncelikle genel lojistik ve girişimcilik alanında yapılan tezler belirlenmiş 

ve bu tezlerin içinde stratejik, girişimcilik ve lojistik ve bu kelimelerinin birlikte geçtiği tezler 

incelenmiştir. Tablo 1.’de belirtilen şekilde tezler gruplandırılmış ve ilgili anahtar kelimelerin 

içerisinde geçme durumuna göre yirmi dokuz tez seçilmiştir. Seçilen tezler; "stratejik lojistik" 

anahtar kelimesi ile üç tane yüksek lisans, "lojistik" ve “girişimcilik” anahtar kelimesi ile bir tane 

doktora, "girişimcilik "ve "stratejik yönetim" anahtar kelimesi ile bir tane doktora, "girişimcilik" 

ve "stratejik" anahtar kelimeleri ile bir tane yüksek lisans ve dört tane doktora, "lojistik" ve 

"stratejik" anahtar kelimeleri ile on sekiz tane yüksek lisans ve üç tane doktora tezleri bulunmuş 

olup tekrar eden tezler belirlendikten sonra toplam 29 tez detaylı incelemeye tabi tutulmuştur. 

Belirlenen tezler; yıllar itibari ile tez sayıları, tez sayfa sayıları, tezlerin unvana göre 

dağılımı, tezlerin üniversitelere göre dağılımı, tezlerin anabilim dallarına göre dağılımı, tez 

araştırmasının yapıldığı sektör ve tez konularına göre dağılım olmak üzere tezler tanımlayıcı ve 

içerik olarak incelenmiş ve aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi lojistik ve girişimcilik alanında Türkiye’de ciddi oranda 

çalışmalar yapılmıştır. Toplamda 1098 tez çalışması yapılmış ve bunun 213 tanesi doktora (%19) 

çalışmasıdır. Fakat stratejik ön ekinin kullanılmaya başlandığı 1990’lı yılından 2017 yılına kadar 

yapılan çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Girişimcilik için önemli olan “stratejik lojistik 

yönetiminin” rekabet ortamında bu kadar önemli olmasına karşın akademik düzeyde karşılığı 

maalesef düşük düzeyde olmuştur. “Stratejik”, “lojistik yönetimi” ve “girişimcilik” anahtar 

kelimelerinin geçtiği herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Lojistik ve girişimcilik alanında 

da sadece bir çalışma gözükmektedir. Salih Dinçel’in (2014) yılında yaptığı çalışmada lojistik 

sektöründe girişimcilik konusunda ne tür faaliyetler yapıldığının ortaya konulması ve sektörün 

girişimcilere ne şekilde fırsatlar sunduğunun anlaşılması amaçlanmıştır (Dinçel, 2014).  

 

Şekil 1. 1990- 2017 Yılları Arasında Yapılan Anahtar Kelimelere Göre Yüksek Lisans Tez 

Sayıları 

615 

183 
65 

3 1 18 

YÜKSEK LİSANS 
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Tablo 1. Anahtar Kelimelere Göre Yüksek Lisans ve Yüzdelik Payı  

Anahtar Kelimeler Yüksek Lisans Yüzde Pay 

"lojistik " 615 69% 

"girişimcilik" 183 21% 

"lojistik yönetimi" 65 7% 

"stratejik lojistik" 3 0% 

"stratejik"," lojistik yönetimi" ve "girişimcilik" 0 0% 

"lojistik" ve" girişimcilik" 0 0% 

"girişimcilik "ve "stratejik yönetim" 0 0% 

"girişimcilik" ve "stratejik" 1 0% 

"lojistik" ve "stratejik" 18 2% 

Kaynak: Bengisu, 2007.  

Yapılan yüksek lisans çalışmaları incelendiğinde lojistik ve girişimcilik alanında 

çalışmaların olduğu fakat stratejik boyutu ile ilgilenen çalışmaların yetersiz olduğu 

gözükmektedir. Özellikle girişimcilik ve stratejik lojistik yönetimi alanında tez çalışmasına 

rastlanılmamıştır. Bu tablo bize yüksek lisans düzeyinde daha fazla çalışmaların yapılması 

gerekliliğini işaret etmektedir. 

 

Şekil 2. 1990- 2017 Yılları Arasında Yapılan Anahtar Kelimelere Göre Doktora Tez Sayıları  

 

 

 

 

138 

58 

8 1 1 4 3 

DOKTORA 
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Tablo 2. Anahtar kelimelere göre Doktora Tezleri ve Yüzdelik Payı  

Anahtar Kelimeler Doktora Yüzde Pay 

"lojistik " 138 65% 

"girişimcilik" 58 27% 

"lojistik yönetimi" 8 4% 

"stratejik lojistik" 0 0% 

"stratejik"," lojistik yönetimi" ve "girişimcilik" 0 0% 

"lojistik" ve" girişimcilik" 1 0% 

"girişimcilik "ve "stratejik yönetim" 1 0% 

"girişimcilik" ve "stratejik" 4 2% 

"lojistik" ve "stratejik" 3 1% 

Kaynak: Bengisu, 2007.  

Doktora düzeyindeki tezlere bakıldığında girişimciliğin stratejik yönetim boyutunu ele 

alan çalışmalar yapılmış olup özellikle 2009 yılından sonra hız kazandığı söylenebilir. Özellikle 

Şekkeli’nin (2016) yaptığı çalışmada Türkiye genelinde Uluslararası Nakliyeciler Derneğine 

(UND) üye olan lojistik firmalarında çalışan üst düzey yöneticiler üzerinde bir alan çalışması 

yapılmış olup lojistik stratejilerinin rekabet avantajına ve lojistik performansına etkisi üzerine 

odaklanılmıştır (Şekkeli, 2016).  

 

Şekil 3. 1990- 2017 Yılları Arasında Yapılan Tezlerin Yıllara Göre Toplam Sayfa Sayısı 
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Yüksek lisans tezlerinin ortalama sayfa sayısı 173 ve doktora çalışmalarının ortalama 

sayfa sayısı 239 olarak belirlenmiştir.200 sayfanın üzerinde 3 doktora tezi yapılmış ve diğerleri 

150 ile 190 sayfa aralığındadır. Yüksek lisans çalışmalarından 5 tanesi 200 sayfanın üzerinde 

olup genellikle 100-200 sayfa arlığındadır. 

Yüksek Lisans ve doktora tezlerinin çoğunluğu 2006-2012 tarihleri arasında yapılmış 

gözükmektedir. %15 oranında en fazla çalışma 2007 ve 2010 yıllarında yapılmıştır.2007 yılında 

toplam 4 tane yüksek lisans çalışması, 2010 yılında 3 tane yüksek lisans ve 1 tane doktora 

çalışması yapılmıştır.Şekilde görüldüğü şekilde 29 tez çalışmasının 12 tanesi Profesör öğretim 

üyeleri danışmanlığında,9 tez çalışması yardımcı doçent öğretim üyeleri danışmanlığında,8 tez 

çalışması doçent öğretim üyeleri tarafından yönetilmiş olup en fazla çalışma  %41 oranında 

profesör öğretim üyeleri tarafından yönetilmektedir.Tezlerin enstitülere göre dağılımı analiz 

edildiğinde 29 tez çalışmasının %79 oranında ki pay (23 tez çalışması) sosyal Bilimler 

Enstitüsünde %21 oranında ki pay (6 tez çalışması) Fen Bilimleri Enstitüsünde yapılmıştır. Bu 

oran bize girişimcilik ve lojistik çalışmaların sosyal bilimler enstitüsünde daha gündem de 

olduğunu göstermektedir. 

 

Şekil 4. 1990- 2017 Yılları Arasında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tez Sayılarının Yıllara 

Göre Dağılımı 
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Şekil 5. 1990- 2017 Yılları Arasında Yapılan Tezlerin Unvana Göre Dağılımı 

 

 

Şekil 6. 1990- 2017 Yılları Arasında Yapılan Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı 
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Şekil 7. 1990- 2017 Yılları Arasında Yapılan Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı 

 

Tablo 3. 1990- 2017 Yılları Arasında Yapılan Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Yüzdelik Oranı 

 

ANABİLİM DALI Sayı Yüzde Pay 

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı 6 21% 

İşletme anabilim dalı 17 59% 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı 1 3% 

Toplam Kalite Yönetimi Ana bilim dalı 1 3% 

İktisat Anabilim Dalı 1 3% 

Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı 2 7% 

Rekresyon Yönetimi Anabilim Dalı 1 3% 

Anabilim dallarına göre tezlerin dağılımına bakıldığında en büyük payı %59 oranla 

İşletme Anabilim Dalı almaktadır. İkinci sırayı %21 oranla Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı 

almaktadır. Sosyal Bilimler alanında işletme Anabilim Dalı ve Fen Bilimleri alanında Endüstri 

Mühendisliği Anabilim Dalı lokomotif olarak görev almaktadır. 
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Şekil 8. 1990- 2017 Yılları Arasında Yapılan Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı 

Tablo 4. 1990- 2017 Yılları Arasında Yapılan Tezlerin Üniversitelere Göre Yüzdelik Oranı 

Yapılan çalışmaların Üniversitelere göre dağılımına bakıldığında Marmara Üniversitesi 

%21 oranıyla başı çekmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi %14 oranıyla ikinci sırada yer 
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ÜNİVERSİTELERE GÖRE TEZLERİN DAĞILIMI  

ÜNİVERSİTE ADET Yüzde Oran 

Marmara Üniversitesi 6 21% 

Yeditepe Üniversitesi 1 3% 

Dokuz Eylül Üniversitesi  4 14% 

Celal Bayar Üniversitesi 2 7% 

İstanbul Teknik Üniversitesi 2 7% 

Dumlupınar Üniversitesi 1 3% 

Yıldız Teknik Üniversitesi 1 3% 

İstanbul Üniversitesi 2 7% 

Yasar Üniversitesi 1 3% 

Erciyes Üniversitesi 1 3% 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1 3% 

İstanbul Ticaret Üniversitesi  1 3% 

Selçuk Ünversitesi 1 3% 

İstanbul Aydın Üniversitesi 1 3% 

Gazi Üniversitesi 2 7% 

Karadeniz Teknik Üniversitesi   1 3% 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1 3% 
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almaktadır. Fen Bilimleri alanında İstanbul Teknik ve Yıldız Teknik Üniversitesi önemli 

çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca Celal Bayar Üniversitesi %7 lik oranla önemli bir sıralama elde 

etmiştir. 

 

Şekil 9. 1990- 2017 Yılları Arasında Yapılan Tezlerin Sektöre Göre Dağılımı 

Tablo 5. 1990- 2017 Yılları Arasında Yapılan Tezlerin Sektöre Yüzdelik Oranı 

Sektör Sayı Yüzde Pay 

Sanayi kuruluşu 8 28% 

Lojistik firması 11 38% 

Otel işletme 1 3% 

Tekstil 2 7% 

Madeni yağ firması 1 3% 

Liman 1 3% 

Şeker sektörü 1 3% 

Araştırma 3 10% 

Mağaza 1 3% 

Toplam 29  

Sektör bazında inceleme yapıldığında lojistik uygulamaların ve girişimcilik alanında 

araştırmalar daha çok sanayi kuruluşlarında yoğunlaşmış ve yöntem olarak anket uygulanarak 

analizler yapılmıştır. Lojistik firmaları %38 oranıyla çalışmaların büyük bir kısmını bünyesinde 

bulundurmuştur. Diğer sektörler incelendiğinde tekstil ülkesi olan ülkemizde bu alanda da 

çalışmalar yapılmış fakat kısıtlı kalmıştır. Bu alanda sektörlerin ihtiyaçları belirlenmeli ve ona 

göre çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Literatürde, stratejik lojistik işletmeler arası ilişkileri lojistik tekniklerle düzenleyerek 

rekabet avantajı elde etmek olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası ticari faaliyetlerin 

yaygınlaşması ve sanayide endüstri 4.0 sistemine geçiş ile beraber e-ticaret işletmeler için 

vazgeçilmez bir alan olmuş bununla beraber stratejik lojistik yönetim ve lojistik sektörü önem 

kazanmıştır. Küresel piyasalarda yaşanan rekabet ortamı girişimciler için maliyet, müşteri 

ilişkilileri, tedarik zinciri, depo, stok ve sevkiyat yönetimini stratejik lojistik yönetiminin alt 

başlıkları olarak belirleyen bir sistemin gerektiğini göstermektedir. Lojistiğin sadece depo ve 

sevkiyat işlemlerini kapsayan dar çerçeveden alınarak işletmeler için hammadde alımından 

başlayarak tüm üretim aşamalarını kapsayan ve müşteriye en iyi kalitede ve ilişki yönetimi 

içerisinde teslim edilmesini sağlayan süreç yönetimi “stratejik lojistik yönetimi” literatüre ve 

işletmelerin gündemine girmiş ve kavramsal bir dönüşüm yaşamıştır.     

Bu çalışmada 1990-2017 yılları arasında Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi 

resmî sitesinde yayınlanmış olan lisansüstü tezler ilgili anahtar kelimeler ile taranmış ve içerik 

analizi yöntemiyle detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Bu 27 yıllık dönemde yayınlanan tezler 

araştırma yöntem kısmında belirlenen kriterlere göre değerlendirilerek genel eğilim belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu çalışma stratejik lojistik yönetimi ve girişimcilik araştırma alanını inceleyen 

literatür temelli bir analizi kapsamaktadır. 

Çalışma içerisinde ele alınan tezler her boyutu ile analiz edilmiş ve bazı sonuçlara 

varılmıştır.27 yıllık dönemde yayımlanan tezler genellikle 2007-2017 yılları arasında yoğunluk 

kazanmıştır.Toplamda 1098 tez çalışması yapılmış ve bunun 213 tanesi doktora (%19) 

çalışmasıdır. Fakat stratejik ön ekinin kullanılmaya başlandığı 1990’lı yılından 2017 yılına kadar 

yapılan çalışmalar yetersiz olmaktadır. Girişimcilik için önemli olan stratejik lojistik yönetiminin 

rekabet ortamında bu kadar önemli olmasına karşın akademik düzeyde karşılığı maalesef düşük 

düzeyde olmuştur. Stratejik, lojistik yönetimi ve girişimcilik anahtar kelimelerinin geçtiği 

herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Lojistik alanında özellikle stratejik yönetim boyutunda 

yapılan çalışmalar sadece araştırma boyutunda kalmış ve matematiksel modeller ile 

desteklenmemiştir. Ülkemizde Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik Bölümü gibi bölümler 

olmasına rağmen istenilen düzeyde akademik sinerji oluşmamıştır. Ayrıca sektörler bazında 

araştırmaların az yapıldığı görülmektedir. Üniversiteler dağılımı incelendiğinde Türkiye 

genelinde çalışmaların yapıldığı gözükmekle beraber daha çok İstanbul şehrinde bulunan 

üniversiteler başı çekmektedir. İstanbul şehrinde de Marmara Üniversitesi ve İstanbul 

Üniversitesi önemli çalışmalara imza atmıştır. Anabilim dalları ekseninde işletme anabilim dalı 

bu konuda önemli bir alanı kapsamaktadır. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı lojistik 

uygulamalara getirdiği matematiksel yorum ve çözüm önerileri ile önemli bir anabilim dalıdır. 

Maliyetlerin düşürülmesi ve etkin depo yönetimi alanında yapılan tezler rekabet ortamında 

başarılı olunmasını sağlamaktadır. Şunu da belirtmek gerekiyor ki bu çalışmalar gelişmekte olan 

sanayi ve lojistik sektörü için yetersizdir.27 yıllık dönemde stratejik, lojistik ve girişimciliğin 

beraber kullanıldığı bir çalışmaya rastlanılamayışı göstermektedir ki bu alan hem sosyal bilimler 

hem fen bilimleri alanında çalışmaya muhtaç bir alandır. Bu çalışma Türkiye’nin lisansüstü 

tezlerini analiz edilerek akademisyenlerin eğilimleri ve sektörün hangi alanlarda yoğunlaştığını 

göstermiş ve yeni çalışma yapacak akademisyenler için yol gösterici olmuştur. 
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Özet  

Çalışma temel olarak, girişimcilerin başarısızlık korkusu yaşayıp yaşamadığını ve eğer yaşıyorlarsa 

girişimcilik faaliyetlerinin bundan etkilenip etkilenmediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Girişimcilik söz 

konusu olduğunda genellikle başarının ön plana çıkması sebebiyle girişimcilerin yaşayabileceği başarısızlık 

korkusu ve bunun sonuçları ihmal edilmiştir. Bu sebeple çalışmanın önem arz ettiği düşünülmektedir. Çalışma 

amacı doğrultusunda öncelikli olarak ayrıntılı bir literatür taraması yapılmıştır. Literatür taramasının ardından 

alan araştırmasına geçilmiştir. Nitel olarak tasarlanan araştırmanın amacına uygun olan yarı yapılandırılmış 

mülakat tekniği kullanılmıştır. Görüşmelerin sınırlarının belirlenmesi amacıyla toplam 14 sorudan oluşan ve 

başarısızlık korkusuna ilişkin soruların açık uçlu olduğu bir görüşme formu oluşturulmuştur.Halen aktif olarak 

işletmesini yönetmekte olan ve küçük veya orta boy işletmesi olan 11 girişimci ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Toplanan veriler betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Girişimcilerin çoğunluğu işlerini kurmaya karar 

verdiklerinde ve halen başarısızlık korkusu hissettiklerini ifade etmiştir. Yine girişimcilerin çoğunluğu başarısızlık 

korkusunun güdülerini olumlu yönde etkilediğini, başarısızlık korkusu düzeyinin zaman içinde değiştiğini ve 

başarısızlık korkusunun psikolojilerini etkilediğini belirtmiştir. Girişimcilerin önemli bir bölümü aile desteğinin 

başarısızlık korkularını azalttığını belirtmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Girişimcilik, Başarısızlık, Başarısızlık korkusu, Girişimcilik ve başarısızlık korkusu. 

 

HOW MUCH DOES ENTREPRENEURS AFRAID OF FAILURE? 

Abstract  

The main purpose of this study is determining whether entrepreneurs are experiencing fear of failure and 

whether entrepreneurial activities are affected by fear of failure. When it comes to entrepreneurship, fear of failure 

and consequences of entrepreneurs' failure are often neglected because success comes into the forefront.This study 

is important for this reason. Reviewed the detailed literature firstly for the purpose of the study. After the literature 

search, we started to field research. The semi-structured interview technique, which is appropriate for the purpose 

of this qualitative research, is used. In order to determine the boundaries of the interviews, an interview form 

consisted. The form consisting of a total of 14 questions and there are 8 open-ended questions about the fear of 

failure. Interviews were held with 11 entrepreneurs who are currently managing to actively his/her business and 

who own a small or medium-sized business. Descriptive analysis was used in order to analyze the data. The 

majority of the entrepreneurs stated that when they had decided to establish their business and still feel a fear of 

failure. The majority of entrepreneurs said that the fear of failure affects their motive positivelyand that the level of 

the fear of failure changes over time, and that fear of failure affects their psychology. A significant proportion of the 

entrepreneurs noted that family support reduced their fear of failure. 

Anahtar Kelimeler:Entrepreneurship, Failure, Fear of failure, Entrepreneurship andfear of failure. 
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1. GİRİŞ 

Gartner (1988) girişimciliği “yeni bir örgüt kurmak” şeklinde tanımlamaktadır.Ancak 

girişimcilik yeni bir örgüt kurmanın yanında mevcut/yeni kurulan bir örgütün büyüme ve 

gelişmesini kapsayan faaliyetleri ve ayrıca her türlü yenilik ve değişim gerçekleştirme sürecini 

de içermektedir (Naktiyok, 2004:3,6). Bir diğer ifadeyle girişimcilik, kişilerin veya grupların -

kârlı- iş fırsatlarını farkettiği, bu fırsatları takip ettiği ve zenginlik/refah yaratmak amacıyla bu 

fırsatları kullandığı ve dolayısıyla yeni ekonomik faaliyetler yarattığı, birbirini takip eden 

evrelerden oluşan bir süreçtir. Süreçte yer alan her aşamanın gelişimi girişimsel yetenekler 

gerektirmektedir(George ve Zahra, 2002; Cacciotti ve Hayton, 2015; Shane ve Venkataraman, 

2000; Cuervo vd., 2007:2; Cacciotti ve Hayton, 2014).Girişimcilik, büyüklüğü veya yaşı fark 

etmeksizin bütün örgütleri etkileyen bir fenomendir (Cuervo vd., 2007:4). 

Girişimciliğe ilişkin temel bileşenler risk alma, proaktif olma ve inovasyon olarak 

değerlendirilmektedir (Miller, 1983; Covin ve Slevin, 1991a,b; Lumpkin ve Dess, 1996; Zahra 

ve Covin, 1995; Zhao, 2005; George ve Zahra, 2002; Zahra vd., 2000).Risk alma, amaçları 

sürdürme ve sonuçlar belirsiz olsa dahi faaliyete geçme istekliliğini ifade etmektedir ve 

girişimcilik söz konusu olduğunda özellikle hesaplanmış risk almak gerekmektedir (Zahra vd., 

2000; George ve Zahra, 2002).Risk alma, finansal açıdan zarar tehlikesini ve sosyal açıdan da 

başarısızlığı göze almak demektir (Kayalar ve Ömürbek, 2007).Bu temel bileşenlerin yanında 

girişimciliğin en ayırt edici özelliği fırsatların farkına varma ve bunlardan yararlanma ve bu 

konudaki istekliliktir (Stevenson ve Jarillo, 1990; Zahra, 2005; Naktiyok, 2004; Minniti ve 

Nardone, 2007; Arenius ve Minniti, 2005).  

Fırsatları farketme, tanımlama gibi faaliyetleri de içeren girişimsel faaliyetleri 

gerçekleştiren fonksiyon olan girişimci, karar veren, harekete geçen ve fırsatları kişisel olarak 

belirleyen kişidir (Stevenson ve Jarillo, 1990; Cacciotti ve Hayton, 2015). Sharma ve Chrisman 

(1999) girişimciyi, bağımsız olarak veya bir kurumsal sistemin parçası olarak yeni örgütler kuran 

veya mevcut bir örgüt içinde yenilenme veya inovasyonu başlatan birey veya gruplar şeklinde 

tanımlamaktadır. 

Girişimciler, süreç boyunca çeşitli görevlerle yüz yüze kalmakta, genellikle yeni, 

öngörülemez, kompleks vb. şartlarda çalışmaktadolayısıyla sürekli olarak başarı veya 

başarısızlık olasılığına maruz kalmaktadırlar (Baron, 2000; Cacciotti ve Hayton, 

2014).Başarısızlık, genellikle bir amaca ulaşılamaması açısından tanımlanmaktadır vebeklenen 

ve istenen sonuçlardan sapmayı ifade etmektedir. Başarısızlık, istenmeyen bir durumu ifade 

etmekte ve bir kaçınma güdüsüne sebep olmaktadır (Conroy, 2001a; Singh vd., 2007). 

Girişimcilikte başarısızlık önemli bir yer tutmaktadır çünkü yeni girişimlerin büyük bir 

çoğunluğu başarısızlıkla sonlanmaktadır ve bu durum dünya genelinde geçerlidir(Mitchell ve 

Shepherd, 2011; Zahra vd., 2000; Singh vd., 2007). Girişimciliğe ilişkin bu yüksek düzeydeki 

başarısızlığın elbette farklı sebepleri vardır. Ancak bu sebepler içinde, genellikle göz ardı edilen, 

“girişimcilik fonksiyonunu icra eden girişimcinin “insan” (Stevenson ve Jarillo, 1990) 

olmasından kaynaklanan “duygular”, özellikle “korkular” oldukça önemli yer tutsa gerektir. 

Nitekim girişimcilik duygusal bir yolculuktur ve girişimciliğe ilişkin önemli duygular 

vardır.Bunlar girişimciliğe ilişkin davranışlarlapozitif biçimde ilgili olabileceği gibi girişimciliğe 
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ilişkin çabaları engelleyebilen üzüntü, şüphe ve korku gibi duygular da olabilmektedirve korku 

girişimcilik faaliyetlerinin farklı aşamalarında etkili olabilmektedir (Baron, 2000; Cacciotti ve 

Hayton, 2015). Bunun anlamı, girişimsel süreçte, başarı veya başarısızlık üzerinde etkili olması 

muhtemel unsurlardan birinin de korku duygusu daha da spesifik olarak başarısızlık korkusu 

(BK, başarısız olma korkusu) olduğudur. Ancak korku ve girişimsel başarı ilişkisi hakkında çok 

az bilgi mevcuttur (Collins, 2007:2). Aynı şekilde, girişimcilik bağlamında BKnun yapısı/doğası 

hakkında da çok az şey bilinmektedir (Hayton vd., 2013b). 

Girişimcilik sürecinde oldukça önemli bir yeri olan fakat buna karşın hakkında oldukça 

az şey bilinen başarısızlık korkusu,girişimcilik söz konusu olduğunda özellikle dikkate alınması 

gereken bir olgudur. Bu özellikli önemi sebebiyle bu çalışmanın öncelikli 

amacı,girişimcilerin,girişimcilik sürecinde başarısızlık korkusu yaşayıp yaşamadıklarını ve BK 

yaşıyorlarsa girişimcilik faaliyetlerinin bundan etkilenip etkilenmediğini ortaya koymaktır. 

Girişimcilik literatürü incelendiğinde girişimcilerin BKna yönelik oldukça az sayıda araştırma 

yapıldığı görülmektedir ve ayrıca Türkçe literatürde bu konuya ilişkin hiçbir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Dolayısıyla araştırma sonucunda ulaşılan bulguların önemli olduğu ve 

girişimcilik literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Girişimcilerin başarısızlık korkularını 

saptamayı amaçlayan çalışmada temel araştırma soruları “Girişimciler BK yaşamakta mıdır? 

Girişimcilerin girişimcilik faaliyetleri BKndan etkilenmekte midir? BK, girişimcileri ne kadar, 

ne yönde ve hangi alanlarda etkilemektedir?” şeklinde belirlenmiştir. Nitel araştırma yönteminin 

benimsendiği araştırma kapsamındahalen kurdukları firmaları aktif olarak yönetmekte olan 

girişimcilerinden yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile veri toplanmış ve veriler betimsel 

analiz ile değerlendirilerek bulgular ortaya koyulmuştur. 

2. BAŞARISIZLIK KORKUSU 

Uzun süredir başarı davranışı üzerinde önemli bir etken olarak görülen (Conroy ve Elliot, 

2004) başarısızlık korkusu, başarısızlığa bağlı küçük düşme ve mahcubiyet beklentisine dayalı 

kaçınma güdüsünü ifade etmektedir. Atkinson (1966,Akt:Conroy, 2001b) başarısızlık korkusunu 

“başarısızlıktan kaçınma eğilimi ve/veya başarısızlığın bir sonucu olarak küçük düşme veya 

utanç/mahcubiyet deneyimleme dirayeti/yeteneği” olarak tanımlamıştır. Başarısızlık 

korkusu,tehditleri değerlendirme ve başarısızlık ihtimali içeren durumlar süresince kaygı 

hissetme eğilimidir. Dolayısıyla BKnda duygular önemli bir yer tutmaktadır (Conroy vd., 2007; 

Conroy, 2001b).BK, başarısızlık olasılığı beklentisinden kaynaklanan olumsuz bir duygudur. Bu 

durum çevresel uyaranların tehdit olarak algılanmasından kaynaklanmaktadır ancak algılanan bu 

tehditler öngörülen (-henüz- varolmayan) tehditler olabileceği gibi mevcut da olabilmektedir 

(Cacciotti ve Hayton, 2015; Cacciotti ve Hayton, 2014; Mitchell ve Shepherd, 2010). Bu 

anlamda BK, algılanan tehdit ve amaçlara ulaşamamanın itici sonuçlarına bir tepki olarak 

görülebilir (Haghbin vd., 2012). BKnu değişmez bir huy olarak görenler olduğu gibi BKnu 

çevresel tehditlerin algılanmasından kaynaklanan geçici bilişsel ve duygusal bir durum olarak 

görenler de bulunmaktadır (Cacciotti ve Hayton, 2015; Cacciotti ve Hayton, 2014). 

Başarısızlık korkusunun başarıyla, ruh sağlığıyla, ahlaki gelişimle ve fiziki sağlıkla ilgili 

ciddi sonuçları olabilmektedir (Conroy vd., 2002). BK olan kişiler, başarılı olabileceklerine 

ilişkin güven duymazlar ve uğraşılarında başarısızlıktan kaçınma kapasitelerine 

inanmazlar.Dolayısıyla kişiler başarısızlık bir opsiyon olduğunda amaçlardan kaçmayı 
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seçebilmektedirler. Böylece kişiler genellikle bunalımlı, kaygılı, kafası karışık veya sinirli olur, 

ayrıca güven ve öz saygıda azalma ya da aile içi geçimsizlikte artma olabilir.İş yerinde 

başarısızlık korkusu yaşayan kişiler ayrıca kişisel yaşamında da BK yaşayabilirler (Nelson vd., 

2013).  

BKnun/Başarısızlığın 5 caydırıcı sonucu olduğu bulgulanmıştır: (1)mahcubiyet ve utanç 

deneyimi, (2)kişinin kendi özdeğerini düşürmesi, (3)belirsiz bir geleceğin olması, (4)sosyal 

etkiyi kaybetme/önemli diğerlerinin ilgisini yitirme ve (5)önemli diğerlerinin üzülmesi/onları 

hayal kırıklığına uğratma (Conroy, 2001b; Conroy vd., 2002; Conroy ve Elliot, 2004; Conroy 

vd., 2007). Bu sonuçların başarısız olduklarında muhtemelen gerçekleşeceğine inanan kişiler 

büyük ihtimalle durumları tehditkar olarak değerlendirme (Conroy vd., 2007) eğiliminde 

olacaktır. 

2.1. Başarısızlık Korkusu ve Girişimcilik 

BK, girişimcilik yolunun önemli bir kısmıdır (Cacciotti ve Hayton, 2015; Cacciotti ve 

Hayton, 2014) ve girişimcilikle uğraşırken algılanan başarısızlık yaşama riski ve bunun 

sonuçlarını ifade etmektedir (Arenius ve Minniti, 2005). Girişimciliğe ilişkin arzuyuolumsuz 

etkileyebilen, konuya özel bir süreç olarak da değerlendirilebilecek olan (Wyrwich vd., 2016) 

BK, bir insanı girişimde bulunmadan önce bile başarılı olamayacağından korkan ve bezmiş 

bırakan bir duygudur (Cacciotti ve Hayton, 2015).Girişimcilik açısından BKnun tanımlaması 

noktasında,BKnu riskten kaçınma yönünden tanımlayanlar olduğu gibi çevresel tehditlerin 

algılanmasından kaynaklanan olumsuz bir duygu olarak tanımlayanlar da bulunmaktadır. Riskten 

kaçınma açısından tanımlayanlar, korkuyu kişisel karakteristikler açısından ele alarak kişiliğe 

ilişkin bir eğilime işaret etmekte ve korku deneyimi eğilimini kişiden kişiye farklılaşan bir şey 

olarak kabul etmektedir. İkinci grup, motivasyonel bir eğilim olarak varsayarak korkunun 

çevresel işaretlerin bir sonucu olarak deneyimlenen bir şey ve belli psikolojik ve davranışsal 

sonuçlarla ilgili olduğunu öne sürmektedir. Bununla birlikte BK,içsel veya dışsal faktörlerden 

kaynaklanabilmektedir (Cacciotti ve Hayton, 2014; Hayton vd., 2013a). Ancak genel eğilim 

BKnu riskten kaçınma açısından tanımlama yönündedir. Buna göreBK riske karşı tutum olarak 

veya yüksek düzeyde riskten kaçınmanın işareti olarak ele alınmaktadır (Cacciotti ve Hayton, 

2014). Bu bağlamda BK, riskten kaçınma için genelleştirilmiş bir arzu olarak 

tanımlanabilir(Mitchell ve Shepherd, 2011). 

2.2. Başarısızlık Korkusunun Girişimcilik Üzerindeki Etkileri 

Algılanan başarısızlık olasılığı, kişilerin bir iş kurma kararında önemli bir etkendir 

(Minniti ve Nardone, 2007) çünkü BK, kişilerin kendileri hakkındaki tutum ve davranışlarını 

şekillendiren bir faktördür ve dolayısıyla girişimci bir şekilde hareket etme kararlarını da 

etkilemektedir (Hayton vd, 2013a).BK, bir iş fırsatını kullanma ya da kullanmama kararı da dahil 

olmak üzere büyükbir etkiye sahiptir ve ayrıca bu özelliği ile bölgesel girişimcilik oranlarını da 

etkileyebilmektedir (Wennberg vd., 2013). 

BK, yeni girişimin sonuçları hakkında bir histir ve bu his, değerlendirme ve yeni işletme 

kurma olasılığı üzerinde kişinin nesnel değerlendirmesini etkilemektedir (Li, 2011). Çoğu insan 

riskten kaçındığı için ve algılanan BK yeni bir iş kurmaya bağlı riskin değerlendirilmesinde 
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önemli bir faktör olduğu için, daha az başarısız olma ihtimali algısının, kişinin yeni bir iş kurma 

ihtimalini artıracağı düşünülmektedir (Arenius ve Minniti, 2005). Dolayısıyla kişinin yüksek 

düzeydeki BKsu, girişime başlama kararını engelleyici etki yapan bir faktördür. BKnun iş kurma 

isteğini azalttığı, dolayısıyla girişimci olma kararı üzerinde caydırıcı etkisi olduğu kabul 

edilmektedir ve bu yöndeki bulgular oldukça fazladır (Morgan ve Sisak, 2016; Wyrwich vd., 

2016; Cacciotti ve Hayton, 2015; Wennberg vd., 2013; Hayton vd., 2013a; Arenius ve Minniti, 

2005; Cacciotti ve Hayton, 2014;Hayton vd., 2013b;Shinnar vd., 2012). 

Mevcut literatür çoğunlukla BKnun iş kurma kararı üzerindeki etkisine odaklanmıştır 

fakat korkunun psikolojik durumu, girişim süreci boyunca deneyimlenebilmektedir. Daha net 

ifade etmek gerekirse BK, yeni başlayan, gelişmekte olan ve deneyimli girişimcilerin girişimcilik 

faaliyetleri üzerinde etkili olmaktadır (Cacciotti ve Hayton, 2015; Morgan ve Sisak, 

2016).Çünkü başarısızlık korkusu kişilerin seçimlerine hâkim olarak girişimsel kararlar üzerinde 

büyük bir etkiye sahip olabilmektedir (Morgan ve Sisak, 2016). BK,dikkatin problemler, 

tehditler veya meseleler üzerinde odaklanmasına sebep olarak girişimciliğe ilişkin performans 

üzerinde etkili olabilmektedir (Hayton vd, 2013a).Fakat BKnun kişiler üzerinde her zaman 

olumsuz etkileri olmayabilir;BK girişimsel faaliyetleri engelleyebilir ancak tersine faaliyeti 

motive de edebilir. Dolayısıyla BKnun farklı etkileri olabilmektedir. Bu etki BK türü ve kişisel 

karakteristiklere bağlı olarak değişmektedir (Mitchell ve Shepherd, 2011). BK, zaten girişimci 

olanlar için, kişinin başarı standartları yeterince yüksek olduğu zamangerçekten de motive edici 

olabilmektedir (Morgan ve Sisak, 2016). Örneğin başarısızlık korkusunun kendilerine, 

gerçekleştirdikleri üst düzey başarılarında nasıl yardım ettiğini anlatan başarılı/ünlü kişiler, 

profesyoneller vb. vardır. Ancak bu olumlu etkinin aksine başarısızlık korkusu yüzünden hiçbir 

zaman bir alanda tüm potansiyelinigerçekleştiremeyen kişilerin hikayeleri de vardır (Conroy, 

2001b; Conroy vd., 2002; Wyrwich vd., 2016). 

Girişimciliğe başlama kararı ve girişimcilik süreci dışında BK, herhangi bir sebeple –

başarısızlık da dâhil- işini kapatmış olan kişilerin tekrar girişimcilikle uğraşmaları olasılığını da 

etkilemektedir. Hessels vd. (2011) daha düşük düzeyde BK olduğu bildirilen kişilerin ayrıldıktan 

sonra girişimsel uğraşla tekrar ilgilenme olasılığının daha yüksek olduğunu bildirmiştir. 

3. GİRİŞİMCİLERİN BAŞARISIZLIK KORKUSUNA İLİŞKİN BİR 

ARAŞTIRMA 

3.1. Amaç ve Önem 

Bu çalışmada temel olarak girişimcilerin işlerini kurarken ve sonrasında başarısızlık 

korkusu yaşayıp yaşamadıklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bunun yanında BK yaşayan 

girişimcilerin, girişimcilik faaliyetlerinin bundan etkilenip etkilenmediğini belirlemek de 

amaçlanmıştır. 

Belirtildiği üzere BK, girişimcilik sürecinin en önemli bileşenlerinden biridir ve açıkça 

ortaya çıksa da çıkmasa da girişimcinin davranış ve özellikle kararlarını etkileyebilmektedir. 

Oldukça fazla “bilinmeyen” içeren girişimcilik sürecinde çeşitli sebeplerle BK yaşanması 

doğaldır. Fakat girişimcilik literatüründe bu güne kadar genellikle BK göz ardı edilmiştir. Oysa 

girişimcilik faaliyetleri, girişimsel başarı, performans, girişimsel kararlar, davranışlar vb. gibi 
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konularda BKnun oldukça önemli olduğu belirtilmektedir. Yabancı literatürde, özellikle son 

zamanlarda,çeşitli yönlerden girişimcilik ve BK ilişkisine yönelik artan bir ilgi olduğu,bu konuya 

yönelik çalışmaların artmakta olduğu ve bu konudaki çalışmaların giderek çeşitlendiği literatür 

taraması sırasında gözlenmiştir.Buna karşın Türkçe literatürde doğrudan girişimcilik ve BKnu 

ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak potansiyel girişimcilere yönelik olarak 

gerçekleştirilen bazı çalışmalardaBKna ilişkin bazı sonuçlar ortaya çıkmıştır ve genel olarak 

BKnun girişimcilik isteğini ve eğilimini azalttığı bulgulanmıştır (Kızılaslan ve Karaömer, 2015; 

Akpınar ve Küçükgöksel, 2015). Dolayısıyla bu konuda Türkçe literatürde bir boşluk olduğu ve 

söz konusu çalışmanın bu anlamda önemli olduğu ve literatüre katkı sağlayacağı söylenebilir.  

3.2. Örneklem Seçimi 

Araştırma İzmir ilinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekliişletme sahibi olan, halen bu 

firmayı aktif olarak yönetmekte olan yeni ve deneyimli girişimcileri kapsamaktadır.Bu seçimin 

öncelikli sebebi; bu girişimcilerin halen işletmenin aktif olarak yöneticisi olması ve dolayısıyla 

her türlü kararı bizzat alıyor olmasıdır.Ayrıca bu işletmelerin büyüme vb. gibi kritik kararlar 

almak durumunda kalabileceği de dikkate alınmıştır. Örneklem seçiminde ölçüt örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Söz konusu kriterlere uyan 11 girişimciye ulaşılarak veri toplanmıştır. 

Araştırmaya katılan girişimciler G1, G2….G11 şeklinde kodlanmıştır. 

3.3. Yöntem 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir ki literatürde (girişimcilerin BKna 

ilişkin araştırmalarda) genellikle bu yöntem tercih edilmektedir (örneğin; Sing vd., 2007; 

Cacciotti ve Hayton, 2014; Hayton vd., 2013a; Hayton vd., 2013b). Araştırmada gerekli verileri 

elde edebilmek için girişimcilerle mülakatlar gerçekleştirilmiştir.Görüşmeler, katılımcıların 

gönüllüğü esasına göre gerçekleştirilmiş ve öncesinde katılımcıya araştırmanın amacı ve önemi 

kısaca anlatılmıştır. Görüşmeler ortalama 30-40 dakika sürmüştür ve sohbet ortamında 

gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada, nitel araştırmalarda kullanılan tekniklerden yarı yapılandırılmış mülakat 

tekniği kullanılmıştır.Görüşmelerin konu sınırlarını ve sorulacak soruları belirlemek amacıyla bir 

görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme 

formu toplam 14 soru içermektedir. Bu soruların 6 tanesi demografik bilgilerle, 8 tanesi de 

girişimcilerin yaşadıkları/yaşayabilecekleri başarısızlık korkularıyla ilgilidir. Başarısızlık 

korkularıyla ilgili sorular açık uçlu olarak hazırlanmış ve katılımcının mümkün olduğunca 

detaylı bilgi vermesi amaçlanmıştır. Sorularla ilgili olarak gerektiğinde örnekler sunularak daha 

iyi anlaşılması sağlanmaya çalışılmıştır. Görüşmeler bu sorulara bağlı kalınarak 

gerçekleştirilmiştir. Girişimcilereisterlerse sorulan sorular dışında da görüş ve önerilerini 

açıklama fırsatı tanınarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmeler sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesinde betimsel analiz 

kullanılmıştır. Araştırma amacı doğrultusunda 8 tema belirlenmiş ve betimsel analiz bu temalar 

çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Belirlenen temalar(i)Başlangıç kararı korkuları, (ii)Güncel 

korkular, (iii)Korku düzeyinde değişiklik, (iv)Girişimcilikgüdüleri üzerindeki etki, (v)Korkuyu 
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azaltan unsurlar, (vi)Korkuyla başetme yolları, (vii)Girişimsel faaliyetler üzerindeki etki ve 

(viii)Psikolojik etkiolarak adlandırılmıştır. 

3.4. Bulgular  

Girişimcilerin demografik özelliklerine ilişkin bulgular aşağıda özetlenmiştir. 

G1 erkek, 39 yaşında ve evlidir. 2,5 yıllık bir işletmesi vardır ve hizmet sektöründe 

faaliyette bulunmaktadır. Daha önce başka bir iş kurmuştur. G2 erkek, 32 yaşında ve evlidir. 

İşletmesi 1 yıllıktır ve hizmet sektöründe faaliyette bulunmaktadır. Daha önce başka bir iş 

kurmamıştır.G3 erkek, 26 yaşında ve bekârdır. 2,5 yıllık bir işletmesi vardır ve gıda sektöründe 

faaliyette bulunmaktadır. Daha önce başka bir iş kurmamıştır.G4 Erkek, 27 yaşında ve bekârdır. 

6 yıllık bir işletmesi vardır ve hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir. Daha önce başka bir iş 

kurmamıştır.G5 erkek, 25 yaşında ve bekârdır. 5 yıllık bir işletmesi vardır ve inşaat sektöründe 

faaliyette bulunmaktadır. Daha önce başka bir iş kurmamıştır.G6 kadın, 46 yaşında ve evlidir. 3 

yıllık bir işletmesi vardır ve gıda sektöründe faaliyette bulunmaktadır. Daha önce başka bir iş 

kurmuştur.G7 erkek, 31 yaşında ve evlidir. 10 yıllık bir işletmesi vardır ve hizmet sektöründe 

faaliyette bulunmaktadır. Daha önce başka bir iş kurmamıştır.G8 erkek, 55 yaşında ve evlidir. 31 

yıllık bir işletmesi vardır ve üretim sektöründe faaliyette bulunmaktadır. Daha önce başka bir iş 

kurmamıştır.G9 kadın, 46 yaşında ve evlidir. 17 yıllık bir işletmesi vardır ve hizmet sektöründe 

faaliyette bulunmaktadır. Daha önce başka bir iş kurmamıştır.G10 erkek, 41 yaşında ve evlidir. 

10 yıllık bir işletmesi vardır ve kimya sektöründe faaliyette bulunmaktadır. Daha önce başka bir 

iş kurmuştur.G11 erkek, 26 yaşında ve bekârdır. 1 yıllık bir işletmesi vardır ve hizmet 

sektöründe faaliyette bulunmaktadır. Daha önce başka bir iş kurmuştur. 

Girişimcilere yöneltilenilk soru, işlerini kurma kararı verdiklerinde BK hissedip 

hissetmediklerini ve en fazla hangi konuda hissettiklerini anlamayı amaçlamaktadır. 

7 girişimci (G1,G2,G4,G5,G9,G10,G11) işlerini kurmaya karar verdiklerinde az veya çok 

korku hissettiklerini bildirmişlerdir. Girişimcilerin söz konusu süreçte en fazla korku hissettiği 

konular ise yeniden sıfırdan başlama korkusu (G1), belirsizlikten kaynaklanan korkular (G4), 

sabit maliyetleri karşılamaya ilişkin korkular (G4), müşteri çekilip çekilemeyeceğine ilişkin 

korkular (G4,G9), işi başarıp başaramayacağına yönelik korkular (G5,G11), sektörde tutunup 

tutunamayacağına yönelik korkular (G5,G11), vergi vb. gibi konulara yönelik korkular (G9), 

bilinmeyen bir ortamda iş yerini kurmuş olmaktan kaynaklanan korkular (G9) ve finansal 

konulara yönelik korkular (G10) olarak tespit edilmiştir.G4 “İşimi kurmaya karar verdiğimde 

belirsizliklerden dolayı bazı korkular yaşadım” ifadesiyle belirsizliğin bu konudaki önemini 

vurgulamıştır. G2 daha önceden tecrübe sahibi olduğu bir sektörde yatırım yapmasına karşın az 

da olsa korkusunun olduğunu belirtmiştir fakat hangi konularda korku yaşadığını belirtmemiştir.  

Korku hissetmediğini belirten 4 girişimci ise korku hissetmeme sebeplerini;G3 kira vb. 

gibi dertleri olmadığını, G6 önceki tecrübesinden kaynaklandığını ve G8 

gençliğindenkaynaklandığınıbelirterek açıklamıştır ve “ Gençliğin ve tecrübesizliğin verdiği 

cesaretle olsa gerek herhangi bir korku hissetmedim. Zaten genç yaşlarda insanın kaybedecek 

bir şeyi olmayınca daha cesur olabiliyor” ifadelerini kullanmıştır. G7 herhangi bir açıklama 

yapmak istememiştir.  
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Girişimcilere sorulan ikinci soru hali hazırda BK hissedip hissetmediklerini ve 

hissediyorlarsa en fazla hangi konuda hissettiklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 

8 girişimci (G1,G2,G5,G6,G7,G8,G9,G10) girişimsel faaliyetlerini gerçekleştirirken 

korku hissetmekte olduklarını belirtmiştir. Girişimciler, finansal korkular (G1,G2,G7,G10), 

belirsizlik korkusu (G1), iş bağlamaya yönelik anlaşmalar sağlayamama korkusu (G5), 

işgörenlerle ilgili korkular (G6,G9) ve rekabet gücüne ilişkin korkular (G8) yaşadıklarını 

belirtmiştir.G8 “Korkularım daha çok rekabet gücümüzü kaybetmek üzerine oluyor. Gerek yurt 

içi gerek yurt dışı rekabetin çok zorlayıcı olduğu bir sektördeyiz” diyerek korkunun kaynağını 

vurgulamıştır.     

İşleri ile ilgili olarak herhangi bir korku duymadıklarını belirten girişimciler (G3,G4,G11) 

işlerine ilişkin korkularının zaman içinde tamamen yok olduğunu söylemelerine rağmen 

söylemleri incelendiğinde esasen bazı korkuları olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle G3’ün bir 

sonraki soruya verdiği cevap da dikkate alınarak iki soru birlikte değerlendirildiğinde iş 

kazasıkonusunda sabit bir korkusunun olduğu ve ayrıca kentsel dönüşüm konusunda bazı 

kaygılarının olduğu ve önlem almaya çalıştığı anlaşılmaktadır. G11 ise “Kendimin ve ekibimin 

kişisel gelişimini, yeteneklerini, potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen bu süreç 

beklediğimden uzun sürebiliyor” diyerek zamana ilişkin bazı problemler olduğunu üstü kapalı 

belirtmektedir.    

Girişimcilere sorulan üçüncü soru BK düzeyinin zaman içinde değişip değişmediğini 

belirlemeyi amaçlamaktadır.   

6 girişimci (G2,G4,G5,G7,G9,G11) korkularının zaman içinde azaldığını belirtmiştir.2 

girişimci (G6,G10) korkularının zaman içinde arttığını belirtmiştir. 2 girişimci (G1,G8) korku 

düzeylerinin zaman içinde farklı olduğunu bazen az bazen de fazla olduğunu belirtmişlerdir. G1 

“İnişli çıkışlı zamanlar da oldu”, G8“Uzun bir dönem işlerim hep iyi gitti. Dolayısıyla çok fazla 

korku yaşamadım. Daha sonra (2002’den sonra) konfeksiyon sektörünün rekabet gücü azaldıkça 

korkularımda artma oldu” ifadelerini kullanmış ve sektörel durum gibi unsurların BK üzerindeki 

etkisini belirtmiştir. 

Girişimcilere sorulan dördüncü soru BK’nun girişimcilik güdüleri üzerindeki 

etkisini ve bu etkinin ne yönde olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır.  

3 girişimci (G1,G3,G10) BKnun girişimcilikgüdülerini etkilemediğini belirtmiştir. 6 

girişimci (G2,G4,G5,G6,G9,G11) BKnun kendilerini bu konuda olumlu etkilediğini ifade 

etmiştir. Girişimcilikgüdülerinin olumlu yönde etkilendiğini belirten girişimcilerin büyük bir 

çoğunluğu BKnun “motivasyonlarını artırdığını” ifade etmiştir. G2 “İlk zamanlar zorluk çeksem 

de ilerleyen zamanlarda aldığım olumlu yorumlar sayesinde motivasyonum arttı ve bu artış daha 

da başarılı olmamı sağladı”, G4 “Yaşadığım korkular ilk başlarda strese yol açsada daha sonra 

daha çok çalışmama sebep olarak motivasyonuma olumlu etkide bulundu” G5 ise “Girişimci 

ruhumu tetikledi, daha fazla konsantre olmamı sağladı çünkü motivasyonum düşerse 

verimliliğim azalır ve başarı şansımı bitirirdi. Bu yüzden daha fazla motive oldum” ifadeleriyle 

BKnun olumlu etkisinin farklı arka planları olduğunu ortaya koymuştur. 
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G7ise bu konuda “Girişimcilik güdülerim üzerinde olumsuz etkisi olmadı” demiştir.G8, 

BK sebebiyleyeniyatırımlarkonusundamotivasyonunundüştüğünübelirtmiştir. 

Girişimcilere sorulan beşinci soru BK’nu azaltan unsurları anlamayı 

amaçlamaktadır. 

6 girişimci (G2,G3,G4,G5,G7,G11) aile desteğinin korku hissetmelerini 

engellediğini/azalttığını ifade etmiştir. 5 girişimci (G2,G4,G7,G9,G11) yakın çevre ve sosyal 

çevrenin bu konuda olumlu katkıları olduğunu belirtmiştir.G2 özellikle “Başta ailem olmak 

üzere tüm yakın çevrem ve azmim sayesinde duyduğum endişe çok kısa bir süre içinde mutluluğa 

döndü ve işimi daha da severek yapmaya başladım” ifadesiyle aile ve sosyal çevre desteğinin ne 

denli önemli olduğunu hatta işe bağlılık üzerinde de etkili olduğunu gözönüne sermektedir. G11 

ayrıca “sıra dışı işler ortaya koyulması”nın da BKnu engellediğini ifade etmiştir. G8 “Sadece 

kişisel servetimde büyüme olduğu zaman korkularım azalıyor” ifadesiyle farklı bir boyuta dikkat 

çekmiştir.3 girişimci (G1,G6,G10) BKnu azaltan bir unsur bulunmadığını beyan etmiştir. 

Girişimcilere sorulan altıncı soru BK ile baş etme yöntemlerini ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. 

G6,G8 veG10 korkularıyla baş etmek hiçbir şey yapmadıklarını belirtmiştir. G1 zamana 

inandığını ve güçlü olmaya çalıştığını, G2 “sürekli olarak pozitif” düşündüğünü ve zamana 

inandığını, G3 ve G4 problem çözmeye odaklandığını, G5 bu duyguyu hırsa çevirerek motive 

olduğunu, G7 duygu yönetimi ve araştırmaya ağırlık verdiğini, G9 duygu yönetiminden 

faydalandığını ifade etmiştir. G11 öğrenmeye odaklandığını söylemiştir ve “Korkuların ve 

kaygıların direkt olarak bağlantılı olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bilmedikleri şeylerden 

korkar, çekinir. Bilgi korkunun yerine geçer”ifadesini kullanmıştır. 

Girişimcilere sorulan yedinci soru BK’nun girişimcilik faaliyetlerini etkileyip 

etkilemediğini ve hangi konularda etkilediğini belirlemeyi amaçlamaktadır. 

5 girişimci (G5,G7,G8,G9,G11) BKnun girişimciliğe yönelik faaliyetlerini etkilediğini 

belirtmiştir. G5 fikir üretmeyi ve yaratıcılığı kısıtladığını ve bu sebeple yeni yatırımlara yönelme 

konusunda olumsuz etkisi olduğunu ifade etmiştir. G7 fikirlerin uygulanması noktasında 

olumsuz etkisi olduğunu söylemiştir. G8 “Evet etkiliyor. Bir kere tekstil ve konfeksiyon dışında 

herhangi bir iş yapmaya korkuyorum. Geçmişte kötü tecrübeler yaşadım. Kendi sektörümdeki 

girişimcilik faaliyetlerimde ise yaşım gereği ciddi bir azalma var” diyerek BKnun özellikle yeni 

sektörlere yönelik girişimcilik faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini ifade ederken ayrıca yaşın 

da BK üzerindeki etkisini vurgulamıştır. G9 özellikle ekonomik dalgalanmalar sebebiyle dönem 

dönem olumsuz etkinin daha fazla olduğunu belirmiştir. G11 ise “Etkiliyor. Fakat olumlu yönde 

olduğunu düşünüyorum. Daha iyi fikirler üretmeme, krizleri fırsatlara çevirebilmeme yarıyor” 

diyerek BKnun olumlu yönde bir etkisinin olduğunu ifade etmiştir.  

5 girişimci (G1,G3,G4,G6,G10) BKnun girişimcilik faaliyetlerini etkilemediğini 

belirtmiştir. G3’ün bu konudaki açıklaması “Ticarette girişimcilik faaliyetlerimiz etkilenmedi 

çünkü bir işe başlamadan önce en ince detayına kadar araştırırım ve acele etmem” olmuştur.  
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G2 girişimsel faaliyetleri bu faaliyetler üzerinde olumlu etkisi olan esas unsurun BK değil 

başarı olduğunu ifade etmiştir: “Korkularımdan ziyade elde ettiğim başarı ufkumu açıyor, yeni 

yeni fikirler üretmeme yardımcı oluyor”.   

Girişimcilere sorulan sonsoru BK’nun psikoloji üzerindeki etkilerini anlamayı 

amaçlamaktadır. 

7 girişimci (G1,G4,G5,G7,G8,G9,G10) BKnun psikolojilerini etkilediğini ifade etmiştir. 

G1 ve G9 buna yönelik bir açıklama yapmamıştır, G4 stresli olduğunu, G5 duygularının 

etkilendiğini ve bunun da sosyal hayatını etkilediğini, G7 duygularının etkilendiğini, G8 uzun 

zamandır antidepresan kullandığını, G10 depresyon tedavisi gördüğünü söylemiştir.4 girişimci 

(G2,G3,G6,G11) ise BKnun kendileri üzerinde bu konuda herhangi bir etkisi olmadığını 

belirtmiştir.G2 “Korku veya şüphe insanı psikolojik anlamda etkilediğinde başarısızlık 

dakaçınılmaz olur düşüncesindeyim” diyerek görüşünü dile getirmiştir. 

4. SONUÇ  

Bütün ekonomiler için hayati önemi olan ve bugünkü ekonomik ve teknolojik gelişimin 

mimarı olan girişimciler, girişimci olma kararını her şeyden önce her konuda riskler alarak 

vermektedir. Riskin dışında bu kararı kısmen veya tamamen belirsizlik koşullarında 

vermektedirler. Girişimcilik sürecinin başlangıcındaki bu özellikli durum girişimciler için 

süreklilik arz etmektedir çünkü girişimci işini kurduktan sonra da çeşitli kararlar alıp 

uygulamaya devam etmektedir. Girişimcilik kuvvetli duyguların da yer aldığı kompleks bir 

süreçtir ve bunlar içinde korku gibi süreci olumsuz etkilemesi olası duygular da yer almaktadır. 

Özellikle kurulan işletmelerin önemli bir kısmının kısa sürede başarısız olduğunun kabul edildiği 

düşünüldüğünde girişimcilerin süreç içinde başarısızlık korkusu yaşayabilecekleri düşünülebilir. 

Çünkü diğer olumsuz sonuçlar bir yana girişimsel başarısızlık pek çok kültürde sosyal anlamda 

damgalanmakta ve bu girişimciler açısından pek çok başka olumsuz sonucu da beraberinde 

getirmektedir. Bu sonuçların farkında olan girişimcilerinBK yaşayıp yaşamadıkları, şayet 

yaşıyorlarsa hangi alanlarda ve ne düzeyde yaşadıkları ve faaliyetlerinin bundan etkilenip 

etkilenmediği girişimsel başarı ve dolayısıyla ekonomik kalkınma açından oldukça önemlidir. 

Öngörülen bu önem sebebiyle çalışmada girişimcilerin BK ve girişimcilik faaliyetlerinin bundan 

etkilenip etkilenmediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla 11 girişimciyle görüşülmüş 

ve elde edilen veriler betimsel analiz ile değerlendirilmiştir.  

Araştırmaya dâhil olan girişimcilerin yalnızca iki tanesi kadın diğerleri erkektir. Hemen 

her yaş grubundan girişimciyle görüşülmüştür. Diğer yandan daha önce başka bir iş kurmuş olan 

girişimciler azınlıktadır. Dikkat çekici bir nokta ise hem yeni hem de deneyimli girişimcilerin 

araştırmaya dâhil olmuş olmasıdır. Girişimcilerin sektörel dağılımına bakıldığında da çeşitlilik 

olduğu göze çarpmaktadır. 

Görüşülen girişimcilerin çoğunluğu iş kurma kararı verdiklerinde BK hissettiklerini ifade 

etmişlerdir. Dolayısıyla girişimci kişilerin genel olarak korkularına rağmen harekete geçtikleri 

söylenebilir.Girişimcilerin başlangıç kararı korkularıgenel olarakfinansal korkular, müşteriye 

ilişkin korkular, başarılı olabilmeye ilişkin korkular ve sektöre yönelik korkular şeklinde öne 

çıkmıştır.  
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Girişimcilerin önemli bir çoğunluğu işleriyle ilgili halen BK yaşamakta olduklarını 

belirtmişlerdir. Güncel korkulargenel olarak finansal korkular, belirsizlik korkusu, iş 

bağlayamama korkusu, işgörenlerle ilgili korkular ve rekabet gücüne yönelik korkular olarak 

belirlenmiştir.Bütün girişimciler BK düzeylerinin zaman içinde değiştiğini, bu değişim 

konusunda çoğunluğu zaman içinde bir azalma olduğunu ifade etmiştir. Korku düzeyinde 

değişiklikile ilgili olarak,görüşülen girişimciler için bunun sabit olmadığı anlaşılmaktadır.  

Görüşülen girişimci büyük bölümü BKnun girişimcilik güdüleri üzerinde etkili olduğunu 

ifade etmiştir. Bu girişimcilerden bir tanesi bu etkinin olumsuz yönde diğerleri ise olumlu yönde 

olduğunu belirtmiştir ve bütün girişimciler motivasyonlarının etkilendiğini dile getirmiştir. 

BKnungirişimcilik güdüleri üzerindeki etkisiningenelliklemotivasyonu etkileme olarak ortaya 

çıktığı söylenebilir. BKnun olumlu sonuçlara yol açması ya da motivasyonu artırmasının 

altındaki asıl neden insanları başarısız olaylardan kaçınmak için daha çok çaba sarf etmeye 

motive edebiliyor olması olabilir. 

Girişimcilerin çok büyük bir bölümü aile ve sosyal çevrenin kendileri için BKnu azaltan 

bir unsur olduğunu ifade etmiştir ve bu durumun sosyo-kültürel altyapıdan kaynaklandığı 

belirtilebilir. Dolayısıyla girişimciler için korkuyu azaltan unsurlar söz konusudur. Görüşülen 

girişimcilerden hiç biri korkularıyla baş etmek için profesyonel bir yardım almamakta 

(mentörlük, koçluk, danışmanlık vb.) ancak kişisel yöntemlerini kullanmaktadır. Bu sebeple 

profesyonel anlamda, girişimcilerin,korkuyla baş etme yolları konusunda bir yöntemleri 

olmadığı söylenebilir. 

BKnun girişimsel faaliyetler üzerindeki etkisi konusunda net bir tablo oluşmamıştır. 

Faaliyetlerini etkilediğini ve etkilemediğini belirten girişimciler eşit sayıda olduğu gibi, 

etkilediğini söyleyenler de bu konuda farklılaşmaktadır. Görüşülen girişimcilerin önemli bölümü 

BKnun psikolojilerini etkilediğini ifade etmiştir. Anlaşıldığı kadarıyla da bu etki olumsuz yönde 

olmaktadır. Psikolojik etki genellikle girişimcilerin duyguları üzerinde olmaktadır. 

Sonuç olarak BKnun başlangıç kararından başlamak üzerinde girişimciler üzerinde etkili 

olduğu ve girişimsel faaliyetlerini etkilediği söylenebilir. Ekonomik ve teknolojik kalkınmanın 

önemli anahtarlarından girişimcilerin bu yaşadığı durumun önemi ve özelliğinin farkına varılarak 

bazı adımların atılması gerekmektedir. Bunun için ise öncelikli olarak bu konuda daha fazla ve 

farklı boyutlarda akademik çalışma yapılması ve konuya dikkat çekilmesi gerekmektedir.  
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Özet 

Performans, kamu yönetimi açısından değerlendirildiğine, verilen bir işin istenen seviyede başarılabilme 

durumu olarak ifade edilmektedir. Uzun yıllardır özel sektör çalışmalarını olumlu performans üzerine kurmaktadır. 

Son yıllarda gerek dünyada gerek se Türkiye’de kamu kurumları da çalışmalarında performansı ön plana 

çıkarmışlardır. Yapılan işin performans açısından değerlendirilmesi, kamu iktisadi teşebbüslerinde daha fazla ön 

plana çıkmaktadır. Bu kapsamda araştırma alanı olarak bir kamu kurumunda pozisyon esaslı çalışma ve performans 

yönetimi konu olarak seçilmiştir. Çalışma kapsamında ilgili kamu kuruluşu bünyesinde çalışanlara anket 

uygulaması yapılmıştır. Anket uygulaması sonucunda elde edilen bilgiler; Personel Performans Değerlendirme, 

Performans Yönetimi ve Kamu Sektöründe Performans şeklinde üç farklı boyutta değerlendirilmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre, pozisyon esaslı çalışma esası, kurumda ciddi bir performans artışını sağlamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Performans Yönetimi, Performans Ölçümü, Kamu Sektörü  
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POSITION-BASED STUDY AND PERFORMANCE MANAGEMENT 

SYSTEM IN PUBLIC INSTITUTIONS: APPLICATION IN A PUBLIC 

INSTITUTION 

Abstract 

When the performance is evaluated as a terms in public administration that is expressed as the ability to 

achieve a given job at the desired level. For many years the private sector has been working on positive 

performance on their works. In recent years, both in the world and in Turkey, public institutions have made 

performance a priority in their work. The evaluation of the performance as a term of performance is more important 

in state economic enterprises. In this context, position-based work and performance management were chosen as 

subjects for research in a public institution. Within the scope of the study, the questionnaire was applied to the 

employees in the related public institution. The information obtained as a result of the questionnaire application; 

Personnel Performance Evaluation, Performance Management and Performance in the Public Sector. According to 

the results obtained, the position-based work principle provided a significant performance increase in the 

institution.  

Key Words: Performance Management, Performance Measurement, Public Sector. 

1. GİRİŞ 

Sürekli değişim gösteren iş dünyasında, son yıllarda en büyük değişimi ise kamu sektörü 

yaşamıştır. Özellikle 1980’li yıllardan sonra kamu alanında yaşanan verimsiz çalışma şartlarının 

ve personel performansının günümüzde sürekli irdelendiği görülmektedir. Bu kapsamda değişik 

çözüm önerileri ortaya konulmuştur. Bu kapsamda kamu alnında verimsiz çalışan kamu iktisadi 

teşekkülleri öncelikle özelleştirilme ile performanslarının artırılması hedeflenmiştir. Kamuda 

kalan işletmelerde ise performans artışına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Yeni kamu yönetimi 

anlayışı popülerlik kazanmış ve bu anlayış çerçevesinde devletin yapısı ve farklı rolü giderek 

önem kazanmıştır. Bu kapsamda işletmelerde yeni performans kriterleri öngörülmüş ve bunlar 

geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu performans kriterlerine personelin uyumu için yeni personel 

rejimleri getirilmiştir.  

Gelinen son noktada kamu performansının artırılabilmesi için, kamu yönetiminin yeniden 

yapılandırılması kaçınılmaz olmuştur. Bu kapsamda kamu mali yönetiminin yeniden 

yapılandırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Kamu mali yönetimi alanında önemli reformlar 

gerçekleştirilmiş olup bu reformların ana hatları 2003 yılı sonunda çıkarılan ve 2006 yılında 

yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla çizilmiş bulunmaktadır. 
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Bu Kanun ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini, 

kullanılmasını ve hesap verilebilirliği ile mali saydamlığının sağlanması hedeflenmiştir. Bu 

kapsamda uygulama alanı olarak seçilen Eti Maden İşletmesinin performans yönetimi ve ölçümü 

incelenmiş ve performans yönetiminde yaşanan sorunlara ve bunlara ait çözüm önerilerine yer 

verilmiştir.  

2. PERFORMANS YÖNETİMİ 

2.1. Performans Kavramı 

“Performans genel bir tanım ile yapılacak olursa belirli bir amaca ulaşmak için yapılan 

planlar doğrultusunda ulaşılan noktayı, yani ulaşılan sonuç açısından elde edilenleri kalite ve 

miktar olarak belirleyen bir kavramdır” (Songur, 1995: 1). Performans kavramı, önceden 

belirlenmiş bir bir hedefe ulaşmak için belirlenen kriterler sonucunda ortaya çıkanı, sayısal 

olarak ve kalite açısından tanımlayan bir kavram olarak açıklanabilir (Akçakaya, 2012: 173). 

Başka bir deyişle performans, belirlenmiş bir hedefe varma seviyesinin mutlak ya da oransal 

olarak ifade eden bir ölçüdür (DPB, 1998: 18). İşletmeyi amaçlarına taşıyan planlanmış bir 

etkinliğin sonuçlarının nitel ve nicel olarak tanımlanmasıdır (Öztek, 2005: 19).  

Diğer bir tanıma göre performans, bir işi yapan bir bireyin, bir grubun ya da bir örgütün, 

o işle amaçlanan hedefe yönelik olarak neye ulaşabildiğini, neyi sağlayabildiğini nitel ve nicel 

olarak belirten bir kavramdır (Benligiray, 2004:141). Başka bir anlatımla performans, her hangi 

bir işi yapan bir bireyin, bir grubun ya da bir girişimcinin o işle amaçlanan hedefe yönelik neyi 

sağlayabildiğinin nicel ve nitel olarak anlatımıdır (Baş ve Artar, 1991: 13).  

İşletmeler açısından performans kavramına bakılacak olursa, işletme hedeflerinin 

gerçekleştirilmesi için gösterilen tüm çabaların toptan değerlendirilmesidir (Akal, 1992: 1). Yani 

bir örgütün performansı, belirli bir dönem sonundaki çıktısı ya da faaliyetlerinin sonucudur. Bu 

sonuç, örğütün belirlediği hedeflere ulaşma derecesi olarak yorumlanmalıdır. Bu durumda 

performans, örğüt amaçlarının gerçekleştirilmesi için harcanan çabaların yorumlanması olarak da 

tanımlanabilir (Apan, 2008: 60). Başka bir anlatımla işletme performansı, belirli bir dönem 

sonunda elde edilen çıktıların değerlendirilmesi sürecidir. Ya da sonuca göre değerlendirilecek 

olursa; işletme amacının ya da görevinin yerine getirilme derecesinin tanımıdır (Turunç, 2006: 

131). 
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2.2. Performans Yönetimi 

2.2.1. Performans Yönetimi Tanımı 

Performans yönetimi kavramı oldukça eski bir tanımlama olmamakla birlikte, yönetimin 

planlama ve kontrol işlevlerinin daha geniş bir çerçeve içinde birlikte ele alınması kavramı ile eş 

anlam taşımaktadır. Süreç içerisinde dar anlamıyla verimlilik yönetimi ve yönetim kontrol 

sistemi gibi dar kapsamlı anlamlardan daha geniş kapsamlı anlamlara evrilmiştir. Zamanla 

örgütsel yapıların sadece bu günü için anlam ifade etmemiş, geleceğe ilişkin durumları ile ilgili 

olarak gerekli bilgi toplama, bunları karşılaştırma ve performansın sürekli gelişimini sağlayacak 

yeni ve gerekli düzenlemeleri ve etkinlikleri başlatma ve izleme görevlerini yüklenen bir 

yönetim süreci olarak tanımlanmaya başlanmıştır (Hatipoğlu, 1995). 

Bir başka ifadeye göre ise Performans yönetimi; “bir bütün olarak organizasyon 

içerisindeki mevcut durumların, sistem ve süreçlerin pozitif yönde değişimini gerçekleştirmek 

adına kaynakları önceliklendirerek ve yöneticileri bilgilendirerek performans ölçme bilgisini 

kullanma” olarak ifade edilmiştir. Performansı yönetmek, iş hedeflerini netleştirmeyi ve daha 

sonra bireysel hedefler ve performans standartları üzerinde anlaşmayı içeren bir döngüdür (Busi, 

2006). 

Performans yönetimi, stratejik hedefleri eyleme çevirmek, ilerlemeyi izlemek ve 

sonuçları ödüllendirmektir. Bütünleşik bir performans yönetimi; birleştirilmiş stratejiyi, 

performans hedeflemesinde geniş katılımı, performansı ölçme ve raporlamayı, verilerin geri 

birldirimini ve yeniden planlamasını ve dağıtılacak ödüllerin planlanmasını sağlamaya yardımcı 

olur (Kurar, 1996). 

Organizasyonların verimli bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için;  misyon ve strateji, 

organizasyon yapısı ve insan kaynakları yönetimi olmak üzere üç temel öğeye ihtiyaçları vardır. 

(O’Donnell, 1997). Bu açıdan, temel stratejik yönetim problemi; stratejiyi, yapıyı ve 

organizasyonun İnsan Kaynakları boyutlarını doğru bir ilişki içinde temin etmektir. Temel İnsan 

Kaynakları politikaları, yönetim felsefesini, seçme ve insan kaynağı geliştirmeyi ve birey 

performansı üzerinde karar vermeyi içerir. Performans; temel olarak seçme, değerlendirme, 

ödüllendirme ve gelişim gibi dört değişkenin fonksiyonu olarak düşünülebilir ve bu nedenle en 

zayıf halkası kadar güçlüdür.  
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3. MATERYAL METOD 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Bu araştırmada ETİ Maden kurumunun performans yönetimine yönelik durum tespiti 

yapmak ve ETİ Maden Kurumu’nun 2014 -2016 yılları arasında değişen yönetim yapısı 

sonucunda kurumdaki personellerin performans yönetimi ile kurumun performans yöntemini 

yönelik durum tespiti yapmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda iki aşamalı araştırma 

yapılmıştır.  Birinci aşamada, Eti Maden Kurumu’nun 2014-2016 yılları arasındaki personel 

sayısı, kurum yönetim yapısı, kurum organizasyon yapısı, kurumun yönetim şekli, misyonu, 

hedefleri ve net karları araştırılmıştır.  

Araştırmanın ikinci bölümünde kurumda çalışanların görüşleri ile kurumun performans 

yönetimine ilişkin bulgular elde edilmesi ve kurumda çalışanların yaşlarına göre kurum 

performans yönetimine yönelik görüşler üzerindeki etkisinin araştırması amaçlanmıştır.  

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni ETİ Maden kurumunda çalışan toplam 4175 çalışandan oluşmaktadır. 

Araştırmanın örneklemi ise anket uygulaması yapılan toplam 427 çalışandan oluşmaktadır. 

İstatistiksel olarak söz konusu örnek kütlesi hesaplanarak bu sonuca ulaşılmıştır. Bu sonuca 

ulaşabilmek için aşağıdaki denklikten faydalanılmıştır (Özdamar, 2003, s.116-118).  

 

Bu denklemde;  

N: Evren birim sayısı, n: Örneklem büyüklüğü 

P: Evrendeki X’in gözlenme oranı, Q (1-P): X’in gözlenmeme oranı 

Z : = 0.05, 0.01, 0.001 için 1.96, 2.58 ve 3.28 değerleri 

d= Örneklem hatası 

= Evren standart sapması 

Yapılan hesaplama sonucunda %5 hata payıyla ve %95 güven aralığında 352 ulaşılması 

gereken minimum örneklem büyüklüğü olarak hesaplanmıştır. Çalışma kapsamında evrenden 

veri toplanan denek sayısı 427 olarak gerçekleşmiştir. Elde edilen veri setinin toplam evreni 
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ölçtüğü düşünülmektedir.  

3.3. Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmanın birinci aşamasında, kurum ilişkin kurumsal bilgilere kurumda, 2014-2015 

yıllarında görevli üst düzey ve orta düzey yöneticiler ile yapılan görüşmeler, kurumun resmi web 

sayfasından, kurumun insan kaynakları biriminden elde edilmiştir.  Ayrıca kuruma ait periyodik 

yayınlanan bülten ve kurum iç doküman kaynaklarından yararlanılmıştır.  

Araştırmada kullanılan anket literatürden yararlanılan bilgiler ile oluşturulmuştur. Anket 

“likert ölçek” tipinde olup, 5’li likert değerlendirme sorularından oluşmaktadır.  Anket 4 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışanların demografik özelliklerini belirlemeye 

yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde çalışanların performans yönetimine yönelik 

sorular yer almaktadır. Üçüncü bölümde, kurumun performans yönetimine yönelik sorular yer 

almaktadır. Anketin son bölümü olan dördüncü bölümde ise kamu kurumunda performans 

yönetimini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Anket sorularında kullanılan 5’li likert 

soruları önem dereceleri belirtilecek şeklide sıralanmıştır. Ankette yer alan her bölüme geçerlilik 

ve güvenilirlik testi uygulanmıştır.  

Anketin ikinci bölümü olan  “Personel Performans Değerlendirme Ölçeğinde” yer 

alan soruların geçerlilik ve güvenilirlik değeri  (Cronbach's Alpha değeri) 0,863 olarak 

hesaplanmış olup bu ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu anlaşılmıştır. 

Anketin üçüncü bölümü olan   “Performans Yönetimi Ölçeğinde” yer alan toplam 

soruların geçerlilik ve güvenilirlik değeri (Cronbach's Alpha değeri)  0,908 olarak hesaplanmış 

olup bu ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu anlaşılmıştır. 

Anketin son bölümü olan dördüncü bölümü olan “Kamu Sektöründe Performans 

Ölçümünde” yer alan toplam soruların geçerlilik ve güvenilirlik değeri (Cronbach's Alpha) 

0,769olarak hesaplanmış olup bu ölçeğin iyi düzeyde güvenilir olduğu anlaşılmıştır. 

Anketteki her üç bölümde (2. 3. ve 4. bölüm) yer alan toplam 45 sorunun geçerlilik ve 

güvenilirlik değeri (Cronbach's Alpha)  0,933 olarak hesaplanmış olup üç ölçekten oluşan 

anketin bütününün yüksek düzeyde güvenilir olduğu anlaşılmıştır. 
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3.4. Verilerin Analizi ve Çalışmaya Ait Bulgular 

Araştırmanın birinci aşamasında Eti Maden Kurumu’na ilişkin veriler rakamsal ifadeler 

ile tablolarla gösterilmiştir. Anket uygulaması ile elde edilen verilerin analizinde öncelikle 

frekans ve aritmetik ortalama yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu bölümde anket uygulaması ile 

yapılan araştırmanın bulgularına yer verilmiştir. Bulgular tablolar halinde gösterilmiştir.  

Demografik Özellikler 

Bu bölümde katılımcıların demografik özelliklerine ve ankette yer alan ifadelere katılma 

durumlarına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcıların Yaşlarına Göre Dağılımı N % 

18-28 21 4,9 

29-39 169 39,6 

40-50 196 45,9 

51 ve üstü 41 9,6 

Toplam 427 100,0 

Katılımcıların Cinsiyet N % 

Kadın 362 84,8 

Erkek 65 15,2 

Toplam 427 100,0 

Eğitim Durum N % 

Lise 8 1,9 

Lisans 309 72,4 

Yüksek Lisans 110 25,8 

Toplam 427 100,0 

Katılımcıların İşteki Statüsü N % 

Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar 46 10,8 

Tesis ve makine operatörleri 118 27,6 

Profesyonel meslek mensupları 191 44,7 

Nitelik gerektirmeyen işte çalışanlar 5 1,2 

Diğer 67 15,7 

Toplam 427 100,0 
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Katılımcıların İşteki Çalışma Süreleri N % 

1-5yıl 19 4,4 

6-10yıl 138 32,3 

11 yıl ve fazlası 270 63,2 

Toplam 427 100,0 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya toplam 427 katılımcının %4,9’u 18-28(n=21)  

yaş aralığında, %36,9’u(n=169) 29-39 yaş aralığında, %45,9’u (n=196) 40-50 yaş aralığında, 

%9,6’sı (n=41) 51 ve üstü yaş aralığındadır. Buna göre araştırmaya katılanların çoğunluğunun 

40-50 yaş aralığında olduğu ifade edilebilir. Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların 

%84,5’i (n=362) kadın, %15,2’si (n=65) erkektir.  Buna göre katılımcıların çoğunluğunun kadın 

olduğu ifade edilebilir. Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcıların %1,9’unun (n=8) eğitimi lise, 

%72,4’ünün (n=309) eğitimi lisans, %25,8’inin (n=110) eğitimi yüksek lisans düzeyindedir.   

Bulgulara göre araştırmaya katılanların çoğunluğunun lisans düzeyinde eğitime sahip oldukları 

ifade edilebilir. Araştırmaya katılanların çalıştıkları kurumdaki iş durumlarına ilişkin bulgular 

Tablo 1’de gösterilmiştir. Tablodaki verilerden, katılımcıların % 10,8’inin (n=46) Büro ve 

müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar, %27,6’sının (n=118) Tesis ve makine operatörleri, 

%44,7’sinin (n=191) Profesyonel meslek mensupları, %1,2’sinin (n=5) Nitelik gerektirmeyen 

işte çalışanlar, %15,7’sinin (n=67) diğer işlerde çalışanlar olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre 

araştırmaya katılanların çoğunluğunun profesyonel meslek mensupları oldukları ifade edilebilir. 

Tablo 1’deki verilerden araştırmaya katılanların %4,4’ünün (n=19) işte çalışma süresinin 1-5 yıl 

aralığında, %32,2’sinin (n=138) 6-10 yıl aralığında, %63,2’sinin (n=270) 11 yıl ve 11 yıldan 

fazla olduğu anlaşılmaktadır.  Buna göre katılımcıların çoğunluğunun işteki çalışma süresinin 

11 yıl ve üstü olduğu ifade edilebilir. 
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Tablo 2. Personel Performans Değerlendirme Bilgileri 

Çalışanların Yargılarına Yönelik Görüşler Hiçbir 

Zaman 

Nadiren Bazen Genellikle Her Zaman Toplam 

İşe Zamanında Gelirim    142/%33,30 285/%66.7 427/%100.00 

Çalışma saatleri boyunca tüm dikkatimi işime veririm   9/%2,1 290/%67.9 128/%30.0 427/%100.00 

Çalıştığım ortamda iş arkadaşlarımdan memnunum 1/%0,2 15/%3,5 59/%13,8 263/%61,6 89/%20,8 427/%100.00 

Kendimi Bu Pozisyonda Yeterli Görüyorum.   5/%1,2 227/%53,2 195/%45,7 427/%100.00 

Çalıştığım kurumda yöneticiler başarıları takdir eder. 9/%2,1 14/%3,3 101/%23,7 214/%50,1 89/%20,8 427/%100.00 

Yöneticimin benim düşünlerime karşı saygılı olmadığını 

düşünüyorum. 

6/%1,4 17/%4,0 92/%21,5 230/%53,9 82/%19,2 427/%100.00 

İşim rahat olduğundan kendime ve aileme vakit 

ayırabiliyorum. 

1/%0,2 3/%0,7 94/%22,0 273/%63,9 56/%13,1 427/%100.00 

Bu pozisyonda yükselmek istiyorum.   49/%11,5 107/%25,1 271/%63,5 427/%100.00 

Maaşımın yeterli olduğunu düşünüyorum.  80/%18,7 135/%31,6 100/%23,4 22/%5,2 427/%100.00 

Özel günlere çalıştığım kurum önem verir. 37/%8,7 92/%21,5 58/%13,6 188/%44 52/%12,2 427/%100.00 

Çalışanlar arasında dayanışma vardır. 6/%1,4 41/%9,6 155/%36,3 205/%48,0 20/%4,7 427/%100.00 

Çalıştığım kurum etkileşim ve iletişime açıktır.  42/%9,8 111/%26,0 225/%52,7 49/%11,5 427/%100.00 

Çalıştığım kurum temizlik açısından güvenilirdir.  12/%2,8 31/%7,3 314/%73,5 70/%16,4 427/%100.00 

Tablo 2’de görüldüğü gibi ankette Personel Performansı değerlendirme bölümünde yer 

alan ifadelere verilen yanıtların dağılımı şu şekildedir;  

“İşe zamanında gelirim” ifadesine katılımcıların %66,7’si  (n=142) her zaman, %33,3’ü  

(n= 285) genellikle cevabını vermiştir. Buna göre katılımcıların çoğunluğunun her zaman işe 

zamanında geldiklerin bildirdikleri ifade edilebilir.  

 “Çalışma saatleri boyunca tüm dikkatimi işime veririm  “ ifadesine katılımcıların % 

2,1’i (n=9) bazen, %67,9’u (n=290) genellikle, %30’u (n=128) her zaman bildiriminde 

bulunmuşlardır.   Tablodaki verilere göre katılımcıların çoğunluğunun (%67,9) bu soruya 

genellikle şeklinde bildirimde bulundukları ifade edilebilir. 

“Çalıştığım ortamdan ve iş arkadaşlarımdan memnunum“ ifadesine katılımcıların 

bildirimlerine göre dağılımları gösterilmiştir.  Bu ifadeye katılımcıların %61,6’sı genellikle, 

%3,5’i nadiren, %13,8’i bazen, %20,8’i her zaman, %0,2’si hiçbir zaman yanıtını vermişlerdir.  

Bulgulara göre katılımcıların çoğunluğunun çalışma ortamından ve iş ortamından genellikle 
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memnun olduklarını bildirdikleri anlaşılmaktadır. 

“Kendimi bu pozisyonda yeterli görüyorum” ifadesine katılımcıların %1,2’si bazen, 

%53,2’si genellikle, %45,7’si her zaman yanıtını vermişlerdir. Katılımcıların çoğunluğu  

(%53,2) kendilerini genellikle bulundukları pozisyonda yeterli gördüklerini bildirmişlerdir. 

“Çalıştığım kurumda yöneticiler başarıları takdir eder “ ifadesine katılımcıların %2,1’i 

hiçbir zaman, %3,3’ü nadiren, %23,7’si bazen, %50,1’i genellikle, %20,8’i her zaman yanıtını 

vermişlerdir.  Bulgulardan katılımcıların çoğunluğunun (%50,1) kurumlarında yöneticileri 

tarafından genellikle takdir edildiklerini bildirdikleri anlaşılmaktadır.  

“Yöneticimin benim düşünlerime karşı saygılı olmadığını düşünüyorum “ ifadesine 

katılımcıların %1,4’ü hiçbir zaman, %4’ü nadiren, %21,5’i bazen, %53,9’u genellikle, %19,2’si 

her zaman yanıtını vermişlerdir. Buna göre katılımcıların çoğunluğunun % genellikle 

yöneticilerinin kendi düşüncelerine saygılı olmadıklarını düşündüklerini bildirdikleri 

anlaşılmaktadır.  

“İşim rahat olduğundan kendime ve aileme vakit ayırabiliyorum“ ifadesine katılımcıların 

% 0,2’si hiçbir zaman, %0,7’si nadiren, %22’si bazen, %63,9’u genellikle, %13,1’i her zaman 

yanıtını vermişlerdir.  Tablodaki verilere göre katılımcılarının çoğunluğunun genellikle işi rahat 

olduğunda kendisine ve ailesine vakit ayırabildikleri ifade edilebilir.  

“Bu pozisyonda yükselmek istiyorum “ ifadesine araştırmaya katılanların %11,5’i bazen, 

%25,1’i genellikle, %63,’5’i her zaman yanıtını vermişlerdir.  Katılımcıların çoğunluğu 

(%63,5)’i bulundukları pozisyonda yükselmek istediklerini belirtmişlerdir. 

“Maaşımın yeterli olduğunu düşünüyorum “ ifadesine katılımcıların %18,7’si nadiren, 

%31,6’sı bazen, %23,4’ü genellikle, %5,2’si her zaman, %21,1’i hiçbir zaman  yanıtını 

vermişlerdir. Buna göre katılımcılardan en fazla 135 kişinin(%31,6) maaşını bazen yeterli 

bulduklarını bildirdikleri ifade edilebilir. 

“Özel günlere çalıştığım kurum önem verir” ifadesine katılımcıların % 8,7’si hiçbir 

zaman, %21,5’i nadiren, %13,6’sı bazen, %44’ü genellikle, %12,2’si her zaman yanıtını 

vermişlerdir.  

 “Çalışanlar arasında dayanışma vardır” ifadesine araştırmaya katılanların %1,4’ü hiçbir 

zaman, %9,6’sı nadiren, %36,3’ü bazen, %48’i genellikle, % 4,7’si her zaman yanıtını 
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vermişlerdir.  Katılımcıların çoğunluğu (%48) genellikle çalışanlar arasında dayanışma olduğu 

görüşündedirler.  

 “Çalıştığım kurum etkileşim ve iletişime açıktır”  ifadesine katılımcıların %9,8’i 

nadiren, %26’sı bazen, %52,7’si genellikle, %11,5’i her zaman, %9,8’i nadiren yanıtını 

vermişlerdir. Bulgulardan katılımcıların çoğunluğunun  (%52,7) genellikle kurumun iletişime 

açık olduğu görüşünde oldukları anlaşılmaktadır.  

 “Çalıştığım kurum temizlik açısından güvenilirdir “ ifadesine katılımcıların %2,8’i 

nadiren, %7,3’ü bazen, %73,5’i genellikle, %16,4’ü her zaman, %2,8’, nadiren yanıtını 

vermişlerdir. Bulgulardan katılımcıların çoğunluğunun (%73,5) kurumun genellikle temizliğinin 

güvenilir olduğu görüşünde oldukları anlaşılmaktadır.   

Tablo 3. Personel Performans Değerlendirme İfadelerinin Ortalaması 

İfadeler N 

 

SS 

İşe Zamanında Gelirim 427 4,0351 ,59036 

Çalışma Saatleri Boyunca Tüm Dikkatimi İşime Veririm. 427 4,2787 ,49371 

Çalıştığım Ortamdan Ve İş Arkadaşlarımdan Memnunum 427 3,9930 ,71368 

Kendimi Bu Pozisyonda Yeterli Görüyorum. 427 4,4450 ,52060 

Çalıştığım kurumda yöneticiler başarıları takdir eder. 427 3,8431 ,86193 

Yöneticimin benim düşünlerime karşı saygılı olmadığını düşünüyorum. 427 3,8548 ,82079 

İşim rahat olduğundan kendime ve aileme vakit ayırabiliyorum. 427 3,8899 ,62391 

Bu pozisyonda yükselmek istiyorum. 427 4,5199 ,69299 

Maaşımın yeterli olduğunu düşünüyorum. 427 2,7283 1,18330 

Özel günlere çalıştığım kurum önem verir. 427 3,2951 1,18561 

Çalışanlar arasında dayanışma vardır. 427 3,4496 ,78673 

Çalıştığım kurum etkileşim ve iletişime açıktır. 427 3,6581 ,80794 

Çalıştığım kurum temizlik açısından güvenilirdir. 427 4,0351 ,59036 
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Tablo 3’de katılımcıların personel performansı yönetimine ilişkin anket ifadelerine 

verdikleri yanıtların derecelendirmesinin ortalama değerleri gösterilmiştir. Bulgulara göre;  

- Katılımcıların genellikle işe zamanında geldikleri ( ),  

- Katılımcıların her zaman çalışma saatleri boyunca tüm dikkatlerini işe verdikleri, 

( =4,2787 ±0,49) 

- Katılımcıların genellikle çalıştığı ortamdan ve iş arkadaşlarından memnunun 

oldukları ( 3,9930±0,71) 

- Katılımcıların her zaman bu pozisyonda kendilerini yeterli gördükleri 

( 4,4450±0,52) 

- Katılımcıların genellikle kurum yöneticilerinin başarıları takdir ettiği 

( 3,8431±0,86) görüşünde oldukları 

- Katılımcıların genellikle yöneticilerin çalışanların düşüncelerine saygı 

gösterdikleri  ( 3,8548±0,82) 

- Katılımcıların genellikle çalışanların işleri rahat olduğunda kendilerine ve 

ailelerine vakit ayırabildikleri ( ±0,63) 

- Katılımcıların her zaman bulundukları pozisyonda yükselmek istedikleri  

( ±0,69) 

- Çalışanların nadiren maaşlarını yeterli gördükleri  ( 2,7283±1,18), 

- Çalışanların bazen kurumun özel günlere önem verdiği ( 3,2951±1,19) 

görüşünde oldukları 

- Çalışanların genellikle kurumda çalışanlar arasında dayanışma olduğu  

( 3,4496±0,79) görüşünde oldukları  

 

 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 

 

 

222 

- Çalışanların genellikle kurumun etkileşim ve iletişime açık olduğunu  

( 3,6581±0,81) düşündükleri, 

- Çalışanların genellikle kurumun temizlik açısından güvenilir olduğunu  

( 4,0351±0,60) düşündükleri anlaşılmaktadır.  

Araştırmaya katılanların kurumun performans yönetimine ilişkin görüşlerinin dağılımı 

aşağıda Tablo 4’de gösterilmiştir.  

Tablo 4. Performans Yönetimi Bilgileri 

Çalışanların Yargılarına Yönelik Görüşler Hiçbir Zaman Nadiren Bazen Genellikle Her Zaman Toplam 

Çalışanlar hedeflerini bilir ve hedeflerine göre hareket 

ederler 

1/%0,2 55/%12,9 47/%11,0 252/%59,0 72/%16,9 427/%100.00 

Performans ölçümleri düzenli olarak yapılır. 5/%1,2 12/%2,8 52/%12,2 282/%66,0 76/%17,8 427/%100.00 

Kurumun hedefine ulaşmak için tüm çalışanlar aynı 

emeği gösterir. 

 30/%7,0 84/%19,7 200/%46,8 113/%26,5 427/%100.00 

Her ay düzenli olarak eğitim verilir.  11/%2,6 31/%7,3 225/%52,7 160/%37,5 427/%100.00 

Çalışanların başarıları ödüllendirilir. 9/%2,1 65/%15,2 135/%31,6 172/%40,3 46/%10,8 427/%100.00 

Tüm çalışanlara eşit davranılır. 6/%1,4 26/%6,1 54/%12,6 274/%64,2 67/%15,7 427/%100.00 

Her departmanın resmi bir sistemi vardır.  13/%3,0 38/%8,9 270/%63,2 106/%24,8 427/%100.00 

Yönetim sistemi ileriye ve gelişime dönüktür.  4/%0,9 30/%7,0 237/%55,5 156/%36,5 427/%100.00 

Çalıştığım kurum çalışanına değer verir. 2/%0,5 26/%6,1 65/%15,2 244/%57,1 90/%21,1 427/%100.00 

Çalışanların güçlü ve gelişmeye açık yönlerini 

keşfetmek gerekir. 

1/%0,2 8/%1,9 11/%2,6 103/%24,1 304/%71,2 427/%100.00 

Çalıştığım kurum yapacağı işleri zamanında yerine 

getiriyor. 

 3/%0,7 45/%10,5 252/%59,0 127/%29,7 427/%100.00 

Çalıştığım kurumda fikirleri dile getirmek olumlu 

karşılanır ve fikirlere değer verilir. 

 22/%5,2 46/%10,8 283/%66,3 76/%17,8 427/%100.00 

Çalıştığım kurum hiyerarşiye önem verir.   126/%29,5 214/%50,1 87/%20,4 427/%100.00 

Çalıştığım kurumda kendinizi başarınızla göstermeniz 

mümkündür. 

 8/%1,9 61/%14,3 252/%59,0 106/%24,8 427/%100.00 

Çalıştığım kurum hizmet açısından olumlu eleştiriler 

alır. 

 8/%1,9 55/%12,9 186/%43,6 178/%41,7 427/%100.00 

Çalıştığım kurum sosyal aktiviteler düzenler.  26/%6,1 72/%16,9 234/%54,8 95/%22,2 427/%100.00 
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Tablo 4’de görüldüğü gibi ankette Performans Yönetimi değerlendirme bölümünde yer 

alan ifadelere verilen yanıtların dağılımı şu şekildedir; 

“Çalışanlar hedeflerini bilir ve hedeflerine göre hareket ederler “ ifadesine katılımcıların 

% 0,2’si hiçbir zaman, %12,9’u nadiren, %11’i bazen, %59’u genellikle, %16,9’u her zaman 

yanıtını vermişlerdir. Buna göre araştırmaya katılanların çoğunluğunun (%59) genellikle 

çalışanların hedeflerini bildiklerini ve buna göre hareket ettikleri görüşünde oldukları ifade 

edilebilir.  

 “Performans ölçümleri düzenli olarak yapılır “ ifadesine katılımcıların %1,2’si hiçbir 

zaman, %2,8’i nadiren, %12,2’si bazen, %66’ı genellikle, %17,8’i her zaman yanıtını 

vermişlerdir. Tablodaki verilerden katılımcıların çoğunluğunun genellikle kurumda performans 

ölçümlerinin düzenli yapıldığı görüşünde oldukları anlaşılmaktadır.  

 “Kurumun hedefine ulaşmak için tüm çalışanlar aynı emeği gösterir” “ ifadesine 

katılımcıların %7’si nadiren, %19,7’si bazen, %46,8’i genellikle, %26,5’i her zaman yanıtını 

vermişlerdir. Tablodaki verilerden atılımcıların çoğunluğunun genellikle kurumun hedeflerine 

ulaşmak için tüm çalışanların aynı çabayı gösterdiği görüşünde oldukları anlaşılmaktadır.  

 “Her ay düzenli olarak eğitim verilir”  ifadesine katılımcıların % 2,6’sı nadiren, %7,3’ü 

bazen, %52,7’si genellikle, %37,5’i her zaman, %2,6’sı nadiren yanıtını vermişlerdir. Tablodaki 

bulgulara göre katılımcıların çoğunluğunun (%52,7)  genellikle kurumda her ay düzenli olarak 

eğitim verildiği görüşünde oldukları ifade edilebilir. 

“Çalışanların başarıları ödüllendirilir”  ifadesine araştırmaya katılanların %2,1’inin 

hiçbir zaman, %15,2’sinin nadiren, %31,6’sının bazen, %40,3’ünün genellikle, %10,8’inin her 

zaman yanıtını verdikleri anlaşılmaktadır. Buna göre katılımcıların çoğunluğunun (% 40,3) 

genellikle çalışanların başarılarının ödüllendirildiği görüşünde oldukları ifade edilebilir. 

 “Tüm çalışanlara eşit davranılır” ifadesine katılımcıların %1,4’ü hiçbir zaman, %6,1’i 

nadiren, %12,6’sı bazen, %64,2’si genellikle, %15,7’si her zaman yanıtını vermişlerdir. Buna 

göre katılımcıların çoğunluğunun (%64,2) genellikle kurumda tüm çalışanlara eşit davranıldığı 

görüşünde oldukları ifade edilebilir. 

 “Her departmanın resmi bir sistemi vardır”  ifadesine katılımcıların %3’ü nadiren, 

%8,9’u bazen, %63,2’si genellikle, %24,8’i her zaman yanıtını vermişlerdir. Buna göre 

katılımcıların çoğunluğunun (%63,2) genellikle kurumdaki her departmanın resmi bir sistemi 
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olduğunu ifade ettikleri anlaşılmaktadır. 

 “Yönetim sistemi ileriye ve gelişime dönüktür” ifadesine araştırmaya katılanların  

%0,9’unun nadiren, %7’sinin bazen, %55,5’inin genellikle, %36,5’inin her zaman yanıtını 

verdikleri anlaşılmaktadır. Katılımcıların çoğunluğunun (%55,5) genellikle yönetim sisteminin 

ileriye ve gelişime yönelik olduğu görüşündedirler.  

 “Çalıştığım kurum çalışanına değer verir”  ifadesine katılımcıların %0,5’i hiçbir zaman, 

%6,1’i nadiren, %15,2’si bazen, %57,2’sinin bazen, %21,1’inin her zaman yanıtını verdikleri 

anlaşılmaktadır. Buna göre katılımcıların çoğunluğunun (%57,1) genellikle kurumun çalışanına 

değer verdiği görüşünde oldukları anlaşılmaktadır. 

 “Çalışanların güçlü ve gelişmeye açık yönlerini keşfetmek gerekir”  ifadesine 

katılımcıların % 0,2’si hiçbir zaman, %1,9’u nadiren, %2,6’sı bazen, %24,1’, genellikle, 

%71,2’si her zaman yanıtını vermişlerdir. Buna göre katılımcıların çoğunluğunun (%71,2) güçlü 

ve açık yönlerinin keşfetmek gerektiğini düşündükleri ifade edilebilir. 

 “Çalıştığım kurum yapacağı işleri zamanında yerine getiriyor”  ifadesine araştırmaya 

katılanların % 0,7’sin nadiren, 510,5’i bazen, %59’u genellikle, %29,7’si her zaman yanıtını 

vermişlerdir. Buna göre katılımcıların çoğunluğuna göre kurum yapacağı işleri zamanında yerine 

getirmektedir (% 59)  

“Çalıştığım kurumda fikirleri dile getirmek olumlu karşılanır ve fikirlere değer verilir”  

ifadesine katılımcıların %5,2’si nadiren, %10,8’i bazen, %66,3’ü genellikle, %17,8’i her zaman 

yanıtını vermişlerdir. Buna göre katılımcıların çoğunluğunun (%66,3) kurumda fikirlerine önem 

verildiği ve fikirlerinin dile getirebildikleri görüşünde oldukları ifade edilebilir.  

 “Çalıştığım kurum hiyerarşiye önem verir”  ifadesine katılımcıların % 29,5’i bazen, 

%50,1’i genellikle, %20,4’ü her zaman yanıtını vermişlerdir. Tablodaki verilerden katılımcıların 

çoğunluğunun (%50,1) kurumda hiyerarşiye önem verildiği görüşünde oldukları anlaşılmaktadır. 

“Çalıştığım kurumda kendinizi başarınızla göstermeniz mümkündür” ifadesine 

katılımcıların %1,9’u nadiren, %14,3’ü bazen, %59’u genellikle, %24,8’u her zaman yanıtını 

vermişlerdir. Buna göre katılımcıların çoğunluğunun (%59) genellikle kurumda çalışanların 

kendilerini başarılarıyla gösterdikleri görüşünde oldukları ifade edilebilir. 
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 “Çalıştığım kurum hizmet açısından olumlu eleştiriler alır” ifadesine katılımcıların % 

1,9’u nadiren, %12,9’u bazen, %43,6’sı genellikle, %41,7’si her zaman yanıtını vermişlerdir. Bu 

ifadeye genellikle ve her zaman yanıtını verenlerin oranının birbirine yakın olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu nedenle katılımcıların çoğunluğuna göre kurumun hizmet açısından olumlu 

eleştiri aldığı ifade edilebilir. 

“Çalıştığım kurum sosyal aktiviteler düzenler” ifadesine katılımcıların %6,1’i nadiren, 

%16,9’u bazen, %54,8’i genellikle, %22,2’si her zaman yanıtını vermişlerdir. Buna göre 

katılımcıların çoğunluğunun kurumun genellikle sosyal aktiviteler düzenlediği görüşünde 

oldukları ifade edilebilir. 

Tablo 5. Performans Yönetimine Yönelik Anket İfadeleri 

İfadeler N 

 

Çalışanlar hedeflerini bilir ve hedeflerine göre hareket ederler 427 3,9321 

Performans ölçümleri düzenli olarak yapılır. 427 3,9649 

Kurumun hedefine ulaşmak için tüm çalışanlar aynı emeği gösterir. 427 3,9274 

Her ay düzenli olarak eğitim verilir. 427 4,2506 

Çalışanların başarıları ödüllendirilir. 427 3,4239 

Yöneticiler ve çalışanlar sürekli iletişim halindedir. 427 3,8056 

Tüm çalışanlara eşit davranılır. 427 3,8665 

Her departmanın resmi bir sistemi vardır. 427 4,0984 

Yönetim sistemi ileriye ve gelişime dönüktür. 427 4,2763 

Çalıştığım kurum çalışanına değer verir. 427 3,9227 

Çalışanların güçlü ve gelişmeye açık yönlerini keşfetmek gerekir. 427 4,6417 

Çalıştığım kurum yapacağı işleri zamanında yerine getiriyor. 427 4,1780 

Çalıştığım kurumda fikirleri dile getirmek olumlu karşılanır ve fikirlere değer verilir. 427 3,9672 

Çalıştığım kurum hiyerarşiye önem verir. 427 3,9087 

Çalıştığım kurumda kendinizi başarınızla göstermeniz mümkündür. 427 4,0679 

Çalıştığım kurum hizmet açısından olumlu eleştiriler alır. 427 4,2506 

Çalıştığım kurum sosyal aktiviteler düzenler. 427 3,9321 

Tablo 5’de katılımcıların performansı yönetimine ilişkin anket ifadelerine verdikleri 

yanıtların derecelendirmesinin ortalama değerleri gösterilmiştir. Bulgulara göre; 
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- Katılımcıların genellikle hedeflerini bildikleri ve hedeflerine göre hareket ettikleri 

görüşünde oldukları ( ),  

- Katılımcıların görüşlerine göre genellikle kurumda düzenli olarak performans 

ölçümü yapıldığı( ),  

- Katılımcıların görüşlerine göre genellikle kurumun hedefine ulaşabilmesi için tüm 

çalışanların aynı emeği gösterdiği ( ),  

- Katılımcıların görüşlerine göre her zaman kurumda her ay düzenli eğitim 

yapıldığı  ( ),  

- Katılımcıların görüşlerine göre genellikle kurumda başarıların ödüllendirildiği 

( 0,94),  

- Katılımcıların görüşlerine göre kurumda yöneticiler ve çalışanların sürekli iletişim 

halinde olduğu genellikle ( ),  

- Katılımcıların görüşlerine göre genellikle kurumda tüm çalışanlara eşit 

davranıldığı ( ),  

- Katılımcıların görüşlerine göre genellikle kurumda her departmanın resmi bir 

sisteminin olduğu  ( ),  

- Katılımcıların görüşlerine göre her zaman kurumun yönetim sisteminin ileriye ve 

gelişime yönelik olduğu ( ),  

- Katılımcıların görüşlerine göre kurumun genellikle tüm çalışanlara değer verdiği  

( ),  

- Katılımcıların her zaman kurumun çalışanların güçlü ve gelişmeye açık yönlerini 

keşfetmesi gerektiği görüşünde oldukları  ( ),  

- Katılımcıların görüşlerine göre genellikle kurumun işlerini zamanında yerine 
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getirdiği ( ),  

- Katılımcıların görüşlerine göre genellikle kurumda çalışanların fikirlerine olumlu 

yaklaşıldığı ( ),  

- Katılımcıların görüşlerine göre genellikle kurumun hiyerarşiye önem verdiği 

( ),  

- Katılımcıların genellikle kurumda kendilerini başarıları ile göstermelerinin 

mümkün olduğu görüşünde oldukların ( ),  

- Katılımcıların görüşlerine göre her zaman kurumun hizmet açısından olumlu 

eleştiriler aldığı ( ),  

- Katılımcıların görüşlerine göre genellikle kurumun sosyal aktiviteler düzenlediği 

( ) ifade edilebilir.  

Tablo 6. Kamu Sektöründe Performans Yönetimine İlişkin Bulgular 

Çalışanların Yargılarına Yönelik Görüşler Hiçbir 

Zaman 

Nadiren Bazen Genellikle Her Zaman Toplam 

Çalışanlar kendi performansını yönetme sorumluluğu hisseder  11/%2,6 91/%21,3 249/%58,3 76/%17,8 427/100.00 

Bireysel performansları ile kurumun amaçlarını ilişkilendirirler.  18/%4,2 62/%14,5 225/%52,7 122/%28,6 427/%100.00 

Yöneticiler yapılacak işleri tüm yönleriyle belirler.  11/%2,6 81/%19,0 233/%54,6 102/%23,9 427/%100.00 

Verilen hizmetin geri dönüşü sağlanmalıdır.  8/%1,9 11/%2,6 143/%33,5 265/%62,1 427/%100.00 

Misyonu uzun ve orta vadeli amaç ve hedeflere dönüştürmelidir.   11/%2,6 59/%13,8 357/%83,6 427/%100.00 

Performansı değerlendirmek, durumu yeniden gözden geçirmek, 

uygulamada tedbir almak önemlidir. 

  7/%1,6 115/%26,9 305/%71,4 427/%100.00 

Girdilere değil elde edilecek sonuçlara odaklanılmalıdır.  4/%0,9 10/%2,3 206/%48,2 207/%48,5 427/%100.00 

Faaliyet sonrasında performans ölçümü ile hedefler karşılaştırılır.  2/%0,5 28/%6,6 188/%44,0 209/%48,9 427/%100.00 

Herhangi bir olumsuz durumda tüm kurum tabii tutularak 

değerlendirme ve uyarı yapılır. 

 1/%0,2 9/%2,1 273/%63,9 144/%33,7 427/%100.00 

Süreç aşamasında ortaya çıkan sorunların bir daha tekrarlamaması 

için gerekli önlemler alınır 

 2/%5 16/%3,7 177/%41,5 232/%54,3 427/%100.00 
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Raporlama ve kamuoyunun da ilgisini çekerek hizmet kalitesinin 

artırılmasına yardım eder 

1/%0,

2 

7/%1,6 26/%6,1 190/%44,5 203/%47,5 427/%100.00 

Ölçümden en üst düzeyde yararlanılması için yönetim ve personelce 

sahiplenilmesi gerekir 

2/%0,

5 

2/%0,5 16/%3,7 188/%44,0 219/%51,3 427/%100.00 

Örgüt içi ve dışı karşılaştırmalar yapılmalıdır   6/%1,4 180/%42,2 241/%56,4 427/%100.00 

Faaliyet sonrasında sonucun düzgün bir şekilde raporlanması 

önemlidir 

  3/%0,7 85/%19,9 339/%79,4 427/%100.00 

Tablo 6’da görüldüğü gibi Kamu Sektöründe Performans Yönetimine İlişkin çalışan 

görüşlerinin dağılımı şu şekildir;   

“Çalışanlar kendi performansını yönetme sorumluluğu hisseder” ifadesine katılımcıların 

%2,6’sı nadiren, %21,3’ü bazen, %58,3’ü genellikle, %17,8’i her zaman yanıtını vermişlerdir. 

Buna göre katılımcıların çoğunluğunun genellikle çalışanların kendi performansını yönetme 

sorumluluğunu hissettikleri görüşünde oldukları ifade edilebilir.  

“Sürekli iyileşmenin işlerinin bir parçası olduğunu bilirler” ifadesine katılımcıların % 

3,5’, nadiren, %18,7’si bazen, %45,9’u genellikle, %31,9’u her zaman yanıtını vermişlerdir. 

Katılımcıların çoğunluğu genellikle (%45,9)  çalışanların sürekli iyileşmenin işlerin bir parçası 

olduğunu bildikleri görüşündedirler.   

 “Bireysel performansları ile kurumun amaçlarını ilişkilendirirler” ifadesine 

katılımcıların %4,2’si nadiren, %14,5’i bazen, %52,7’si genellikle, % 28,6’sı her zaman yanıtını 

vermişlerdir. Çalışanların çoğunluğu (52,7’si)  genellikle çalışanların bireysel performansları ile 

kurumun amaçlarını ilişkilendirdikleri görüşündedirler. 

 “Yöneticiler yapılacak işleri tüm yönleriyle belirler” ifadesine katılımcıların % 2,6’sı 

nadiren, %19’u bazen, %54,6’sı genellikle, %23,9’u her zaman yanıtını vermişlerdir. 

Çalışanların çoğunluğu (%54,6) genellikle yöneticilerin yapılacak işleri tüm yönleriyle bildikleri 

görüşündedirler.  

 “Verilen hizmetin geri dönüşü sağlanmalıdır” ifadesine katılımcıların % 1,9’u nadiren, 

%2,6’sı bazen, %33,5’i genellikle, %62,1’i her zaman yanıtını vermişlerdir. Buna göre 

katılımcıların çoğunluğunun (%62,1) her zaman verilen hizmetin geri dönüşünün sağlanması 

gerektiği görüşünde oldukları ifade edilebilir. 
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 “Misyonu uzun ve orta vadeli amaç ve hedeflere dönüştürmelidir” ifadesine 

katılımcıların % 2,6’sı bazen, %13,8’i genellikle, %83,6’sı her zaman yanıtını vermişlerdir. Buna 

göre katılımcıların çoğunluğu (%83,6) kurum misyonunun uzun ve orta vadeli amaç ve hedeflere 

dönüştürülmesi gerektiği görüşünde oldukları ifade edilebilir. 

 “Performansı değerlendirmek, durumu yeniden gözden geçirmek, uygulamada tedbir 

almak önemlidir” ifadesine katılımcıların %1,6’sı bazen, %26,9’u genellikle, %71,4’ü her zaman 

yanıtını vermişlerdir. Katılımcıların çoğunluğu her zaman (%71,4) kurum performansını 

değerlendirmenin, durumu yeniden gözden geçirmenin  ve  uygulamada tedbir almanın önemli 

olduğu görüşündedirler. 

“Girdilere değil elde edilecek sonuçlara odaklanılmalıdır” ifadesine katılımcıların %0,9’u 

nadiren, %2,3’ü bazen, %48,2’si genellikle, %48,5’i her zaman yanıtını vermişlerdir. 

Katılımcıların çoğunluğunun (% 48,5) her zaman girdilere değil sonuçlara odaklanmak gerektiği 

görüşünde oldukları ifade edilebilir.  

“Faaliyet sonrasında performans ölçümü ile hedefler karşılaştırılır” ifadesine 

katılımcıların % 0,5’i nadiren, %6,6’sı bazen, %44’ü genellikle, %48,9’u her zaman yanıtını 

vermişlerdir. Buna göre katılımcıların çoğunluğunun (% 48,9) her zaman faaliyet sonrası 

performans ölçümü ile hedeflerin karşılaştırıldığı görüşünde oldukları ifade edilebilir. 

“Herhangi bir olumsuz durumda tüm kurum tabii tutularak değerlendirme ve uyarı 

yapılır” ifadesine katılımcıların %0,2’si nadiren, %2,1’i bazen, %63,9’u genellikle, %33,7’si her 

zaman yanıtını vermişlerdir. Buna göre katılımcıların çoğunluğunun (%63,9) her zaman kurumda 

herhangi bir olumsuz durumda tüm kurumda değerlendirme yapıldığı görüşünde oldukları ifade 

edilebilir. 

“Süreç aşamasında ortaya çıkan sorunların bir daha tekrarlamaması için gerekli önlemler 

alınır ” ifadesine katılımcıların %0,5’i nadiren, %3,7’si bazen, %41,5’i genellikle, %54,3’ü her 

zaman yanıtını vermişlerdir. Buna göre katılımcıların çoğunluğunun (%54,3) her zaman süreç 

aşamasındaki olumsuzlar için önlemler alındığı görüşünde oldukları ifade edilebilir. 

 “Raporlama ve kamuoyunun da ilgisini çekerek hizmet kalitesinin artırılmasına yardım 

eder ” ifadesine katılımcıların %2’si hiçbir zaman, %1,6’sı nadiren, %6,1’i bazen, %44,5’i 

genellikle, %47,5’i her zaman yanıtını vermişlerdir. Buna göre katılımcıların çoğunluğunun 

(%47,5) her zaman raporlamanın kamuoyunun da ilgisini çekerek hizmet kalitesini arttırdığı 

görüşünde oldukları ifade edilebilir. 
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 “Ölçümden en üst düzeyde yararlanılması için yönetim ve personelce sahiplenilmesi 

gerekir” ifadesine katılımcıların % 0,5’i hiçbir zaman, %0,5’i nadiren, %3,7’si bazen, %44’ü 

genellikle, %51,3’ü her zaman yanıtını vermişlerdir.  Katılımcıların çoğunluğu (%51,3) 

ölçümden en üst düzeyde yararlanılması için onun yönetim ve personelce sahiplenilmesi 

gerektiği görüşündedirler. 

“Örgüt içi ve dışı karşılaştırmalar yapılmalıdır” ifadesine katılımcıların % 1,4’ü bazen, 

%42,2’si genellikle, %56,4’ü her zaman yanıtını vermişlerdir. Bu ifadeye verilen yanıtların 

derecelendirme puanlandırmalarının yüksek olduğu ve çalışanların çoğunluğunun (%42,3; %56,4) 

örgüt içi ve dışı karşılaştırmaların yapılması gerektiği görüşünde oldukları ifade edilebilir. 

 “Faaliyet sonrasında sonucun düzgün bir şekilde raporlanması önemlidir” ifadesine 

katılımcıların %3’ü bazen, %16,9’u genellikle, %76,4’ü her zaman yanıtını vermişlerdir. Bu 

ifadeye de verilen yanıtların derecelendirme puanlandırmalarının yüksek olduğu ve çalışanların 

çoğunluğunun (%79,4) Faaliyet sonrasında sonucun düzgün bir şekilde raporlanma yapılmasının 

önemli olduğu görüşünde oldukları ifade edilebilir. 
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Tablo 7. Kamu Sektöründe Performans Ölçümüne Yönelik İfadeler 

İfadeler N 

 

Çalışanlar kendi performansını yönetme sorumluluğu hisseder. 427 3,9133 

Sürekli iyileşmenin işlerinin bir parçası olduğunu bilirler. 427 4,0609 

Bireysel performansları ile kurumun amaçlarını ilişkilendirirler. 427 4,0562 

Yöneticiler yapılacak işleri tüm yönleriyle belirler. 427 3,9977 

Verilen hizmetin geri dönüşü sağlanmalıdır. 427 4,5574 

Misyonu uzun ve orta vadeli amaç ve hedeflere dönüştürmelidir. 427 4,8103 

Performansı değerlendirmek, durumu yeniden gözden geçirmek, uygulamada tedbir almak 

önemlidir. 
427 4,6979 

Girdilere değil elde edilecek sonuçlara odaklanılmalıdır. 427 4,4426 

Faaliyet sonrasında performans ölçümü ile hedefler karşılaştırılır. 427 4,4145 

Herhangi bir olumsuz durumda tüm kurum tabii tutularak değerlendirme ve uyarı yapılır. 427 4,3115 

Süreç aşamasında ortaya çıkan sorunların bir daha tekrarlamaması için gerekli önlemler alınır 427 4,4965 

Raporlama ve kamuoyunun da ilgisini çekerek hizmet kalitesinin artırılmasına yardım eder. 427 4,3747 

Ölçümden en üst düzeyde yararlanılması için yönetim ve personelce sahiplenilmesi gerekir. 427 4,4520 

Örgüt içi ve dışı karşılaştırmalar yapılmalıdır. 427 4,5504 

Faaliyet sonrasında sonucun düzgün bir şekilde raporlanması önemlidir 427 4,7869 

Tablo 7’de katılımcıların Kamu Sektöründe Performans Ölçümüne ilişkin anket 

ifadelerine verdikleri yanıtların derecelendirmesinin ortalama değerleri gösterilmiştir. Bulgulara 

göre; 

- Katılımcıların görüşlerine göre genellikle çalışanların kendi performanslarını 

yönetme sorumluluğu hissettikleri( ), 

- Katılımcıların görüşlerine göre çalışanlar genellikle sürekli iyileşmenin işlerinin 

bir parçası olduğunu bildikleri ( ), 

- Katılımcıların çalışanların genellikle bireysel performansları ile kurumun 

amaçlarını ilişkilendikleri görüşünde oldukları    ( ), 

- Katılımcıların genellikle yöneticilerin yapılacak işleri tüm yönleriyle belirledikleri 
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görüşünde oldukları   ( ), 

- Katılımcıların her zaman verilen hizmetin ger dönüşümün sağlanması gerektiği 

görüşünde oldukları  ( ), 

- Katılımcıların her zaman kurumun misyonunun uzun ve orta vadeli amaç ve 

hedeflere dönüştürmesi gerektiği görüşünde oldukları  ( ), 

- Katılımcıların her zaman kurum performansını değerlendirmenin, durumu 

yeniden gözden geçirmenin, uygulamada tedbir almanın önemli olduğu görüşünde 

oldukları  ( ), 

- Katılımcıların her zaman girdilere değil elde edilecek sonuçlara odaklanılması 

gerektiği görüşünde oldukları   ( ), 

- Katılımcıların her zaman kurumda faaliyet sonrasında performans ölçümü ile 

hedeflerin karşılaştırıldığı görüşünde oldukları   ( ), 

- Katılımcıların, her zaman herhangi bir olumsuz durumda tüm kurumun tabii 

tutularak değerlendirme ve uyarı yapıldığı görüşünde oldukları  

( ), 

- Katılımcıların her zaman kurumda süreç aşamasında ortaya çıkan sorunların bir 

daha tekrarlamaması için gerekli önlemlerin alındığı görüşünde oldukları   

( ), 

- Katılımcıların her zaman kurumsal raporlama ve kamuoyunun da ilgisini çekerek 

hizmet kalitesinin artırılmasına yardım ettiği görüşünde oldukları. 

( ), 

- Katılımcıların her zaman ölçümden en üst düzeyde yararlanılması için yönetim ve 

personelce sahiplenilmesi gerektiği görüşünde oldukları ( ), 
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- Katılımcıların her zaman örgüt içi ve dışı karşılaştırmalar yapılması gerektiği 

görüşünde oldukları ( ), 

- Katılımcıların her zaman faaliyet sonrasında sonucun düzgün bir şekilde 

raporlanmasının önemli olduğu görüşünde oldukları ( ) ifade 

edilebilir. 

Personel Performansı, Performans Yönetimi, Kamu Kurumunda Performans Yönetimine 

İlişkin Bulguların Yaş ile Karşılaştırması 

Bu bölümde araştırmaya katılanların ankette yer alan üç bölümdeki ifadelere verdikleri 

cevapların yaşa göre farklılaşma durumunu araştırmak amacıyla yapılan Sperman Korelasyon 

testine ilişkin bulgulara yer verilmiştir.  

Tablo 8. Yaş ile Personel Performansının Karşılaştırması 

İfadeler Korelasyon ve P Değeri Yaş 

İşe Zamanında Gelirim 

r -,080
**

 

Sig. (2-tailed) ,100 

N 427 

Çalışma Saatleri Boyunca Tüm Dikkatimi İşime Veririm 

r ,289
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Çalıştığım Ortamdan Ve İş Arkadaşlarımdan Memnunum 

r -,068 

Sig. (2-tailed) ,161 

N 427 

Kendimi Bu Pozisyonda Yeterli Görüyorum 

r ,349
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Çalıştığım kurumda yöneticiler başarıları takdir eder 

r -,147
**

 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 427 

Yöneticimin benim düşünlerime karşı saygılı olmadığını düşünüyorum 

 

r -,303
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 
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N 427 

İşim rahat olduğundan kendime ve aileme vakit ayırabiliyorum 

r ,192
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Bu pozisyonda yükselmek istiyorum 

r -,233
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Maaşımın yeterli olduğunu düşünüyorum 

r -,414
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Özel günlere çalıştığım kurum önem verir  

 

  

r -,466 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Çalışanlar arasında dayanışma vardır 

  

  

r -,245 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

 

Çalıştığım kurum etkileşim ve iletişime açıktır  

  

 

r -,382 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 
427 

Çalıştığım kurum temizlik açısından güvenilirdir  

  

  

r -,080 

Sig. (2-tailed) ,100 

N 427 

Tablo 8’de çalışanların yaşları ile ankette yer verilen ifadelere verdikleri derecelendirme 

ile yaş arasındaki ilişki durumu gösterilmiştir. Tabloda verilere göre şunlar ifade edilebilir; 

- Çalışma saatleri boyunca tüm dikkatini işe verme durumuna ilişkin ifadenin 

kategorik derecesinin yaş ile pozitif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki vardır. 

- Çalışanın kendini pozisyonunda yeterli görmesine ilişkinin ifadenin kategorik 

derecelendirmesi ile yaş arasında pozitif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki 

vardır. 
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- Çalıştığım kurumda yöneticiler başarıları takdir eder ifadesinin kategorik 

derecelendirmesi ile yaş arasında negatif yönlü çok zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki 

vardır.  

-  “Yöneticimin benim düşünlerime karşı saygılı olmadığını düşünüyorum 

“ifadesinin kategorik derecelendirmesi ile yaş arasında negatif yönlü zayıf düzeyli 

anlamlı bir ilişki vardır.  

- “İşim rahat olduğundan kendime ve aileme vakit ayırabiliyorum “ifadesinin 

kategorik derecelendirmesi ile yaş arasında pozitif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir 

ilişki vardır.  

- “Bu pozisyonda yükselmek istiyorum “ifadesinin kategorik derecelendirmesi ile 

yaş arasında negatif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki vardır.  

- “Maaşımın yeterli olduğunu düşünüyorum “ifadesinin kategorik derecelendirmesi 

ile yaş arasında negatif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki vardır.  

- “Yöneticimin benim düşünlerime karşı saygılı olmadığını düşünüyorum 

“ifadesinin kategorik derecelendirmesi ile yaş arasında negatif yönlü düşük 

düzeyli anlamlı bir ilişki vardır.  

- “İşim rahat olduğundan kendime ve aileme vakit ayırabiliyorum “ifadesinin 

kategorik derecelendirmesi ile yaş arasında pozitif yönlü çok zayıf düzeyli 

anlamlı bir ilişki vardır.  

- “Bu pozisyonda yükselmek istiyorum “ifadesinin kategorik derecelendirmesi ile 

yaş arasında negatif yönlü çok zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki vardır.  

- “Maaşımın yeterli olduğunu düşünüyorum “ifadesinin kategorik derecelendirmesi 

ile yaş arasında negatif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki vardır.  

- “Özel günlere çalıştığım kurum önem verir “ifadesinin kategorik derecelendirmesi 

ile yaş arasında negatif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki vardır. 

- “Çalışanlar arasında dayanışma vardır“ ifadesinin kategorik derecelendirmesi ile 

yaş arasında negatif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki vardır. 

- “Çalıştığım kurum etkileşim ve iletişime açıktı” ifadesinin kategorik 

derecelendirmesi ile yaş arasında negatif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki 

vardır. 
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Tablo 9.Yaş ile Performans Yönetimi Karşılaştırması 

İfadeler Korelasyon ve P Değeri Yaş 

Çalışanlar hedeflerini bilir ve hedeflerine göre hareket ederler r -,305 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Performans ölçümleri düzenli olarak yapılır r -,402 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Kurumun hedefine ulaşmak için tüm çalışanlar aynı emeği gösterir r -,594 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Her ay düzenli olarak eğitim verilir r -,019 

Sig. (2-tailed) ,701 

N 427 

Çalışanların başarıları ödüllendirilir r -,320 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Yöneticiler ve çalışanlar sürekli iletişim halindedir r -,441 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Tüm  çalışanlara eşit davranılır. r -,462 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Her departmanın resmi bir sistemi vardır. r -,243 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Yönetim sistemi ileriye ve gelişime dönüktür. r -,265 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Çalıştığım kurum çalışanına değer verir. 

 

 

 

r -,280 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 
427 
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Çalışanların güçlü ve gelişmeye açık yönlerini keşfetmek gerekir. r ,065 

Sig. (2-tailed) ,177 

N 427 

Çalıştığım kurum yapacağı işleri zamanında yerine getiriyor. 

 

Correlation 

Coefficient 

,023 

Sig. (2-tailed) ,631 

N 427 

Çalıştığım kurumda fikirleri dile getirmek olumlu karşılanır ve fikirlere değer 

verilir. 

 

r -,356 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Çalıştığım kurum hiyerarşiye önem verir. 

 

r ,139 

Sig. (2-tailed) ,004 

N 427 

Çalıştığım kurumda kendinizi başarınızla göstermeniz mümkündür. 

 

r -,420 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Çalıştığım kurum hizmet açısından olumlu eleştiriler alır. 

 

Tablo Devamı 

r -,328 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Çalıştığım kurum sosyal aktiviteler düzenler. 

 

r -,305 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Tablo 9’da çalışanların yaşları ile ankette performans yönetimi bölümünde yer verilen 

ifadelere verdikleri derecelendirme ile yaş arasındaki ilişki durumu gösterilmiştir. Tabloda 

verilere göre şunlar ifade edilebilir; 

- “Çalışanlar hedeflerini bilir ve hedeflerine göre hareket ederler “ifadesinin 

kategorik derecelendirmesi ile yaş arasında negatif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir 

ilişki vardır.  

- “Performans ölçümleri düzenli olarak yapılır “ifadesinin kategorik 

derecelendirmesi ile yaş arasında negatif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki 

vardır.  
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- “Kurumun hedefine ulaşmak için tüm çalışanlar aynı emeği gösterir “ifadesinin 

kategorik derecelendirmesi ile yaş arasında negatif yönlü orta düzeyli anlamlı bir 

ilişki vardır.  

- “Kurumun hedefine ulaşmak için tüm çalışanlar aynı emeği gösterir“ ifadesinin 

kategorik derecelendirmesi ile yaş arasında negatif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir 

ilişki vardır.  

- “Yöneticiler ve çalışanlar sürekli iletişim halindedir “ifadesinin kategorik 

derecelendirmesi ile yaş arasında negatif yönlü düşük düzeyli anlamlı bir ilişki 

vardır.  

- “Tüm çalışanlara eşit davranılır “ifadesinin kategorik derecelendirmesi ile yaş 

arasında pozitif yönlü çok zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki vardır.  

- “Her departmanın resmi bir sistemi vardır “ifadesinin kategorik derecelendirmesi 

ile yaş arasında negatif yönlü çok zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki vardır. 

- “Çalıştığım kurum çalışanına değer verir “ifadesinin kategorik derecelendirmesi 

ile yaş arasında negatif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki vardır.  

- “Çalıştığım kurumda fikirleri dile getirmek olumlu karşılanır ve fikirlere değer 

verilir “ifadesinin kategorik derecelendirmesi ile yaş arasında negatif yönlü zayıf 

düzeyli anlamlı bir ilişki vardır. 

- “Çalıştığım kurum hiyerarşiye önem verir “ ifadesinin kategorik derecelendirmesi 

ile yaş arasında negatif yönlü çok zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki vardır. 

- “Çalıştığım kurumda kendinizi başarınızla göstermeniz mümkündür“ ifadesinin 

kategorik derecelendirmesi ile yaş arasında negatif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir 

ilişki vardır. 

- “Çalıştığım kurum hizmet açısından olumlu eleştiriler alır“ ifadesinin kategorik 

derecelendirmesi ile yaş arasında negatif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki 

vardır. 

- “Çalıştığım kurum hizmet açısından olumlu eleştiriler alır. Çalıştığım kurum 

sosyal aktiviteler düzenler“ ifadesinin kategorik derecelendirmesi ile yaş arasında 

negatif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki vardır. 
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Tablo 10. Yaş İle Kamu Kurumu Performans Yönetimi İfadelerinin Karşılaştırması 

İfadeler Korelasyon ve P Değeri Yaş 

Çalışanlar kendi performansını yönetme sorumluluğu hisseder r -,207 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Sürekli iyileşmenin işlerinin bir parçası olduğunu bilirler r -,153 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 427 

Bireysel performansları ile kurumun amaçlarını ilişkilendirirler. r -,076 

Sig. (2-tailed) ,118 

N 427 

Yöneticiler yapılacak işleri tüm yönleriyle belirler. r ,215 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Verilen hizmetin geri dönüşü sağlanmalıdır r -,408 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Misyonu uzun ve orta vadeli amaç ve hedeflere dönüştürmelidir r -,260 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Performansı değerlendirmek, durumu yeniden gözden geçirmek, 

uygulamada tedbir almak önemlidir 

 

r -,192 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Girdilere değil elde edilecek sonuçlara odaklanılmalıdır. r ,018 

Sig. (2-tailed) ,718 

N 427 

Faaliyet sonrasında performans ölçümü ile hedefler karşılaştırılır. r ,265 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Faaliyet sonrasında performans ölçümü ile hedefler karşılaştırılır. r ,095 

Sig. (2-tailed) ,049 

N 427 

Herhangi bir olumsuz durumda tüm kurum tabii tutularak değerlendirme ve 

uyarı yapılır. 

r -,006 

Sig. (2-tailed) ,905 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 

 

 

240 

 N 427 

Süreç aşamasında ortaya çıkan sorunların bir daha tekrarlamaması için 

gerekli önlemler alınır 

 

r ,223 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Raporlama ve kamuoyunun da ilgisini çekerek hizmet kalitesinin 

artırılmasına yardım eder 

r -,259 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Ölçümden en üst düzeyde yararlanılması için yönetim ve personelce 

sahiplenilmesi gerekir 

r -,090 

Sig. (2-tailed) ,063 

N 427 

Örgüt içi ve dışı karşılaştırmalar yapılmalıdır r ,084 

Sig. (2-tailed) ,083 

N 427 

Faaliyet sonrasında sonucun düzgün bir şekilde raporlanması önemlidir r -,260 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 427 

Tablo 10’da çalışanların yaşları ile ankette kamu kurumu performans yönetimi 

bölümünde yer verilen ifadelere verdikleri derecelendirme ile yaş arasındaki ilişki durumu 

gösterilmiştir. Tabloda verilere göre şunlar ifade edilebilir; 

- “Çalışanlar kendi performansını yönetme sorumluluğu hisseder “ifadesinin 

kategorik derecelendirmesi ile yaş arasında negatif yönlü çok zayıf düzeyli anlamlı 

bir ilişki vardır.  

- “Sürekli iyileşmenin işlerinin bir parçası olduğunu bilirler“ ifadesinin kategorik 

derecelendirmesi ile yaş arasında negatif yönlü çok zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki 

vardır. 

- “Yöneticiler yapılacak işleri tüm yönleriyle belirler“ ifadesinin kategorik 

derecelendirmesi ile yaş arasında pozitif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki 

vardır. 

- “Verilen hizmetin geri dönüşü sağlanmalıdır “ifadesinin kategorik derecelendirmesi 

ile yaş arasında negatif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki vardır.  

- “Misyonu uzun ve orta vadeli amaç ve hedeflere dönüştürmelidir  “ifadesinin 

kategorik derecelendirmesi ile yaş arasında negatif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir 

ilişki vardır.  
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- “Performansı değerlendirmek, durumu yeniden gözden geçirmek, uygulamada 

tedbir almak önemlidir “ifadesinin kategorik derecelendirmesi ile yaş arasında 

negatif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki vardır.  

- “Faaliyet sonrasında performans ölçümü ile hedefler karşılaştırılır “ifadesinin 

kategorik derecelendirmesi ile yaş arasında pozitif yönlü zayıf düzeyli anlamlı bir 

ilişki vardır.  

- “Süreç aşamasında ortaya çıkan sorunların bir daha tekrarlamaması için gerekli 

önlemler alınır “ifadesinin kategorik derecelendirmesi ile yaş arasında pozitif yönlü 

zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki vardır.  

- “Raporlama ve kamuoyunun da ilgisini çekerek hizmet kalitesinin artırılmasına 

yardım eder“ ifadesinin kategorik derecelendirmesi ile yaş arasında negatif yönlü 

zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki vardır.  

- “Faaliyet sonrasında sonucun düzgün bir şekilde raporlanması 

önemlidir“ ifadesinin kategorik derecelendirmesi ile yaş arasında negatif yönlü 

zayıf düzeyli anlamlı bir ilişki vardır. 
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4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Eti Maden Kurumu’ndaki fonksiyon esaslı çalışma, performans değerlendirme ve 

uygulamalarını örnek uygulama olarak araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada iki aşamalı 

olarak yapılmıştır. Araştırmanın birinci bölümünde Eti Maden Kurumu’nun Performans Yönetim 

sistemi araştırılmış ikinci bölümde ise anket uygulaması yapılmıştır.  Anket uygulaması 

yöntemi ile çalışanların görüşlerine göre kurumun performans yönetim sistemi hakkında 

bulgulara ulaşılması amaçlanmıştır.  

Araştırmada Eti maden işlerinde uygulanan Personel Performans Yönetim Sisteminin ve 

fonksiyon esaslı çalışma sonucunda; kurumsal dikey hiyerarşi azaltılmış, fonksiyon esaslı 

çalışma ve yatay koordinasyon ile iş süreçleri kısaltılarak iş verimliliği ve performansın 

arttırıldığı görülmüştür. 

Kurumda personel değerlendirmede objektif kriterler benimsenerek, sadece amirin 

değerlendirilmesinin yer alınmadığı eski sistemden vaaz geçilmiş, her çalışanın çalışma 

Süreci’ne dâhil olan her personelin amir- üst- ast birbirini aktif değerlendirdiği bir siteme 

geçilmiştir. 

Eti Maden Kurumu’ndaki fonksiyon esaslı çalışma, performans değerlendirme ve 

uygulamalarını örnek uygulama olarak araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada iki aşamalı 

olarak yapılmıştır. Araştırmanın birinci bölümünde Eti Maden Kurumu’nun Performans Yönetim 

sistemi araştırılmış ikinci bölümde ise anket uygulaması yapılmıştır.  Anket uygulaması 

yöntemi ile çalışanların görüşlerine göre kurumun performans yönetim sistemi hakkında 

bulgulara ulaşılması amaçlanmıştır. 

Araştırmada Eti maden işlerinde uygulanan Personel Performans Yönetim Sisteminin ve 

fonksiyon esaslı çalışma sonucunda; kurumsal dikey hiyerarşi azaltılmış, fonksiyon esaslı 

çalışma ve yatay koordinasyon ile iş süreçleri kısaltılarak iş verimliliği ve performansın 

arttırıldığı görülmüştür. 

Kurumda personel değerlendirmede objektif kriterler benimsenerek, sadece amirin 

değerlendirilmesinin yer alınmadığı eski sistemden vaaz geçilmiş, her çalışanın çalışma sürecine 

dahil olan her personelin amir- üst- ast birbirini aktif değerlendirdiği bir siteme geçilmiştir. 
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Anket uygulaması yönteminde kurumda çalışan 427 kişiye anket uygulanmıştır. 427 

çalışanın çoğunluğu 40-50 yaş aralığındadır. çalışanların %4,9’u 18-28 yaş aralığında, %36,9’u 

29-39 yaş aralığında, %45,9’u 40-50 yaş aralığında, %9,6’sı 51 ve üstü yaş aralığındadır. 

Araştırmaya katılan çalışanların çoğunluğu(%84,5) kadın ve yine araştırmaya katılan çalışanların 

çoğunluğunun (%81) medeni durumu evlidir. Araştırmaya katılanların  %1,9’u lise, %72,4’ü 

lisans, %25,8’i yüksek lisans düzeyinde eğitime sahiptir.  

Katılımcıların % 10,8’i Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar, %27,6’sı Tesis 

ve makine operatörleri, %44,7’si Profesyonel meslek mensupları, %1,2’si Nitelik gerektirmeyen 

işte çalışanlar, %15,7’si diğer işlerde çalışan kişilerden oluşmaktadır. Katılımcıların 

çoğunluğunun işteki çalışma süresinin 11 yıl ve üstüdür. Çalışan görüşlerine göre yapılan bu 

araştırmanın sonucunda araştırmaya katılanların anket ifadelerine verdikleri katılma derecesi 

puanlandırmasının ortalama değerlerine göre personel performansına ilişkin olarak, 

- Çalışanların genellikle işe zamanında geldikleri, 

- Çalışanların saatleri boyunca tüm dikkatlerini işe verdikleri, 

- Çalışanların genellikle çalıştığı ortamdan ve iş arkadaşlarından memnunun 

oldukları  

- Çalışanların her zaman bu pozisyonda kendilerini yeterli gördükleri, 

- Kurum yöneticilerinin başarıları takdir ettiği, 

- Yöneticilerin çalışanların düşüncelerine saygı gösterdikleri,  

- Genellikle çalışanların işleri rahat olduğunda kendilerine ve ailelerine vakit 

ayırabildikleri,   

- Çalışanların her zaman bulundukları pozisyonda yükselmek istedikleri   

- Kurumda çalışanlar arasında dayanışma olduğu, 

- Kurumun etkileşim ve iletişime açık olduğu, 

- Kurumun temizlik açısından güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Ancak, çalışanların nadiren maaşlarını yeterli gördüklerini  ( 2,7283±1,18) ve bazen 

kurumun özel günlere önem verdiği ( 3,2951±1,19) görüşünde oldukları anlaşılmıştır. Bu 

durumda çalışanların çoğunluğuna göre maaşların yeterli bulunmadığı ve kurumun yeteri kadar 

sosyal aktiviteler düzenlemediği ifade edilebilir.   

Kurumun performans yönetimine ilişkin olarak da;  
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- Çalışanların hedeflerini bildikleri ve hedeflerine göre hareket ettikleri  

- Kurumda genellikle kurumda düzenli olarak performans ölçümü yapıldığı   

- Kurumda genellikle kurumun hedefine ulaşabilmesi için tüm çalışanların aynı 

emeği  

- Kurumda her ay düzenli eğitim yapıldığı   

- Kurumda başarıların ödüllendirildiği  

- Kurumda yöneticiler ve çalışanların sürekli iletişim halinde olduğu   

- Kurumda tüm çalışanlara eşit davranıldığı  

- Kurumda her departmanın resmi bir sisteminin olduğu   

- Kurumun yönetim sisteminin ileriye ve gelişime yönelik olduğu  

- Kurumun genellikle tüm çalışanlara değer verdiği ve onların fikirlerine olumlu 

yaklaşıldığı, kendilerini başarıları ile gösterebildikleri, 

- Kurumda hiyerarşik yapıya önem verildiği, 

- Kurumun olumlu yönde eleştiriler aldığı ifade edilebilir.  

Kamu Kurumunda Performans Yönetimine ilişkin olarak da; 

- Çalışanların kendi performanslarını yönetme sorumluluğu hissettikleri, 

- Çalışanların sürekli iyileşmenin işlerinin bir parçası olduğunu bildikleri 

- Çalışanların genellikle bireysel performansları ile kurumun amaçlarını 

ilişkilendikleri, 

- Yöneticilerin yapılacak işleri tüm yönleriyle belirledikleri,  

- Kurumda faaliyet sonrasında performans ölçümü ile hedeflerin karşılaştırıldığı, 

- Olumsuz durumda tüm kurumun tabii tutularak değerlendirme ve uyarı yapıldığı, 

- Süreç aşamasında ortaya çıkan sorunların bir daha tekrarlamaması için gerekli 

önlemlerin alındığı, 

- Kurumsal raporlama ve kamuoyunun da ilgisini çekerek hizmet kalitesinin 

artırılmasına yardım ettiği ifade edilebilir.  

- Çalışanların görüşlerinin yaşa göre farklılaştığı ancak bu farklılığın anlamlılık 

düzeyinin düşük olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmada çalışanların görüşleri dikkate alındığında da fonksiyon esaslı çalışma 

uygulayan kurumların performans yönetiminin başarılı olabilmesi için yukarıdakilere ek olarak 

şunlar önerilebilir; 
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- Verilen hizmetin geri dönüşümün sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması, 

Kurumun misyonunun uzun ve orta vadeli amaç ve hedeflere dönüştürebilmesine 

yönelik çalışmaların yapılması, 

- Kurum hedeflerine ulaşabilmek için gerektiğinde, durumun yeniden gözden 

geçirilmesi, 

- Uygulamada tedbir almanın önemli olduğu göz önünde bulundurularak girdilere 

değil elde edilecek sonuçlara odaklanılması, 

- Kurum performans ölçümlerinin örgüt içi ve dışı karşılaştırmalar yapılmasıdır.  

Bu araştırmanın fonksiyon esaslı çalışma uygulayan bir kuruluştaki performans yönetimi 

araştıran nitelikte olması nedeniyle, bundan sonra yapılabilecek benzer araştırmalara örnek teşkil 

edeceği düşünülmektedir.  
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Özet 

Sanayi devrimi ile birlikte artan ve ülkenin gelişmişlik düzeylerinde önemli rol oynayan girişimcilik 

faaliyetleri, çevre sorunlarının gündeme gelmesine neden olmuştur. Çevre sorunlarının problem olması zamanla 

ülkeleri harekete geçirmiş ve bu nedenle sürdürülebilir kalkınmaya uyum kapsamında sürdürülebilir çözüm 

önerilerinin geliştirilmesini öngören politika ve uygulamalar düzenlenmiştir. Bu bağlamda işletmelerin girişimcilik 

faaliyetlerinde ekolojiyi benimseyerek ürün, hizmet ve üretim süreçlerinin çevresel yaklaşıma uygun olarak 

tasarlanması anlamına gelen ekogirişimcilik, özellikle son zamanlarda büyük önem kazanmıştır. İşletmelerin 

ekogirişimcilik faaliyetlerini yönetim politikası olarak benimsemesi ve bu çerçevede sürdürülebilir (temiz) üretim 

gerçekleştirmesi çevreye olan tahribatı azaltmakta aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmaya uyumu da 

kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Arçelik Buzdolabı Fabrikasının çevre konularına yaklaşımı 

doğrultusunda benimsediği politika ve gerçekleştirdiği ekogirişimci faaliyetlerin üretim süreçlerine ve işletme 

performansına etkilerini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında, şirketin ekogirişimcilik algısını ölçmek ve Arçelik 

Buzdolabı Fabrikasında yapılan sürdürülebilir (temiz) üretim faaliyetlerini belirlemek için yarı-yapılandırılmış 

görüşme formu ile analiz yapılmıştır. Ayrıca işletmelerin sürdürülebilirliği ve ekogirişimciliğini tespit etmek adına 

Arçelik Eskişehir Kampüsünün ekolojik ayakizi hesaplanmıştır. Değerlendirme sonucunda Arçelik’in gerek ulusal 

gerekse uluslararası mevzuata uyumu, benimsediği çevre politikaları ve bu kapsamda gerçekleştirdiği ekogirişimci 

faaliyetlerle sürdürülebilir (temiz) üretim uygulamaları gerçekleştirebilmek adına alt yapı oluşturduğu ve bu yönde 

çalışmalar yaptığı tespit edilmiştir. Yapılan bu araştırmayla işletmenin diğer sanayi kuruluşlarına örnek olması 

amaçlanmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Girişimcilik, Ekogirişimcilik, Ekolojik Ayak İzi, Sürdürülebilirlik, Temiz Üretim.  
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SUSTAINABLE (CLEAN) PRODUCTION PRACTICES WITHIN THE 

SCOPE OF ECOPRENEURSHIP ACTIVITIES OF BUSINESSES: THE 

CASE OF ARÇELİK REFRIGERATOR FACTORY       

Abstract 

Entrepreneurial activities, which have increased along with the industrial revolution played an important 

role in the level of development of the countries, however they have brought about environmental problem. As 

environmental problems increased, countries have acted over time and therefore they have developed policies and 

practicies to promote the development of sustainable solutions. In this context, eco-entrepreneurship, which means 

adopting ecology in entrepreneurial activities of enterprises and designing products, services and production 

processes in accordance with environmental approach, has gained importance recently. The adoption of 

eco-entrepreneurial activities by management as a management policy and the realization of sustainable (clean) 

production in this framework also reduces the damage to the environment and also facilitates adaptation to 

sustainable development. The aim of this study is to show the policy adopted by Arçelik Refrigerator Factory in the 

direction of their approach to environment issues and the effects of eco-entrepreneur activities on production 

processes and business performance. Within the scope of the study, a semi-structured interview form was used to 

analyze the company's eco-awareness and to identify sustainable (clean) production activities at the Arçelik 

Refrigerator Factory. In addition, the ecological footprint of the Arçelik Eskişehir Campus was calculated in order 

to determine the sustainability and eco-entrepreneurship of the enterprises. As a result of the evaluation, it has been 

determined that Arçelik has established an infrastructure and carried out studies in this field in order to realize 

sustainable (clean) production practices with national and international legislation compliance, environmental 

policies adopted and eco- entrepreneur activities carried out in this context. With this research, it is aimed that this 

will be an example to other industrial organizations. 

Keywords: Entrepreneurship, Ecopreneurship, Ecological Footprint, Sustainability, Cleaner Production. 

1. GİRİŞ 

Sanayi devrimiyle birlikte gelişen ve ülkenin kalkınmasında önemli rol oynayan 

girişimcilik ve konu ile ilgili yeni araştırmaların artması, girişimcilik disiplininin daha geniş 

kapsamlı olmasını sağlamıştır. Özellikle son dönemlerde doğaya verilen zarar ve bu yönde 

gelişen sosyal bilinç ve çevre hassasiyetiyle ilgili iyileştirme çabaları çevresel girişimlerin 

sayısını artırmıştır. Zaman içinde artan bu çevre bilinciyle hareket eden işletmeler, faaliyetlerinde 

ekolojiyi benimseyerek ürün, hizmet ve üretim süreçlerini çevresel yaklaşıma uygun olarak 

tasarlayarak çevrenin korunmasının yanında ekonomik ve verimlilik performans açısından 
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olumlu sonuçlar almışlardır. Bu anlamda işletmelerin süreçlerinde ekogirişimci faaliyetleri 

benimsemesi, sürdürülebilir kalkınma kavramı ile ortaya atılan, canlılar ve doğal çevre 

üzerindeki risklerin minimuma indirilmesini hedefleyen sürdürülebilir (temiz) üretim (Demirer 

ve Mirata, 2006) ile mümkündür. Arçelik üzerinden işlenen, işletmelerin ekogirişimci faaliyetler 

kapsamında sürdürülebilir (temiz) üretim uygulamalarını inceleyen bu araştırma, çalışmanın 

konusunu oluşturmaktadır. 

2. GİRİŞİMCİLİK VE EKOGİRİŞIMCİLİK KAVRAMI 

Girişimcilik, yeni fikir ve yaratıcı çözümlerle üretim faktörlerinin bir araya getirilmesiyle 

oluşan değer yaratma sürecidir. Çevresel odaklı bir girişimcilik türü olarak tanımlanan, ekoloji 

ve girişimcilik kavramlarının birleştirilmesiyle oluşan ekogirişimcilik ise, 1990’lı yılların 

başında girişimcilik literatüründe yer almaya başlamıştır. İşletmenin faaliyetlerini 

gerçekleştirirken toplumun fayda sağlamasını amaçlayan ekogirişimcilik, birey ve toplum 

üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirme çabasındadır (Schaper, 2002).  

2.1. Ekogirişimcilik 

Çevre kirliliğin artması, doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ve işletmelerin kar 

paylarını artırma çabaları çevreye verilen zararın artmasına neden olmuştur. Bunun üzerine 

ekonomi ve çevrenin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyan sürdürülebilir kalkınma 

çalışmaları, yenilik ve yaratıcılık ile girişimcileri de ön plana çıkarmıştır (Aykan, 2012: 196).  

Bu doğrultuda çevre odaklı faaliyet gösteren ekogirişimciler, var olan geleneksel üretim 

yöntemlerini, ürün çeşitlendirmelerini, piyasa yapılarını ve tüketim kalıplarını değiştirerek onları 

çevreye daha duyarlı hale getirmişlerdir (Schaltegger, 2002). Sürdürülebilir bir geleceği 

hedefleyen ve çevre üzerinde pozitif bir etkiye sahip olan ekogirişimcilik, faaliyetlerini çevresel 

odaklı anlayışa göre tasarlamaktadır.  

Diğer taraftan ekogirişimcilik henüz yeni bir kavram olduğu için bazı yazarlar tarafından 

sürdürülebilir girişimcilik ve sosyal girişimcilik olarak ele alınmakta ve birbiri içine geçmiş bu 

kavramların çoğu zaman karıştırıldığı görülmektedir. Çevresel girişimcilik, ekogirişimcilik, 

sosyal girişimcilik ve yeşil girişimcilik gibi birbiriyle örtüşen tanımlar için bir şemsiye kavram 

sayılan sürdürülebilir girişimcilik (Gibbs, 2006), girişimcilerin eşit koşullarda ekonomik kazanç, 

toplumsal eşitlik, çevresel kalite ve kültürel koruma adına fırsatlardan yararlandığı bir süreç 

(Majid ve Koe, 2012: 300) olarak tanımlanmaktadır. Ekogirişimcilikle karıştırılan diğer bir 

kavram olan sosyal girişimcilik ise çoğu sektörde sosyal değer yaratmak ve sosyal ihtiyaçları 
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karşılamak için risk alınarak fırsatların peşinden gidildiği ve kaynakların yaratıcı bir şekilde 

kullanıldığı sürdürülebilir, yenilikçi ve sosyal (Besler, 2010: 21) bir süreçtir.  

Bu anlamda ekogirişimciliğin kavramsal çerçevesinin daha net çizebilmesi açısından, 

alan yazında yeşile boyama ve ekolojik ayak izi kavramlarıyla birlikte açıklanmıştır. Yeşile 

boyama, bir işletmenin sürdürülebilirlik politikalarını uygulamaktan kaçınarak, ürünlerini çevre 

dostu ürünlermiş gibi tanıtıp yeşil ürün pazarına girme isteği (Genç, 2013: 1) olarak 

tanımlanabilir. Diğer yandan, 1990’lı yıllarda geliştirilen ekolojik ayak izi, üretim ve tüketimin 

yeryüzündeki ayakizini ölçmek (Weckernal ve Rees, 1996) için kullanılan bir kavramdır. Dünya 

kaynakları, sürdürülebilir bir seviyenin üzerinde bir hızla tüketilmektedir. Bu durum ülkedeki 

kaynak tüketiminin ulusal ölçekte sürdürülebilir olmadığını ve ekolojik ayak izini düşürmeye 

yönelik faaliyetlerin artması gerekliliğini göstermektedir. Bu anlamda işletmelerin üretim 

süreçlerini iyileştirmek için ekolojik ayakizi hesaplamalarını kullanarak sürdürülebilir üretim 

uygulamalarıyla çevresel riskleri ve fırsatları yöneterek rekabet avantajı sağladıkları (WWF, 

2012) söylenebilmektedir.  

2.2. Ekogirişimciliğe Neden Olan Faktörler 

Girişimcilikten ekogirişimciliğe geçiş sürecini gerektiren bazı nedenler bulunmaktadır 

(Allen ve Malın, 2008: 229). Girişimcileri harekete geçiren bu nedenler, ilerleyen teknoloji ve 

yenilikçi fikirlerle birlikte onları çevreye duyarlı yeni çözüm arayışlarına itmiştir. 

Ekogirişimciliği etkileyen bu faktörler bazı yazarlar tarafından farklı şekillerde kategorilere 

ayrılmıştır. 

Pastakia (1998) ekogirişimciliği etkileyen faktörleri iç ve dış faktörler olarak incelemiştir. 

İç faktörlerden ilki ekogirişimcinin özellikleridir. Girişimci, fırsatları görüp yenilikçi bir 

yaklaşımla onu iş fikrine dönüştüren ve çalışanları bu doğrultuda yönlendiren kişi olduğu için, 

girişimci özellikleri ekogirişimciliği etkileyen unsurlardan biri olarak sayılmıştır (Kirkwood ve 

Walton, 2010: 208). Diğer yandan sürdürülebilir bir kalkınma hedeflemesi doğrultusunda 

faaliyetlerine verimlilik katmak isteyen işletmelerin sahip oldukları sürdürülebilir değerler 

(Aykan, 2012: 202) ve artan çevre bilinciyle beraber tüketici tercihlerindeki değişimler sonucu 

ürünlere olan ilginin artmasıyla ortaya çıkan yeşil ürünlerin rekabet avantajı (Pastakia, 1998: 105) 

zamanla ekogirişimciliği etkileyen nedenler arasında gösterilmiştir. 

Çevresel sorunlarının küreselleşmesi ve bu doğrultuda geliştirilen politikalar sonucu 

çevre ile ilgili düzenleme ve standartların takibini yapan düzenleyici kurumlar (Rosen, 2001: 8) 
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ve çevre odaklı işleri destekleyen kolaylaştırıcı politikalar (Pastakia, 2002: 101) ekogirişimciliği 

etkileyen dış faktörler olarak gösterilmektedirler. Ayrıca bu düzenlemeler ile her vatandaşın sahip 

olması gerektiği sağlıklı çevre hakkından yola çıkılarak temel hakların ihlali söz konusu 

olduğunda, halkın yararını gözetmek adına dava yolunun açılmasını sağlayan adil etkinlik gücü 

(Pastakia, 2002: 101), çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlayan çevreci baskı grupları 

(Akdoğan, 2003: 74), daha çok tüketme yerine daha kaliteli ve ekolojik ürünler satın alma 

eğilimi gösteren yeşil müşteriler (Üstünay, 2008: 118) ve kurumsal işbirlikleri kurmak isteyen 

yeşil yatırımcılar ekogirişimciliğin gelişmesine ortam hazırlamıştır.  

Bir başka yaklaşıma göre Volery (2002) ise, ekogirişimciliği etkileyen faktörler itici ve 

çekici kuvvetler olarak iki kategoriye ayırmıştır. Ekogirişimciliğin gelişmesine neden olan itici 

faktörler çevreci düzenlemeler, atık bertaraf maliyetleri ve doğal kaynaklardaki kıtlık olarak 

sıralanabilmektedir (Volery, 2002). Çevre sorunlarının küreselleşmesiyle birlikte gündeme gelen 

çevresel düzenlemeler, uyum maliyetlerinin kısmen ya da tamamını karşılayan yeniliklere sebep 

olabilmektedir (Porter ve Van der Linde, 1995). Diğer taraftan son yıllarda atıkların bertaraf 

maliyetleri artış göstermektedir. Bu bertaraf etme maliyetleri, açığa çıkan atık miktarını 

düşürmek için şirketleri bu anlamda yenilik yapmaya itmektedir.  

Çevresel etkiyi en aza indirebilmeyi amaçlayan ekogirişimciliği etkileyen çekici faktörler 

ise tüketici talepleri ve yeşil ortaklıklar olarak sınıflandırılmıştır (Volery, 2002). Artan çevre 

bilinci ve müşteri farkındalığıyla birlikte çevre dostu ürün ve hizmetlerin talebi de her geçen gün 

artmaktadır. Zararlı tüketim alışkanlıklarını bırakan ve daha sağlıklı çevre dostu ürün satın alma 

isteği gösteren müşteri profili, işletmeleri de harekete geçirmiş ve onların çevre odaklı ortaklıklar 

yapmalarını sağlamıştır.  

2.3. Ekogirişimciliğin Uygulanmasındaki Engeller ve Teşvik Araçları 

Çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma kamusal söylemde hala yeterince 

anlaşılamamış kavramlardır. Bu yüzden görünüm itibariyle doğru olduğuna inanılan bu yeni 

fikirlerin kanıtlanması için doğal bir yönelime ve zamana ihtiyaç vardır (Sutton ve Staw, 1995). 

Dolayısıyla ekogirişimciler faaliyetlerini gerçekleştirirken bir takım engellerle karşılaşır ve 

süreçte bir değişim yaratabilmek için teşvik mekanizmalarına ihtiyaç duyarlar.  

Ekogirişimcilik yönetimi ise zor bir davranış biçimi olduğundan, daha az işletme çevresel 

olayları rekabet avantajı olarak görmektedir. Dolayısıyla uygulamada pazar oluşturma, etik ve 

finansal açıdan zorlukları bulunmaktadır (Balcı, 2011: 201). Bu anlamda pazar oluşturabilmek 
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için çevre yaklaşımlı bilinci artırmak önemli bir faktördür (Meffert ve Kirchgeorg, 1993). 

Ekolojik pazar düşüncesinin henüz yeni olması, sermayedarları çevre yaklaşımlı işlere inandırıp 

yaptıkları yatırımların geri dönüşünün beklenmesi, bunları yaparken kar sağlamanın yanında 

çevreye fayda sağlamayı amaçlayarak etik değerleri dikkate almak gerekmektedir (Balcı, 2011:  

201).   

Dolayısıyla ekogirişimciler çevresel yenilikleri geliştirmek, değişim yaratmak için 

ekolojik faaliyetleri uygulamada özel ve kamusal sektör anlamında teşvik politikalarına ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bu anlamda çevre dostu işler yaratacak yeni teknolojilerin ticarileştirilmesinin 

bir yolu olan ticari kuluçka merkezleri kurmak özel sektör teşviği olarak gösterilebilmektedir 

(Walti, 2011’den aktaran McEwen, 2013). Ayrıca tüketicilerin ekogirişimciliği teşvikte önemli 

bir role sahip olmasının yanında finansman ve diğer teşviklerin kullanılabilirliği gibi unsurlar 

çevresel yeniliklerin geliştirilmesinde büyük önem taşımaktadır (OECD, 2011’den aktaran 

McEwen, 2013). Son olarak yeşil teknoloji geliştirmek ve çevresel performansı artırmak için, 

yenilikçi girişimcilerin bu yöndeki fikirlerini desteklemek adına kamu tarafından finanse edilen 

program ve teşvikler bu noktada büyük önem taşımaktadır.  

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR (TEMİZ) ÜRETİM 

1992 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda sürdürülebilir kalkınma 

kavramı kapsamında ortaya atılan sürdürülebilir (temiz) üretim kavramı, gelişmiş ve 

sanayileşmiş ülkelerdeki sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim anlayışının sebep olduğu 

çevre sorunlarıyla gündeme gelmiştir (Veleva ve Ellenbecker, 2001: 99). Birleşmiş Milletler 

Çevre Programı (UNEP) temiz üretimi; üretim süreçlerine, ürün ve hizmetlere sürekli olarak 

bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisi uygulanması yoluyla insanlar ve çevre üzerindeki 

risklerin azaltılması olarak tanımlamaktadır (Cılız vd, 2011: 7). İşletmelerin çevreyi korumayı 

örgüt olarak sahiplenmesini ifade eden temiz üretim girişimi, üretim süreçleriyle ilgili faaliyetleri 

kapsar. Ekogirişimci faaliyetlerle su ve enerji kullanımının ve atmosfere yapılan salınımın en aza 

indirilmesi yoluyla üretim süreçlerinin verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir. İşletmelerin 

temiz üretimi bir strateji olarak benimseyip; yeşil teknolojiler kullanarak, ürün tasarımını 

değiştirerek ve yeniden kullanımı sağlayarak gerçekleştirebilecekleri, bunları yaparken de ürün 

kalitesi ve karlılıklarını artırılabilecekleri birçok örnekle kanıtlanmıştır (Yacooub ve Fresner, 

2006). 

Tüm üretim süreçlerini ele alan ve kirliliğin kaynağında önlenmesini hedefleyen temiz 

üretimin toplum, işletme ve çevre üzerinde birçok yararı bulunmaktadır. Yeni bir ürün, süreç, 
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sistem ve hizmetlerin geliştirilmesinin yanında tamamlayıcı bir yönetim stratejisini benimseyen 

temiz üretim (Glavic ve Lucman, 2007), işletme bünyesindeki faaliyetlerle işletmelere bir analiz 

fırsatı sunmakta ve bu yönde daha verimli bir yol izlemelerini sağlamaktadır (CP/RAC, 2000). 

İşletmelerin uyguladığı temiz üretim girişimi; su, enerji ve kaynak tüketimini azaltırken, arıtma 

maliyetlerinden de tasarruf elde edilmesini sağlamakta (TTGV, 2011: 17), aynı zamanda atıkların 

azaltılmasını ve toksik içeriğinin indirgenmesini sağlayarak insan sağlığına ve çevreye olumlu 

katkılar sağlamaktadır (Cılız vd, 2011: 9).   

4. ARÇELİK A.Ş.’DE EKOGİRİŞIMCİLİK ÇERÇEVESİNDE 

SÜRDÜRÜLEBİLİR (TEMİZ) ÜRETİM FAALİYETLERİ 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Arçelik Buzdolabı Fabrikası’nda gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı, işletmenin 

ekogirişimcilik algısı hakkında bilgi edinmek, çevresel faaliyetlerinin üretim süreçlerine entegre 

düzeylerine ve işletme performansına etkilerini ortaya koymaktır. 

4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Araştırma kapsamında, işletmenin ekogirişimci faaliyetlerine ilişkin var olan durumu 

ortaya koymak amacıyla betimsel durum çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede çeşitli veri 

araçları kullanılarak elde edilen verilerin betimsel analizi yapıldıktan sonra, bulgular araştırma 

soruları temel alınarak sunulmuş ve yorumlanmıştır. Çalışma, Eskişehir’de dayanıklı tüketim ve 

tüketici elektroniği sektöründe üretim yapan Arçelik Buzdolabı İşletmesi ve şirketin üst düzet 

yöneticilere/çalışanlarına yöneltilen soruların oluşturduğu mülakat (görüşme) tekniği ile 

sınırlıdır.  

4.3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada, Arçelik’in ekogirişimci faaliyetlerine ilişkin var olan durumu ortaya 

koymak amacıyla betimsel durum çalışması gerçekleştirilmiştir. Veri toplama tekniği olarak ise 

sözlü iletişim yöntemi olan görüşme yönteminden yararlanılmıştır. Bu bağlamda şirketin çevre 

politikaları hakkında bilgi almak ve ekogirişimcilik algısını ölçmek adına alan yazın taranarak 

kuramsal temel oluşturulmuş, bu bilgilerden yararlanılarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu 

oluşturulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin yanında doküman analizi ve ekolojik 

ayak izi hesaplama aracı aracılığı ile de veri toplanmıştır. İşletmelerin sürdürülebilirliği ve 

ekogirişimciliğini tespit etmede bir gösterge olan ekolojik ayakizini ölçmek adına ise “European 

Commission” nun bir projesi olan European Green Office’in ekolojik ayak izi hesaplama aracı 
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kullanılmıştır.
1
 İşletmenin ekolojik ayak izini ölçmek için kullanılan hesaplama aracı “bina, 

enerji, su, iş-seyahat, eve gidiş-geliş, satın alma, yeme-içme ve atık” olarak sekiz bölümden 

oluşmaktadır.  

Araştırmada kullanılan yarı-yapılandırılmış görüşme formunun son biçimini almasında 

Arçelik Buzdolabı Fabrikasında yapılan sürdürülebilir (temiz) üretim faaliyetlerini belirlemeye 

yönelik yapılan çalışmalar kullanılmıştır. Bu kısımda soruları hazırlarken, T.C. Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı/Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün Kobi’ler için Eko- Verimlilik 

Kılavuzu’ndan yararlanılmış ve yarı-yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir.
2

 Bu 

kapsamda uluslararası ölçekte temiz üretim ile ilgili yaptığı özendirici ve yönlendirici 

çalışmalarından dolayı UNIDO
3
’nun benimsediği bileşenler olan hammadde, enerji, su, atık su, 

atık, hava emisyonları ve üretim baz alınmıştır.  

Bu çerçevede önce işletmenin genel çevre politikaları ve uluslararası düzeyde 

faaliyetlerini değerlendirmek için Arçelik Çayırova/İstanbul yerleşkesinde Sürdürülebilirlik ve 

Resmi İlişkiler Direktörü (yüz yüze ve telefon ile) ve Çevre Yöneticisiyle (yüz yüze) 

görüşülmüştür. Daha sonra araştırma konusu olan Arçelik Buzdolabı İşletmesi’nin sürdürülebilir 

(temiz) üretim uygulamalarını analiz etmek için Eskişehir’de Üretim Grup Yöneticisi (yüz yüze) 

ve uzman bir Çevre Mühendisi (mail yoluyla) ve (yüz yüze) ve İnsan Kaynakları Uzmanı ile 

(mail yoluyla) görüşme sağlanmıştır. Görüşmelerden sonra ekogirişimci faaliyetleri 

değerlendirmede bir ölçüt olan ekolojik ayakizi hesaplama aracı ile de Arçelik Eskişehir 

Kampüsü bir bütün olarak analiz edilmiştir. 

Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen araştırma verileri betimsel olarak 

analiz edilmiştir. Verilerin tanımlanması ve yorumlanması aşamasında, bulgular gerekli yerlerde 

doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Bu süreçte, seçilen ve tanımlanan verilerin ilişkilendirilmesi 

ve anlamlandırılması yapılmıştır.    

 

 

 

                                                      
1 (http://www.eugreenoffice.eu/en/) 

2 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (2014). KOBİ’ler İçin Eko-Verimlilik Kılavuzu.  

3
http://www.recpnet.org/wp-content/uploads/2016/07/Enterprise-Level-Indicators.pdf  (04.02.2017). 

http://www.eugreenoffice.eu/en/
http://www.recpnet.org/wp-content/uploads/2016/07/Enterprise-Level-Indicators.pdf
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5. BULGULAR 

5.1. Arçelik A.Ş.’nin Genel Çevre Politikaları 

Ekolojik dengenin kontrol altına alınmasına katkıda bulunmak amacıyla dünyada çevre 

sorunları gündeme geldiğinden beri proaktif yaklaşımlarla üzerine düşen sorumluluğu yerine 

getirdiği görülen Arçelik A.Ş. (Kıyık, 2012; VGM, 2013), faaliyetlerini yönetim sistemlerine 

entegre ettikleri çevre politikaları ile yürütmektedir. Oluşturulan düzenlemelere uyum sağladığı 

görülen Arçelik’in, bu yönde mevcut yasal düzenlemelerin yanında AB’ye bağlı ülkelerde ulusal 

düzeyde alınan yasal önlemlerin uyumluluğunu sağlamak amacıyla oluşturulan direktiflere 

uymakta ve bu yaklaşımı beyan ettiği çevre politikasıyla onayladığı görülmektedir. 

Bu anlamda Arçelik A.Ş. çevre ve enerji alanındaki uluslararası direktifleri Türkiye’de 

uyumlaştırılmadan daha öncesinde gerekleştiren öncü şirketlerdendir. Çevre dostu faaliyetleri ile 

sürdürülebilir olmayı hedefleyen şirketin, ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi ile entegre olan ve 

çevrenin kirlenmesini önlemeyi garanti altına alan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 2006 

yılından itibaren sera gazı hesaplaması yapması ve bağımsız bir kuruluş tarafından 

denetlenmesini gerektiren ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonu Raporlama Standardı ve ISO 50001 

Enerji Yönetim Sistemi gibi alakalı olduğu standartları bünyesinde uygulamakta olduğu bilgisine 

ulaşılmıştır (Arçelik, 2015b).  

Diğer yandan şirketin; ekonomi, çevre ve sosyal boyutları içinde barındıran bir 

sürdürülebilirlik politikalarının olduğu görülmüştür. Sürdürülebilirlik politikalarını yöneten bu 

çalışma gruplarının, faaliyetlerini ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle yaptığı çalışmalar ve 

düzenli olarak gerçekleştirilen çevre odaklı eğitimlerle (Çevre Yöneticisi, yüz yüze görüşme, 

Kasım 2015) desteklediği görülmüştür. Şirketin bir önceki yıla göre verilen toplam çevre 

eğitimini 2015 senesinde yaklaşık %90 oranında artırdığı (Arçelik, 2014 ve 2015a) tespit 

edilmiştir.  

5.2. Arçelik A.Ş.’de Ekogirişimcilik Faaliyetleri 

Arçelik A.Ş.’de ekogirişimci faaliyetleri uzun zamandır gerçekleştiren şirketin, dünyada 

çevre yönetim sistemi standardı BS 7750 iken ve ISO tarafından henüz kabul edilmemişken bu 

belgeye sahip oldukları, ardından ISO 14001 standardının kabulü ile bu belgeye sahip oldukları 

görülmüştür (Çevre Yöneticisi, yüz yüze görüşme, Kasım 2015). 
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Ekogirişimciliğin ayrı bir tür olarak ele alınmasını savunan Linnanen (2002), doğaya 

uyumlu girişimleri, çevresel teknoloji üretimini, çevreye duyarlı yönetimi ve çevre dostu ürün 

üretimi gibi girişimleri ekogirişimci olarak tanımlamıştır. Bu doğrultuda faaliyetlerini daha az 

kaynak kullanımı ile maksimum miktarda ürün üretme anlayışıyla gerçekleştiren Arçelik’in, 

üretim süreçlerinde verimlilik ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak daha az enerji ve kaynak 

harcayan ürünler ürettiği görülmektedir.  

Arçelik yıllardan beri devam eden önemli Ar-Ge çalışmalarıyla faaliyetlerini çevresel 

tasarıma uygun olarak gerçekleştirerek yüksek enerji performanslı ürün üretimini hedeflemiştir. 

Bu anlamda 2015 yılı içerisinde 99 enerji verimliliği projesi ile toplam enerji tüketimlerini % 

5,3
4
 seviyesine düşürmüşlerdir.  Çevresel etkiyi azaltmak için üretim süreçlerinde enerji 

tasarrufu yapan şirket, karbon ayak izlerini minimum düzeyde tutmayı hedefleyerek sera gazı 

salınımlarını bir önceki yıla göre %11 oranında azaltmışlardır. Diğer yandan üretim proseslerinde 

kaynak verimliliğini artıracak faaliyetler gerçekleştirerek bir önceki yıla göre atıklarını %18, su 

çekimlerini ise %10 oranında düşürmüşlerdir. (Arçelik, 2015a).  

Diğer yandan Ar-Ge yeteneği ve müşteri talebinin kesiştiği noktada inovatif ürünler 

tasarlamayı amaçlayan şirketin (Çevre Yöneticisi, yüz yüze görüşme, Kasım 2015), AB 

mevzuatına uyum ve yeşil ürün üretebilme özelliklerinden dolayı pazarda sorunla 

karşılaşmadıkları bilgisine ulaşılmıştır (Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü, yüz yüze 

görüşme, Kasım 2015).  

Arçelik Buzdolabı Fabrikasında yapılan bu çalışmada, işletmenin sürdürülebilirliğini ve 

ekogirişimcilik düzeyini belirlemek amacıyla Arçelik Eskişehir Kampüsü’nün ekolojik ayak izi 

ölçülmüştür.  

                                                      
4 Projelerin yıllık finansal getirileri toplamının enerji maliyetine oranı. 
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Grafik 1. Türkiye ve Arçelik Eskişehir Kampüsü’nün Ekolojik Ayak İzi 

2015 yılı itibariyle Kampüs ayak izi 23.228 kha (ürün başına ayakizi ise 0,004 kha) 

olarak hesaplanmıştır. Türkiye genelinde ekolojik ayak izi 2012 yılında (en güncel) 250.000.000 

kha
5
, bu oran ülke geneli ile kıyaslandığında yaklaşık % 0,009’una karşılık gelmektedir. 

Türkiye’nin ekolojik ayak izinin yıllar içinde var olan artışı göz önüne alınırsa ve Arçelik 

Eskişehir Kampüs ekolojik ayak izinin bu süreçte kapladığı alan kıyaslanırsa, Kampüs olarak bu 

oranın içinde yıllar içinde azaldığı gözlemlenmiştir. Türkiye’de öncülerden olan, literatüre yeni 

boyut kazandırılacağı düşünülen ve bir karşılaştırma niteliğinde olmayan bu çalışmanın 

değerlemesini, işletmenin gelecek yıllar yapacağı ekogirişimci faaliyetler belirleyecektir. Ayrıca 

yapılacak bu karşılaştırma Arçelik’e şirketin yıllık eko-verimliliğini artırma fırsatı sunmaktadır.    

5.4. Arçelik Buzdolabı Fabrikasının Ekogirişimcilik Faaliyetleri Kapsamında 

Sürdürülebilir (Temiz) Üretim Uygulamaları 

Ekogirişimci faaliyetlerle su ve enerji kullanımının ve karbon salınımının en aza 

indirilmesi yoluyla üretim süreçlerinin verimliliğinin artırılması ve bu doğrultuda işletmelerin 

temiz üretimi bir strateji olarak benimsemeleri gerekmektedir (Yacooub ve Fresner, 2006). Bu 

anlamda, Arçelik Buzdolabı Fabrikasında temiz üretim faaliyetlerinin uygulandığını görülmüştür 

(Üretim Grup Yöneticisi, yüz yüze görüşme, Aralık, 2015; Kıyık, 2012). Yedi bileşende 

(hammadde, enerji, su, atık su, atık, emisyon ve üretim) gerçekleştirilen temiz üretimle işletmede 

girdi çıktı kontrolleri gibi maliyetsiz faaliyetlerin yanı sıra kaynak kullanımı, atık oluşumu ve 

                                                      
5 http://www.footprintnetwork.org/ecological_footprint_nations/ecological.html (Erişim Tarihi: 12. 02. 2017). 

http://www.footprintnetwork.org/ecological_footprint_nations/ecological.html
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geri dönüşüm üzerine birçok verimlilik projesi gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada yapılan 

uygulamalar, daha çok kaynak kullanımının azaltılması ve proses değişikliği ile gerçekleştirilmiş 

olan atık su kazanımı ve enerji kazanımı ile ilgilidir.  

6. SONUÇ 

Arçelik’in gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuata uyum konusunda benimsediği 

çevre politikaları ve bu kapsamda gerçekleştirdiği ekogirişimci faaliyetlerle gösterilecek iyi 

örneklerden biri olduğu görülmüştür. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi 

amacıyla çevre unsurunu dikkate alarak ekogirişimcilik anlayışını benimseyen Arçelik A.Ş., 

çevreye duyarlı yaklaşımı yönetim anlayışının bir gereği olarak görmüştür. Bu çerçevede çevreci 

üretim faaliyetleri gerçekleştirmekte, çevre dostu ürünler üretmekte ve artan çevre bilinciyle 

toplumda refah düzeyinin artmasına katkı sağlamaktadır.  

Diğer yandan yönetmeliklere uyum çerçevesinde enerji ve kaynak kullanımı, atık 

yönetimi ve geri dönüşüm ile ilgili konu alan birçok projeyi uygulamaya koyan Arçelik 

Buzdolabı İşletmesi, benimsediği ekogirişimci yaklaşımlarla bünyesinde temiz üretimi 

gerçekleştirmektedir. Araştırmanın uygulama kısmını oluşturan Arçelik Buzdolabı Fabrikası’nda 

yedi bileşende gerçekleştirilen temiz üretim faaliyetleri, fabrikanın ekolojik ayak izini 

azaltmasını sağlamakta, aynı zamanda benimsediği ekogirişimcilik yaklaşımı ile fabrikadaki 

verimlilik artışını desteklemektedir.  Bu bağlamda işletmelerin ekogirişimci faaliyetleri 

benimseyerek sürdürülebilir üretim uygulamaları gerçekleştirmeleri için aşağıdaki öneriler 

getirilmiştir: 

Karar Alıcılara Yönelik Öneriler  

- Siyasi iktidarlar, çevreyi koruyan, sorumlu şirket olarak ekolojik ayak izini ölçen ve 

çevreci çalışmalar yapan şirketlere vergi indirimi, maddi teşvikler ve muafiyetler gibi teşvik 

mekanizmalarıyla destek olmalıdır.  

- Ekogirişimci faaliyetleri ve sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasını 

teşvik etmek için çevresel politika ve mevzuat ile AB standartlarının takibi yapılmalıdır.  

- Küresel ısınmaya sebep olan ve sanayide sürdürülebilirliği engelleyerek karbon ayak 

izinin büyük ölçüde artmasına sebep olan fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları 

teşvik edilmeli ve konuyla ilgili ek çalışmalar yapılmalıdır.  

- Ekolojik sürdürülebilirliği sağlamak için ekolojik ayak izi hesaplamaları kalkınma 

planlarına dahil edilmelidir.  
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 İşletmelere Yönelik Öneriler 

- İş dünyası, kirlilik kontrolü yaklaşımının aksine süreçlerde verimliliğin artmasını 

sağlayan temiz üretim yaklaşımını benimsemelidir.   

- İşletmeler, üretim süreçlerini iyileştirmek için ekolojik ayak izi hesaplamalarını 

yapmalıdırlar.  

Arçelik’e Yönelik Öneriler 

- İşletmenin her yıl düzenli ekolojik ayak izi ölçümü yapması karşılaştırma ve 

sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır.  

- Arçelik Buzdolabı Fabrikasında yedi bileşende gerçekleştirilen temiz üretim 

faaliyetleri ilgili yapılan projelerin kazanım oranları artırılmalıdır.  
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Özet 

Girişim sermayesi, girişimcilerin yenilikçi iş fikirlerini uygulamaya geçirebilmeleri için gerekli olan 

finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek risk ve yüksek getiri beklentisine dayalı olarak ortaya çıkmış 

bir finansal olgudur. Bu noktada Türkiye’de, girişim sermayesi sağlamaya yönelik olarak kurulmuş finansal 

kuruluşlardan ikisi, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF)’dur. 

Bu çalışmanın temel amacı, GSYF’lerin performanslarının ölçümünde dikkate alınacak bir kriter seti ortaya 

koymaktır. Bu kapsamda iki aşamalı bir yöntem izlenmiştir. İlk olarak literatür araştırması yöntemiyle performans 

değerlemesinde kullanılan kriterler belirlenmiş ve ardından bu kriterler uzman grup tarafından Delphi yöntemi 

aracılığıyla değerlendirilerek üzerinde görüş birliği olan kriterler tespit edilmiştir. Çalışma sonunda elde edilen 

bulgular, GSYF’lerin performans değerlendirmelerinde menkul kıymet yatırım fonu performans 

değerlendirmelerinde kullanılan performans kriterlerinin yüksek bir ağırlığının olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Girişim sermayesi, Girişim sermayesi yatırım ortaklığı, Girişim sermayesi yatırım fonu, 

Delphi yöntemi   
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A CRITER SET FOR THE PERFORMANCE MEASUREMENT OF THE 

VENTURE CAPITAL MUTUAL FUNDS: DELPHI METHOD 

APPLICATION 

Abstract 

Venture capital is a financial phenomenon that emerged based on high risk high income expectations to 

supply the financing needs of entrepreneurs to implement innovative business ideas. At this point, financial 

institutions that established in Turkey so as to provide venture capital are Venture Capital Investment Trust (VCIT) 

and Venture Capital Mutual Fund (VCMF). The main purpose of this study is to reveal a criteria set that will be 

taken account in measurement of performance of VCMF. In this context, two-stage method has been pursued. First, 

criteria that are used in performance evaluation have been determined with literature review method and then, this 

criteria have been determined by expert group through Delphi technique and criteria that reached an agreement 

have been determined. The findings obtained at the end of the study show that have a high weight of performance 

criteria are used for evaluation the performance of mutual fund in evaluation of performance of VCMF. 

Keywords: Venture capital, Venture capital investment trust, Venture capital mutual fund, Delphi method. 

1. GİRİŞ 

Ekonominin gelişmesinde önemli bir yere sahip olan girişim faaliyeti esas itibariyle iş 

fikri ve bu iş fikrinin hayata geçirilmesi için gerekli olan finansmanın sağlanmasıyla bütünlük 

kazanmaktadır. Bu doğrultuda girişimciliğin gelişmesinde temel unsurlardan olan iş fikri ile 

finansmanın aynı kişide bulunmaması durumunda iş fikrine sahip girişimci finansmana ihtiyaç 

duymaktadır. Dolayısıyla yeni girişimlerin büyümesinde sermaye önemli bir rol oynamaktadır 

(Uluyol, 2008).  

Ülkelerin kalkınmasında ve refah seviyelerinin yükseltilmesinde etkin çalışan bir 

girişimcilik ekosisteminin varlığı önem arz etmektedir. Girişimcilik ekosisteminin etkin 

çalışması için ne yapılması gerektiği yönündeki araştırmalar, girişimcilerin karşılaştığı 

problemlerin en önemlilerinden birinin finansmana erişim olduğunu göstermektedir. Bu 

bağlamda yenilikçi ve büyüme potansiyeli yüksek girişimcilerin finansmanında risk sermayesi 

öne çıkmaktadır (Ertürk ve Sayılgan, 2014).  

Risk sermayesi bir kısım araştırmalarda, sermayenin yeni girişimlere aktarıldığı ve bu 

girişimlerin yönetim ve gelişimine aktif olarak katkı sağlandığı bir süreç (Kozmetzsky, 1985) 

olarak tanımlarken, teknolojik yeniliklere yönelik olarak gelişme potansiyeli yüksek olan 
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projeleri destekleyen finansman yöntemi (Downes ve Goodman, 1987) olarak da 

nitelendirilmektedir. Küçük girişimlerin büyüyerek güçlü işletmeler olmasına olanak sağlayan 

risk parası (Gladstone, 1987) şeklinde de ifade edilen risk sermayesi terimi, özellikle yeni ve 

spekülatif girişimlerin sermayelerine yatırılan veya bu yatırımlar için kullanılabilen para 

anlamına gelmektedir (Aypek, 1998).  

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere, ilk uygulamalarında daha çok bir 

finansman yöntemi olarak kullanılan risk sermayesi günümüzde bir yatırım aracı olarak da ele 

alınmaktadır. Bu finansman modelinin temel bazı özellikleri ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir 

(Elmas ve Yılmaz, 2016):  

- Risk sermayesi finansmanı, küçük işletme-hızlı büyüme ilkesine sahiptir. 

- Risk sermayesi yatırımlarının özellikle teknolojik yeniliklere sahip olma zorunluluğu 

bulunmaktadır. 

- Risk sermayesi finansmanı, hisse senedi ve hisse senedi benzeri araçlar aracılığı ile 

sağlanmaktadır. 

- Risk sermayesi yatırımları uzun vadelidir. 

- Risk sermayedarının yönetime katılma hakkı bulunmaktadır. 

Risk sermayesi modeli kurumsal olarak 1940’lı yıllarda ABD’de ilk kez ortaya çıkmakla 

birlikte günümüzde pek çok ülkede uygulanmaya başlamıştır. ABD ve Avrupa’daki risk 

sermayesi yatırımlarının 2000-2015 dönemindeki gelişimi Grafik 1’de gösterilmiştir. Grafik 1’de 

ortaya konulan Ulusal Risk Sermayesi Birliği (National Venture Capital Association-NVCA) 

verilerine göre, ABD’de risk sermayesi yatırımları 2015 yılı sonunda 59 Milyar Dolar civarında 

gerçekleşmiş iken Avrupa Özel Sermaye Fonu ve Risk Sermayesi Birliği (European Private 

Equity and Venture Capital Association-EVCA) verilerine göre bu rakam Avrupa’da 5,3 Milyar 

Euro civarında oluşmuştur. Ayrıca 2015 yılı sonu itibariyle ABD’de 798 risk sermayesi firması 

tarafından 1124 fon kurulu iken bu sayı Avrupa’da aynı dönemde 589 risk sermayesi firması ve 

930 fon olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVjb7Ti-HTAhVMLZoKHRjoCUgQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fnvca.org%2F&usg=AFQjCNHyotjsSFeQvqVEV9Au_Gx33LJh7Q&sig2=4ihLChMCaP2aKNupVa_gyA
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy7fmqjOHTAhXLBZoKHbPJDSMQFgg4MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.eesc.europa.eu%2F%3Fi%3Dportal.en.smo-database%26fiche%3D75&usg=AFQjCNH5ANDS9OUeclQlZInR0RyAbHuxzw&sig2=yLiZJyPnLqEd79p-J6y4dA
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy7fmqjOHTAhXLBZoKHbPJDSMQFgg4MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.eesc.europa.eu%2F%3Fi%3Dportal.en.smo-database%26fiche%3D75&usg=AFQjCNH5ANDS9OUeclQlZInR0RyAbHuxzw&sig2=yLiZJyPnLqEd79p-J6y4dA
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    Grafik 1. ABD’de ve Avrupa’da Risk Sermayesi Yatırımlarının Gelişimi  

  

     Kaynak: NVCA ve EVCA verileri doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Türkiye’deki risk sermayesi pazarı, yasal düzenlemeler ve sermaye piyasaları açısından 

yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları odaklı bir yapıya sahiptir. Risk sermayesi faaliyetlerinde 

bulunan bu ortaklıklara ve fonlara ilişkin yasal düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

tarafından yayınlanan SPK tebliğleri ile yapılmaktadır. Konu ile ilgili yapılan ilk 

düzenlemelerde, “Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı (RSYO)” ifadesi kullanılmış, ancak daha 

sonra yayınlanan tebliğ ile ifade “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO)”na 

dönüştürülmüştür. Dolayısıyla risk sermayesi, “girişim sermayesi” olarak ifade edilmiştir. Buna 

göre GSYO, kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim 

sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklıklar olarak tanımlanmaktadır (SPK, 2016).  

Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin yasal altyapı, 30/12/2012 tarih ve 28513 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 

getirilen yenilikler kapsamında oluşturulmuştur. 02/01/2014 tarih ve 28870 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına (GSYF) İlişkin Esaslar Tebliği’nde 

ise GSYF, nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri 

hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre SPK tarafından belirlenmiş varlık ve işlemlerden 

oluşan portföyü işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy 
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yönetim şirketleri tarafından süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığı olarak 

açıklanmaktadır (URL 1).  

  Grafik 2. Türkiye’de Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Gelişimi (Milyon TL) 

 

    Kaynak: SPK verileri (URL 2) doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Türkiye’de girişimcilik faaliyetlerinin artışı ve gelişiminde önemli bir rol oynayan 

GSYO’ların yıllara göre gelişimi incelendiğinde 2000-2016 yılları arasındaki süreçte 13 GSYO 

kurulduğu görülmektedir. Grafik 2’de, bu şirketlerden halka açık olan ve hisse senetleri BİST’te 

işlem gören 8’ine ait veriler bulunmaktadır. Grafik incelendiğinde, GSYO’ların piyasa 

değerlerinin 2014 yılına kadar sürekli bir artış olmasına karşılık bu yıldan sonra azalmaya 

başladığı görülmektedir. Ayrıca SPK verilerine göre GSYO’ların portföyünün yarısından 

fazlasını girişim sermayesi yatırımları oluşturmaktadır. Diğer taraftan Türkiye’de sadece bir adet 

GSYF
1
 bulunmaktadır. 

Grafik 2’deki bilgiler, Türkiye’de GSYO’lar konusunda bir gelişim yaşanmakla birlikte 

GSYF uygulamalarında henüz yeterli seviyeye ulaşılamadığını göstermektedir. Bununla birlikte 

özellikle dünyadaki uygulamalarına da bakıldığında GSYF’lerin gelişimi için önemli fırsatlar 

olduğu ifade edilebilir. Grafik 1’de de görüldüğü üzere, özellikle 2008 küresel finansal krizinden 

                                                      
1
 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde kurulan bu fonun toplam değeri 72.988.551 TL’dir. 
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sonra girişim sermayesi yatırımları düzenli bir artış göstermektedir. Döviz ve hisse senedi 

piyasalarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıları, profesyoneller tarafından yönetilen yüksek 

kazanç potansiyeli ortaya koyan yatırım alternatiflerine yönlendirmektedir. Ülkeler de özellikle 

orta ve yüksek teknoloji yatırımlarının finansmanı için alternatif yöntemleri teşvik etmektedir. Bu 

amaçla, risk sermayesi şirketlerinin hisse senetlerine yatırım imkânı ve aynı zamanda bireysel 

yatırımcılara da erişimlerinin çok zor olduğu uluslararası araçlara yatırım olanağı sağlayacak 

yatırım fonlarının gelişimi için gerekli alt yapıları kurmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de de 

GSYF’ler ile ilgili gerekli yasal düzenleme yapılmış ve uygulamaya konulmuştur. 

Risk sermayesi araçlarının girişimcilik ekosistemine etkin bir şekilde katkı 

sağlayabilmesi, yatırımcıların bu araçlara göstereceği ilgi ile ilişkilidir. Bu araçlara aktarılacak 

yatırımlar, yeni girişimi için finansman ihtiyacı duyan girişimcilere aktarılabilecektir. Ancak 

girişim sermayesi araçlarının taşıdığı risk, yatırımcıların bu araçları kullanma eğilimlerini 

etkilemektedir. Bu noktada girişim sermayesi araçlarının performansının ölçülmesi önemli bir 

konu haline gelmektedir.  

Bu çalışmada, GSYF’lerin performanslarının ölçümünde dikkate alınacak bir kriter 

setinin ortaya konulması amaçlanmıştır. GSYF’lerin performans değerlendirmelerinde, söz 

konusu fonların girişim sermayesi yatırımları yapmaları nedeniyle girişim sermayesi 

yatırımlarını değerlendirecek kriterlere ve bu fonun yatırım fonu olarak kurgulanması nedeniyle 

yatırım fonu performansını ortaya koyacak kriterlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda 

kriterlerin oluşturulması sürecinde GSYO’lar ve Menkul Kıymet Yatırım Fonları (MKYF)’na 

ilişkin performans değerlendirme çalışmalarından yararlanılmıştır.  

Bu doğrultuda çalışma dört bölümden oluşturulmuştur. Çalışmanın izleyen bölümünde, 

girişim sermayesi araçlarının performansının değerlendirilmesine yönelik çalışmaları içeren 

literatür araştırmasına yer verilmiştir. Sonraki bölümde, kısaca çalışmanın yöntemi ortaya 

konmuş ve ardından bulgular sunulmuştur. Çalışmanın son bölümünde ise elde edilen bulgular 

doğrultusunda sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Girişim sermayesi literatürü incelendiğinde genel olarak girişim sermayesi kapsamında 

verilecek yatırım kararına yönelik pek çok çalışma (Hall ve Tu, 2003; Cumming ve MacIntosh, 

2003; Aizenman ve Kendall, 2012; Nunes vd., 2014; Gannon vd., 2015; Dhochak ve Sharma, 

2016) yapıldığı görülmektedir.  
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İlgili literatürdeki bir diğer önemli çalışma alanı ise risk sermayedarı ile yatırım yaptığı 

firma arasındaki ilişkilere yöneliktir. Bu noktada Smith (2005), Sapienza ve De Clercq (2010) ile 

Leece vd. (2012) tarafından yapılan çalışmalar dikkati çekmektedir.    

Temel amacı GSYF uygulamalarının performanslarını değerlendirmeyi sağlayacak bir 

kriter setinin ortaya konulması olan bu çalışmanın literatür araştırması oluşturulurken iki aşamalı 

bir süreç izlenmiştir. İlk olarak, GSYO’ların performans değerlendirmelerine ilişkin çalışmalar 

ardından ise MKYF’lere ilişkin yapılan performans değerlendirme çalışmaları incelenmiştir. Her 

iki incelemede de GSYF’lerin performans değerlendirmesinde kullanılabilecek kriterlerin 

belirlenmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.  

Pendaraki ve Zopounidis (2003) tarafından Yunanistan’daki yatırım fonlarının 1999-2000 

dönemindeki performansları PROMETHEE yöntemi ile belirlenmiştir. Lin vd. (2007) ise 

Tayvan’daki yatırım fonlarının performansını 2002-2005 yılı verilerini esas alarak TOPSIS 

yöntemi ile tespit etmiştir. Diğer taraftan Sielska (2010), Polonya’daki yatırım fonlarının 2008 

yılı Ocak-Temmuz dönemindeki performanslarını PROMETHEE, TOPSIS ve WSA 

yöntemlerini kullanarak değerlendirmiştir. Yunanistan’daki başka bir çalışmada ise Babalos vd. 

(2011) hisse senedi fonlarının 2000-2009 dönemindeki performansını değerlendirmek için 

SMMA-2 yöntemini önermişlerdir. Aynı yıl Tayland’da yapılan bir çalışmada, Wang vd. (2011) 

yatırım fonlarının nesnel karar kriterlerinin ağırlıklarını belirlemek ve yatırım stratejilerinin 

performansını değerlendirmek için Bulanık AHP ve Bulanık İntegral yöntemlerini 

kullanmışlardır. Son olarak Afshan (2013), Hindistan’daki yatırım fonlarının 2009-2012 

dönemindeki performansını Veri Zarflama Analizi yöntemi ile analiz etmiştir. 

Türkiye’de yapılan çalışmalara bakıldığında ise ilk olarak Alptekin ve Şıklar (2009) 

tarafından yapılan çalışma dikkati çekmektedir. Bu çalışma kapsamında emeklilik yatırım 

fonlarının 2006-2008 dönemindeki performansı TOPSIS yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Külahcı 

(2015) ise 2005-2014 döneminde girişim sermayesi alan firmaların finansal performanslarını 

TOPSIS yöntemi ile değerlendirmiş ve girişim sermayesi yatırımlarının firmaların 

performansları üzerindeki etkisini Panel Veri Analizi ile araştırmıştır. GSYO’lar ile ilgili farklı 

bir çalışmada, Akbulut vd. (2016) 2011-2015 döneminde GSYO’ların kârlılıklarına göre 

performanslarını PROMETHEE yöntemini kullanarak karşılaştırmıştır. Aynı şekilde Gün ve 

Karadağ (2016), 2006-2015 döneminde BİST’te işlem gören GSYO firmalarının 

performanslarını Kruskal Wallis Jonckheere-Terpstra yöntemleri ile incelemiştir. Yatırım fonları 

ile ilgili diğer bir çalışmada, Temizel ve Bayçelebi (2016) 2013-2015 yılları arasında faaliyet 

gösteren yatırım fonlarının etkinliğini Veri Zarflama Analizi yöntemi ile analiz etmiştir. Son 
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olarak Uygurtürk ve Soylu (2016) ise 2013-2015 döneminde BİST’te işlem gören GSYO’ların 

likidite ve kârlılık performanslarını COPRAS yöntemi ile değerlendirmiştir. 

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, GSYO’ların performansının değerlendirilmesi ile 

ilgili çalışmaların olmasına karşılık GSYF’lerin performansının değerlendirilmesine yönelik 

herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ayrıca tüzel kişilikleri ve yönetim modelleri açısından 

GSYO’lar ile GSYF’ler arasında önemli farklılıklar bulunduğu dikkate alındığında GSYF’lerin 

performansının değerlemesine yönelik bir ölçeğin önerilmesi ile literatüre önemli bir katkı 

sağlanacağı düşünülmektedir. 

3. YÖNTEM 

Bu çalışmada iki aşamalı bir yöntem izlenmiştir. Öncelikle literatür araştırması 

yöntemiyle performans değerlemesinde kullanılan kriterler belirlenmiş ve ardından Delphi 

yöntemi kullanılarak nihai kriter setinin oluşturulması amaçlanmıştır. 

ABD'de RAND firması tarafından geliştirilen Delphi yönteminin temel amacı; uzman bir 

grubun bir problem üzerinde uzlaşmalarının sağlanmasıdır (Şahin, 2009: 129). Bu amaçla uzman 

grup üyelerinin bir araya gelmeden görüşlerinin sistematik bir şekilde toplanması yoluna 

gidilmektedir. Bu durum, coğrafi uzaklık nedeniyle bir araya gelemeyecek olan uzmanların 

sürece katılımını mümkün kılmaktadır (Gill vd., 2013: 1322). Diğer taraftan, Delphi 

çalışmalarının zaman alıcı olması, katılımcıların panelden ayrılması veya anketleri belirlenen 

süre içerisinde yanıtlamaması durumları ortaya çıkabilmektedir (Hung vd., 2008: 195). Bu 

kapsamda Delphi yönteminin uygulama adımları aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Hatcher ve 

Colton, 2007: 578; Skulmoski vd., 2007: 11): 

Adım 1. Uzman grubun belirlenmesi: Çalışmanın uzman grubu oluşturulurken tüm 

tarafların katılımına özen gösterilmelidir.  

Adım 2. Birinci Tur Delphi anketinin hazırlanarak uzman gruba gönderilmesi: Uzman 

grubun oluşturulmasının ardından kriterlerin 1 (Kesinlikle etkili değildir)-7 (Kesinlikle çok 

etkilidir) Likert ölçeğinde puanlanmasına ve gerekli görürlerse uzmanlar tarafından yeni kriter 

önerilerinde bulunmasına yönelik birinci tur Delphi anketi
 
hazırlanarak uzman gruba elektronik 

bir form aracılığıyla gönderilmektedir.   
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Adım 3. Birinci Tur Delphi anketinin analizi ve İkinci Tur Delphi anketinin hazırlanması: 

Uzmanların birinci tur anketindeki sorulara verdiği cevaplar için göstergeler
2
 hesaplanıp yeni 

kriter önerileri değerlendirildikten sonra ikinci turda kullanılacak olan Delphi anketi
 

hazırlanmaktadır.  

Adım 4. İkinci Tur Delphi anketinin uzman gruba gönderilmesi: İkinci tur Delphi anketi 

aynı uzman gruba (her uzmana özel olarak hazırlanmak üzere) gönderilmektedir. Uzmanlara bir 

önceki ankete ilişkin göstergeler de iletilerek kendi cevaplarını yeniden değerlendirme olanağı 

sağlanmaktadır. Cevapları normal aralığın dışında kalanlardan farklı görüşlerini sürdürmelerinin 

gerekçelerini belirtmeleri istenmektedir.  

Adım 5. İkinci Tur Delphi anketinin analizi ve Üçüncü Tur Delphi anketinin hazırlanması: 

Uzmanların ikinci tur anketindeki sorulara verdiği cevaplar için göstergeler
2
 yeniden 

hesaplandıktan sonra varsa yeni değerlendirmeler de dikkate alınarak üçüncü turda kullanılacak 

olan Delphi anketi
 
hazırlanmaktadır. 

 

Adım 6. Üçüncü Tur Delphi anketinin uzman gruba gönderilmesi: Bir önceki turdaki 

sonuçlar dikkate alınarak Adım 4’teki süreç ve işlemler aynı şekilde tekrar edilir.   

Adım 7. Üçüncü Tur Delphi anketinin analizi ve uygulamanın sonlandırılması: Bir önceki 

adımda yürütülen işlemlerin sonucunda farklı görüşler arasında ortak noktalar bulunmaya 

çalışılarak görüşlerin yakınsaması sağlanmaktadır. Genelde üçüncü tur anket sonuçlarının analiz 

edilmesiyle uygulama sonlandırılmaktadır. 

4. BULGULAR 

4.1. Literatür Araştırması 

Bu çalışma kapsamında kriter setinin oluşturulması amacıyla ilk olarak literatürdeki 

çalışmalardan yararlanılmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen literatür araştırmasının kapsamını; 

                                                      
2
 Delphi anketleri aşağıdaki istatistiki göstergeler aracılığıyla analiz edilmektedir.  

Medyan (Md)  : Cevapların %50'sini soluna, %50'sini de sağına alan noktadır.  

Birinci Çeyrek (Ç1) : Cevapların %25'ini soluna, %75'ini de sağına alan noktadır.  

Üçüncü Çeyrek (Ç3) : Cevapların %25'ini sağına, %75'ini de soluna alan noktadır.  

Genişlik (R)  : Üçüncü çeyrekle birinci çeyrek arasındaki farktır (R= Ç3-Ç1).  
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GSYO ve MKYF’lerin performansını değerlendiren çalışmalar oluşturmuştur. Bu kapsamda 

2000-2016 yılları arasında yapılan çalışmalar incelenmiştir. Çalışmaların belirlenmesinde ulusal 

ve uluslararası veri tabanlarında “mutual fund performance, venture capital firm performance” 

temel anahtar kelimeleri, “multi criteria decison making, ratio analysis” kısıtlamaları kullanılarak 

taranmıştır. Nihayetinde elde edilen sonuçlar Tablo 1’de ortaya konmuştur. Buna göre, 

GSYF’lerin performans ölçümünde kullanılabilecek toplam 41 kriter belirlenmiştir. Bunlardan 

24’ü GSYO ve 17’si MKYF uygulamalarında kullanılan kriterlerdir.  

Tablo 1. Literatür Araştırması Sonuçları  

Kriter Açıklama Kaynak 

 

GSYO ve Risk Sermayesi Firmalarının Değerlendirilmesine Yönelik Kriterler 

K1 Cari Oran Gün ve Karadağ (2016), Uygurtürk ve Soylu (2016) 

K2 Asit Test Oranı Külahcı (2015), Gün ve Karadağ (2016) 

K3 Nakit Oranı Uygurtürk ve Soylu (2016) 

K4 Aktif Devir Hızı Oranı Külahcı (2015) 

K5 Özkaynak Devir Hızı Oranı Külahcı (2015) 

K6 Finansal Kaldıraç Oranı Külahcı (2015), Gün ve Karadağ (2016) 

K7 Kısa Vadeli Yabancı Kaynak 

/Toplam Aktif 

Külahcı (2015), Gün ve Karadağ (2016) 

K8 Uzun Vadeli Yabancı Kaynak 

/Toplam Aktif 

Külahcı (2015) 

K9 Özsermaye/Toplam Aktif Gün ve Karadağ (2016) 

K10 Brüt Kâr Marjı Gün ve Karadağ (2016) 

K11 Net Kâr Marjı Külahcı (2015), Akbulut vd. (2016), Gün ve Karadağ (2016), 

Uygurtürk ve Soylu (2016) 

K12 Özsermaye Kârlılığı Guo ve Jiang (2013), Külahcı (2015), Akbulut vd. (2016), Gün ve 

Karadağ (2016), Uygurtürk ve Soylu (2016)  

K13 Aktif Kârlılığı Külahcı (2015), Akbulut vd. (2016), Gün ve Karadağ (2016), 

Uygurtürk ve Soylu (2016)  

K14 Vergi Öncesi Kâr /Özsermaye Akbulut vd. (2016) 

K15 Faiz ve Vergi Öncesi Kâr 

/Toplam Aktif 

Gün ve Karadağ (2016), Uygurtürk ve Soylu (2016), Akbulut vd. 

(2016) 

K16 Faaliyet Giderleri/Net Satışlar Uygurtürk ve Soylu (2016) 

K17 Satış Gelirleri Guo ve Jiang (2013) 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 

273 

K18 Risk Sermayesi Şirketinin 

Demografik Özellikleri 

Hege vd. (2003), Ojunga (2011), Smith vd.  (2009), Dore (2015), 

Wang (2016), Zhang ve Mayes (2016)  

K19 Yatırımdan Çıkış Stratejisi Hege vd. (2003), Ojunga (2011), Zhang ve Mayes (2016)  

K20 Risk Sermayesi Şirketinin 

Deneyimi 

Ojunga (2011), Smith vd. (2009), Wang (2016)  

K21 Yatırım Yapılan Sektör Ojunga (2011), Reiner (2013), Dore (2015), Zhang ve Mayes 

(2016) 

K22 Hisse Senedi Getirisi Martin ve Petty (1983), Hege vd. (2003), Smith vd. (2009), Reiner 

(2013),  Dore (2015), Wang (2016) 

K23 Nakit Gücü Wang (2016) 

K24 Satışlardaki Büyüme Guo ve Jiang (2013) 

 

MKYF Firmalarının Değerlendirilmesine Yönelik Kriterler 

K25 Treynor Oranı Pendaraki ve Zopounidis (2003), Lin vd. (2007), Alptekin ve Şıklar 

(2009) 

K26 Sharpe Oranı Pendaraki ve Zopounidis (2003), Lin vd. (2007), Alptekin ve Şıklar 

(2009) 

K27 Sortino Oranı Alptekin ve Şıklar (2009) 

K28 Jensen’s Alfa Pendaraki ve Zopounidis (2003), Lin vd. (2007), Alptekin ve Şıklar 

(2009), Babalos vd. (2011) 

K29 M2 Performans Ölçütü Alptekin ve Şıklar (2009) 

K30 T2 Performans Ölçütü Alptekin ve Şıklar (2009) 

K31 Müşteri Güveni Sielska (2010) 

K32 Hisse Senedi Seçim Kabiliyeti Wang vd. (2011) 

K33 Fon Büyüklüğü Wang vd. (2011) 

K34 Net Aktif Değerinin Yıllık Yüzde 

Değişimi 

Pendaraki ve Zopounidis (2003) 

K35 Beta Katsayısı Pendaraki ve Zopounidis (2003) 

K36 Riske Maruz Değer (VAR) Pendaraki ve Zopounidis (2003), Afshan (2013) 

K37 Yıllık Getiri Pendaraki ve Zopounidis (2003), Sielska (2010), Afshan (2013) 

K38 Artık Getiri Afshan (2013) 

K39 Yatırımcı Sayısı Temizel ve Bayçelebi (2016) 

K40 Fon Aktif Değeri Temizel ve Bayçelebi (2016) 

K41 Pazar Payı Temizel ve Bayçelebi (2016) 
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4.2. Delphi Yöntemi 

Bu çalışmada literatür araştırmasıyla elde edilen kriter seti, Delphi yöntemi kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Delphi yönteminin seçiminin temel nedenleri, grup üyelerinin bir araya 

getirilmesindeki zamansal ve mekânsal zorluklar ile üyelerin birbirlerini etkilemelerinin önüne 

geçilmesidir.  

Delphi çalışmalarında önemli konulardan ikisi, değerlendirilecek konunun büyüklüğü ve 

uzman grubunda yer alacak panelist sayısıdır. Witkin ve Altschuld (1995) Delphi çalışmalarında 

değerlendirilecek konu büyüklüğünün genelde 50’den az olduğunu ancak daha fazla da 

olabildiğini ifade etmiştir. Çalışma kapsamında 41 kriterden oluşan bir konu büyüklüğü 

kullanılmıştır. Yöntem kapsamında dar ya da geniş katılımlı uzman grubu ile çalışmak 

mümkündür. Ancak en az yedi uzmandan oluşan bir grup ile çalışılması önerilmektedir (Şahin, 

2001). Bu noktada bu çalışmanın uzman grubu; konuyla ilgili olarak finans alanında bilimsel 

araştırmalar yapan üç öğretim üyesi, melek yatırım lisansı sahibi bir yatırımcı, kamu bankasında 

görevli bir orta düzey yönetici, girişimcilik destekleri sağlayan bir kamu kuruluşunda görevli bir 

üst düzey yönetici ile bir uzman olmak üzere toplam yedi kişiden oluşmuştur. 

Üçüncü bölümde ortaya konulan adımlar kapsamında üç turda gerçekleştirilen Delphi 

uygulamasına ilişkin analiz sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. Delphi yönteminde Ç3 ile Ç1 

farkını ifade eden R, görüş birliğinin temel göstergesidir. Bu farkın az olması görüş birliği 

olduğunu, yüksek olması ise görüş birliği olmadığını ifade eder. Tablo 2’de sunulan R 

değerlerine ilişkin veriler incelendiğinde üçüncü tur cevaplarının önceki turlara göre önemli 

derecede görüş birliği içerdiği söylenebilir. Benzer şekilde bu tür uygulamalarda genelde üçüncü 

tur sonunda uzmanlar arasında görüş birliğinin oluştuğu belirtilmektedir (Yousuf, 2007).  

Delphi yöntemiyle ilgili bir diğer önemli istatistik Md değeridir. Tablo 2’de sunulan Md 

değerlerine ilişkin veriler incelendiğinde, grup kararı etkisiyle üçüncü turda belirlenen önem 

derecelerinde önceki tur cevaplarına göre bir artış olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2. Delphi Yöntemi Sonuçları 

 

Kriter 

Birinci Tur İkinci Tur Üçüncü Tur 

Md Ç1 Ç3 R Md Ç1 Ç3 R Md Ç1 Ç3 R 

K1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 

K2 3 3 5 2 3 3 5 2 4 3 5 2 

K3 3 3 4 2 3 3 4 1 3 2 3 1 

K4 4 3 5 2 3 3 5 2 3 3 5 2 

K5 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 

K6 5 3 6 3 4 4 5 2 4 4 5 2 

K7 3 3 5 2 3 3 5 2 3 3 5 2 

K8 3 3 4 2 3 3 4 2 3 2 4 2 

K9 7 5 7 3 5 5 6 1 5 5 6 1 

K10 5 3 5 3 5 3 5 2 4 4 5 1 

K11 6 5 6 2 5 5 6 2 5 5 6 1 

K12 5 5 6 1 5 5 6 1 5 5 6 1 

K13 4 4 5 2 4 4 5 1 4 4 5 1 

K14 4 3 5 3 4 4 5 1 5 4 5 1 

K15 6 6 6 1 6 6 6 1 6 6 6 1 

K16 2 1 4 3 2 1 3 2 2 2 3 2 

K17 3 2 5 3 3 2 4 2 3 2 4 2 

K18 2 1 4 3 2 2 3 2 2 2 2 1 

K19 6 5 7 2 5 5 6 1 5 5 5 0 

K20 6 5 7 2 6 6 7 2 6 6 6 1 

K21 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 0 

K22 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 6 0 

K23 5 5 6 2 5 5 6 2 5 5 6 1 

K24 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 

K25 4 4 7 3 4 3 5 2 5 5 5 1 

K26 5 4 7 3 5 4 6 2 5 5 6 1 

K27 4 4 6 3 4 3 6 3 4 3 5 2 

K28 5 4 6 3 4 4 6 2 5 4 5 1 

K29 4 4 6 2 4 4 6 2 5 4 5 1 

K30 4 4 6 2 4 4 6 2 5 4 5 1 

K31 6 6 6 1 6 6 6 1 6 6 6 1 

K32 7 6 7 1 7 6 7 1 7 6 7 1 
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K33 6 6 7 1 6 6 7 1 6 6 7 1 

K34 5 5 6 1 6 5 6 1 6 5 6 1 

K35 5 4 5 1 5 5 5 1 5 5 5 0 

K36 6 6 7 1 6 6 7 1 6 6 7 1 

K37 7 7 7 1 7 7 7 0 7 7 7 0 

K38 5 5 6 1 5 5 6 1 5 5 6 1 

K39 5 5 6 1 5 5 5 1 5 5 5 0 

K40 6 6 7 1 6 6 7 1 6 6 7 1 

K41 6 5 7 2 6 6 7 1 6 6 6 1 

Tablo 3. GSYF’lerin Performans Değerlendirmesinde Kullanılabilecek Kriter Seti 

Özsermaye/Toplam Aktif  Treynor Oranı 

Net Kâr Marjı  Sharpe Oranı 

Özsermaye Kârlılığı  Jensen’s Alfa 

Vergi Öncesi Kâr/Özsermaye  M2 Performans Ölçütü 

Faiz ve Vergi Öncesi Kâr/Toplam Aktif  T2 Performans Ölçütü 

Yatırımdan Çıkış Stratejisi  Müşteri Güveni 

Risk Sermayesi Şirketinin Deneyimi  Hisse Senedi Seçim Kabiliyeti 

Yatırım Yapılan Sektör  Fon Büyüklüğü 

Hisse Senedi Getirisi  Net Aktif Değerinin Yıllık Yüzde Değişimi 

Nakit Gücü  Beta Katsayısı 

  Riske Maruz Değer (VAR) 

  Yıllık Getiri 

  Artık Getiri 

  Yatırımcı Sayısı 

  Fon Aktif Değeri 

  Pazar Payı 

Delphi uygulaması sonucunda üzerinde tam olarak görüş birliği sağlanan ve en önemli 

kriterleri içeren bir kriter seti oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, literatür 

araştırmasına dayalı olarak tespit edilen 41 kriterden bazıları, Md ve R değerleri
3
 dikkate 

alınarak (Taylor, 2005) kriter setinden çıkarılmış ve kriter sayısı 26’ya inmiştir. Nihayetinde 

GSYF’lerin performanslarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek kriter seti Tablo 3’teki 

şekilde belirlenmiştir. 

                                                      
3
 Üçüncü tur sonunda elde edilen sonuçlara göre Md < 5, R > 2 değerine sahip kriterler. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Etkin bir girişimcilik ekosisteminin varlığı, gelişmiş ve refah seviyesi yüksek bir 

ekonomik seviyeye ulaşmanın en önemli araçlarından biridir. Bu noktada girişimcilik 

ekosisteminin etkinliğinin başlıca göstergelerinden biri, girişimcilerin finansman kaynaklarına 

erişimi konusundaki çeşitliliktir. Bu çeşitliliklerin başında ise risk sermayesi araçlarından ikisi 

olan GSYO ve GSYF gelmektedir.  

Bu çalışmada, GSYF’lerin performans değerlendirmesinde kullanılabilecek kriterlerin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, GSYO’lar ve MKYF’lerin performans değerlendirme 

araştırmalarında ortaya konulan performans değerlendirme kriterlerinden hareket edilmiştir. 

Buradaki amaç, bir GSYF yatırımı yapacak herhangi bir yatırımcı için, gerek girişim sermayesi 

yatırımlarının özellikleri ve gerekse yatırım fonu yatırımlarının özelliklerini içerecek bir 

değerlendirme metodolojisi ortaya koyabilmektir. Literatür araştırması sonucu belirlenen 

kriterler Delphi yöntemi ile uzman grubun değerlendirmesine sunulmuş ve GSYF’lerin 

performans değerlendirmelerinde kullanılabilecek nihai kriter seti belirlenmiştir.  

Literatür araştırması sonucunda 24’ü GSYO ve 17’si MKYF uygulamalarında kullanılan 

toplam 41 kriter tespit edilmiştir. Ardından bu kriter seti üzerinde uzman grup aracılığıyla 

gerçekleştirilen Delphi yöntemi sonucunda kriter sayısı 26’ya inmiştir.  

Araştırma sonucunda ortaya çıkan kriter setine bakıldığında GSYF’lerin performans 

değerlendirmesinde kullanılabilecek kriterler açısından nicel ve nitel kriterler şeklinde ikili bir 

ayrım yapmanın mümkün olduğu görülmektedir. Nicel kriterler incelendiğinde ise yatırım yapılan 

şirketin sermaye kaynakları ve karlılığı ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda özsermaye ağırlığı ve 

nakit gücü daha fazla olan, faaliyet kârlılığı ve hisse senedi getirisi yüksek olan firmaları 

portföylerinde bulunduran yatırım fonlarının performansının daha yüksek olacağı beklenebilir. 

Diğer taraftan nitel kriterlere bakıldığında ise, girişim sermayesi şirketinin sektör deneyimi 

ve yatırım yaptığı sektör tercihi ile yatırımlardan çıkış stratejisinin yatırım fonu performansı 

konusunda belirleyici olacağı değerlendirilmektedir. 

Çalışma sonucunda ortaya çıkan kriter seti, GSYF’lerin performans değerlendirmelerinde 

yatırım fonu performans değerlendirmelerinde kullanılan performans kriterlerinin yüksek bir 

ağırlığının olduğunu da göstermektedir. Bu durumun nedenlerinden biri yatırım ortaklığı ile 

yatırım fonu arasındaki hukuki farklılıklardır. Yatırım ortaklığı, bağımsız bir tüzel kişilik olarak 

anonim ortaklık şeklinde kurulan bir şirket hükmünde iken; ayrı bir tüzel kişiliği olmadan bir 
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sözleşme çerçevesinde kurulan ve profesyoneller tarafından yönetilen yatırım fonu ise bir mal 

varlığı niteliğindedir. Bu durum, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarına yapılan yatırımların 

değerlendirilmesinde bazı farklılıkları da ortaya çıkarabilmektedir. Yatırım ortaklıklarında 

performans değerlendirme, genel kabul görmüş şirket performans değerlendirme metodolojisine 

uygun, yatırım fonlarında ise bu süreç bir portföy yönetimi metodolojisine uygun olarak 

yürütülmektedir.  

Yukarıdaki sonucun bir diğer nedeni ise yatırımcıların bu iki finansal araca bakışı 

arasındaki farklılıktır. Bu durum aslında yatırımcıların her iki yatırımdan bekledikleri kazanç ile 

de alakalıdır. Yatırım ortaklığında bir şirkete (şirketin hisse senedine) yatırım yapılırken yatırım 

fonlarında bir şirket yatırımı söz konusu değildir. Bu nedenle yatırımcıların her iki yatırım 

seçeneğinden elde edecekleri getirinin kapsamı farklılaşabilmektedir. Getirinin kapsamındaki 

farklılık, performans değerlendirmesinde farklı kriter setlerinin dikkate alınması sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada da GSYF’lerin performans değerlendirmesinde 

kullanılabilecek kriterler açısından elde edilen sonucun anlamlı olduğu değerlendirilmektedir. 

GSYF’lerin performans ölçümüne yönelik bir kriter seti ortaya koyarak literatüre katkı 

yapmayı amaçlayan bu çalışmanın temel kısıtlarından biri, uzman grubunda yer alan kişi 

sayısının azlığıdır. Konu hakkında bilgi sahibi kişi sayısı bulma güçlüğü dikkate alındığında bu 

durum kabul edilebilir olmakla birlikte gelecek çalışmalarda daha geniş bir katılımcı grubu ile 

bir uygulama yapılması yerinde olacaktır. Ayrıca gelecek çalışmalarda bu kriter seti kullanılarak 

bir performans değerlendirme uygulamasının yapılması ile literatürdeki önemli bir boşluğun 

giderilmesi sağlanmış olacaktır.  
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Özet 

Sosyal girişimcilik kavramı, farklı kaynakların bir araya getirilerek fırsatların değerlendirildiği, aynı 

zamanda sosyal fayda yaratan bir süreci ifade etmektedir. Sürdürülebilirlik ise kaynakların korunması ve gelecek 

nesillere aktarımı için önemli olan ve günümüzde yoğun olarak işlenen diğer bir kavramdır. Sürdürülebilir 

toplumsal gelişme için başarılı sosyal girişim deneyimlerinin varlığı ve paylaşımı, girişimciler için cesaret verici bir 

olgudur.  Sürdürülebilirlik ve toplumsal gelişme konuları sosyal, politik, çevresel ve ekonomik olmak üzere birçok 

açıdan incelenmektedir. Turizmin de sosyal, çevresel, politik ve ekonomik etkileri düşünüldüğünde, sosyal 

girişimcilik, sürdürülebilirlik ve toplumsal gelişme konuları ile ilişki içerisinde olması olağan bir durumdur. Bu 

çalışmada turizmde sosyal girişimcilik ve sürdürülebilir toplumsal gelişme alanındaki bilgi birikimine katkıda 

bulunmak amaçlanmaktadır. Aynı zamanda turizm alanında gerçekleştirilen sosyal girişimcilik ve sürdürülebilir 

toplumsal gelişme ilişkisini konu edinmektedir. Sosyal girişimcilik örneklerinden “Tarım, Turizm, Takas” olarak 

bilinen TATUTA projesi ele alınmış, örnek olay yöntemi izlenerek derinlemesine sorgulama ile elde edilen sonuçlar 

irdelenmiş ve turizmde sosyal girişimcilik ile sürdürülebilir toplumsal gelişme arasındaki ilişki ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sosyal Girişimcilik, Toplumsal Gelişme, Turizm, TATUTA. 
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A CASE STUDY ON SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN TOURISM AND 

SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT: TATUTA 

(AGRICULTURE, TOURISM, BARTER) PROJECT 

Abstract 

The concept of social entrepreneurship refers to the process by which different resources are brought 

together to evaluate opportunities and creating social benefit at the same time. Sustainability is another concept that 

is intensively used today for conservation of transferring resources to future generations. The existence and sharing 

of successful social entrepreneurship experiences for sustainable social development is encouraging for 

entrepreneurs. Sustainability and social development issues are examined in many ways, such as social, political, 

environmental and economic aspects. It is common situation for tourism to be in contact with social 

entrepreneurship, sustainability and social development issues when considering social, environmental, political 

and economic impacts of tourism. This study aims to contribute to the knowledge accumulation of social 

entrepreneurship in tourism and sustainable social development researches. At the same time, it deals with the 

relationship between social entrepreneurship and sustainable social development in the field of tourism. The 

TATUTA project which is known as "Agriculture, Tourism, and Barter" was discussed as an example of social 

entrepreneurship and the results obtained by in-depth inquiry by examining the case study method. The relationship 

between social entrepreneurship and sustainable social development in tourism has been tried to be revealed. 

Key words: Sustainability, Social Entrepreneurship, Social Development, Tourism, TATUTA. 

1. GİRİŞ 

Artan dünya nüfusu ile birlikte oluşan toplumsal yapı ve insanlar arasındaki yoğun 

etkileşim birçok gereksinimi beraberinde getirmektedir. İnsan ilişkilerinin yoğunlaştığı bu 

ortamda sosyal ve kültürel ilişkilerin yanı sıra kaynakların kullanımı, korunması ve geleceğe 

taşınması da ortak bir hareket gerektirmektedir. Bu hareketi gerçekleştirebilmek için gerekli 

ihtiyaçlardan biri ekonomik yeterliliktir. Zamanla ekonomik kaygıların artış göstermesiyle 

birlikte bu etkileşimi yönlendirmeye ve kaygıları aşmaya yönelik çalışmalar da şekillenmiş ve 

çok yönlü bir hal almıştır. Ekonomik gelişmenin ve iyileşmenin sağlanmasındaki önemli 

etkenlerden birinin de sosyal yapının sağlamlığı olduğu gerçeği ile birlikte sosyal konulara 

verilen önem de artış göstermektedir.  

Akademik çalışmalarda ve toplumda uygulama alanı artan; toplumsal gelişme, kalkınma 

ve sürdürülebilir yaşam standartlarının sağlanmasında önemli rol oynayan sosyal girişimlere olan 

ilgi ve destek bu süreçte önem kazanmıştır. Bu girişimlerde hem kurumsal hem de bireysel 
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çabalar ön plana çıkmaktadır.  Sosyal girişimcilik, yoğun olarak dillendirilen, bireysel çabaların 

yanı sıra, sektörlerin de ilgisini çeken bir olgu olarak değerlendirilmektedir. Son dönemlerde 

artan bir öneme sahip olan bu olgu, bireysel ve sektörel uğraşların yanı sıra, sivil toplum 

kuruluşlarının, üniversitelerin, araştırmacıların (Günlü, 2015: 24) hatta hükümetlerin ve resmi 

kurumların görev ve sorumluluklarından biri halini almıştır. 

Sosyal girişimcilik kavramı farklı kişiler ve araştırmacılar için farklı anlamlar 

taşıyabilmektedir. Bu durum kavram karmaşalarına neden olabilmektedir. Pek çok araştırmacı 

sosyal girişimciliği kar amacı gütmeyen ve gelir kazanma amacı olmayan kuruluşlar ile 

ilişkilendirmektedir. Bazı araştırmacılar ise kar amacı gütmeyen herhangi bir organizasyonu 

oluşturan her şey olarak tanımlamaktadır. Aynı zamanda sosyal sorumluluğa ilişkin operasyonları 

yürüten işletme sahiplerinden bahsederek kavramı tanımlamaya çalışan araştırmacılar da 

bulunmaktadır (Dees, 1998).   

Bu araştırmada girişimcilik ve sosyal girişimcilik kavramları irdelenmiş, turizmde sosyal 

girişimcilik konusu ele alınmış ve sürdürülebilir toplumsal gelişme ilişkisine yönelik örnek bir 

olay incelemesi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, turizmde sosyal girişimcilik ve 

toplumsal sürdürülebilir kalkınma ilişkisini ele almak ve alandaki bilgi birikimine katkı 

sağlamaktır. Aynı zamanda yeni girişimlere yönelmede sosyo-ekonomik etkilere, sürdürülebilir 

toplumsal gelişmeye, sosyal ve ekonomik dönüşüme ilişkin yaratılan değer konusunda bir bakış 

açısı sunulmaktadır. Böylelikle turizm açısından sosyal girişimciliğin sağladığı değer ve 

sürdürülebilir toplumsal gelişme açısından önemi örnek olay incelemesi ile ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Sosyal girişimcilik paydaşlarından olan TATUTA çiftlikleri araştırmaya konu 

edinilmiş, ekolojik değer yaratan ve sürdürülebilir toplumsal gelişmeye katlı sağlayan 

çiftliklerden İzmir ili Foça yöresinden örnekler sunulmuştur. 

2. TURİZMDE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUMSAL 

GELİŞME 

Turizmin dünya üzerindeki ekonomik etkileri göz önünde bulundurulduğunda, birçok 

ülke açısında ekonomik bir çıkış noktası haline geldiği görülmektedir (Laeis ve Lemke, 2016; 

Archer ve Fletcher, 1996). Siyasi karar vericiler turizm alanındaki girişimciliği Avrupa 

Birliği'nde yerel iş geliştirme araçlarından biri olarak görmektedir (Rita, 2000, Crouch ve Ritchie, 

1999). Türkiye açısından ise ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayan gelir 

kaynaklarından biri halini almıştır (Çımat ve Bahar, 2003).  Tüm bunlarla birlikte turizmin bazı 

kültürel ve çevresel etkileri nedeniyle eleştiri aldığı da bilinmektedir. (Haralambopoulos ve 
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Pizam, 1996; Zamani-Farahani ve Musa, 2012; Mbaiwa, 2004; Spenceley, 2005; Vishwanatha ve 

Chandrashekara, 2014). Bunların yanı sıra sürdürülebilirlik sorunu da turizm ile ilgili 

dillendirilen eleştirilerden bir diğeridir.  

Sürdürülebilir gelişme kaynağını sürdürülebilirlik fikrinden almaktadır (Bozlağan, 2002). 

Sürdürülebilirlik, kendi varlığını koruyarak devam ettirme durumudur (Meadowcroft, 1997). 

Sürdürülebilir gelişme ise gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak 

sağlayarak, bugünkü ihtiyaçlarını karşılaması durumu olarak özetlenebilir (World Commission 

on Environment and Development, 1987). Holmberg ve Sandbrook’un 1992’de yaptığı 

çalışmada sürdürülebilir gelişmenin çevresel, ekonomik ve sosyal sistemler arasındaki dengeleri 

içerdiğine yer verilmektedir. Her üç boyutla da ilişki içerinde olan turizm olgusu, sürdürülebilir 

sosyal gelişme algısı içerisinde kendine yer edinmektedir.  

Sürdürülebilir turizm, nispeten yeni bir kavram olarak, çevresel etkileri ve sosyo-kültürel 

değişiklikleri en aza indirerek turizm destinasyonlarının ömrünü uzatmaya çalışan, aynı zamanda 

yerel topluluklar için ekonomik fırsat ve gelir kalemi yaratmayı içeren, tüm bunları yaparken 

ziyaretçi ve ev sahibi ilişkilerini düzenleyen ve gelecek kuşakları göz önüne alarak 

gerçekleştiren turizm çeşidi (Hassan, 2000; Leung vd., 2008) olarak tanımlanmaktadır. Turizm 

yazınında sosyal girişimcilik kavramı sürdürülebilir turizm kavramı ile bir arada anılmaktadır. 

Bu çerçevede sorumlu turizm, ekoturizm, kırsal turizm, yeşil turizm gibi kavramlar ile sosyal 

girişimcilik uygulamaları arasındaki bağ dikkat çekmektedir (Günlü, 2015).  

Kim, Uysal ve Sirgy’ nin (2013) gerçekleştirildiği çalışmada “Turizmin toplum üzerinde 

(ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel) etkileri var mıdır? Eğer var ise, turizm toplumların 

yaşam alanlarındaki refah durumlarını ve yaşam memnuniyetlerini de etkiler mi?” gibi sorulara 

yanıt aramışlardır. Yine Kim vd. (2013) ve İçöz (2007) ’ün yaptığı çalışma bulgularına göre 

turizm ve toplumun birbirlerinden etkilenen bir döngüye sahip oldukları sonucuna ulaşılmaktadır. 

Dolayısıyla toplumsal gelişme ve bu gelişmenin sürdürülebilirliği konusunda turizmin ve sosyal 

bir olgu olan turizm alanındaki girişimcilik uygulamalarının da etkisi kaçınılmaz hal almıştır. 

Turizm hareketi toplum ile doğrudan ilişkilidir ve her türlü etkileşime açıktır. Farklı kültürlerin 

bir arada bulunduğu alanlardan biridir ve kültürler arası farklılıkların yönetilmesi (Kömürcü vd., 

2016), toplum içi ve toplumlar arası iletişim ve gelişmede önemli rol oynamaktadır.  Turizmde 

gerçekleştirilen sosyal girişimlerin toplumsal gelişmeye olan etkisi ve toplumsal gelişmenin 

sürdürülebilir hale getirilmesi için yapılan çalışmalar, literatürde yeteri kadar yer almamasına 

rağmen uygulamada sürekli artış göstermektedir. Bu duruma ilişkin örneklerden biri de kırsal 

turizm alanlarında kurulan ve her geçen gün sayısı artan TATUTA çiftlikleridir. TATUTA 
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Buğday Derneği tarafından yürütülen “Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, 

Tecrübe Takası” projesinin kısa adıdır (http://www.tatuta.org). 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışmada, turizmde sosyal girişimcilik ve sürdürülebilir toplumsal gelişme alanındaki 

bilgi birikimine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Aynı zamanda turizm alanında 

gerçekleştirilen sosyal girişimcilik ve sürdürülebilir toplumsal gelişme ilişkisi konu 

edinilmektedir. Bu çıkarımlara ulaşmak için ise sosyal girişimcilik örneği olarak kabul edilen 

TATUTA çiftlikleri ele alınmış ve örnek olay incelemesi gerçekleştirilmiştir.  

3.1. Örnek Olay: TATUTA (Tarım-Turizm-Takas) Çiftliği 

Örnek olarak seçilen TATUTA çiftliğinin temel amaçları, genel yapısı, işleyiş modeli ve 

sosyal girişimcilik örneği olarak toplumsal gelişme ve sürdürülebilirlik ilişkisi incelenmiştir. 

TATUTA Buğday Derneği tarafından yürütülen “Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve 

Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası” projesinin kısa adıdır (http://www.tatuta.org). Projenin ana 

amacı ise “Türkiye’deki ekolojik tarım ile geçinen çiftçi ailelerine mali, gönüllü işgücü ve/veya 

bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. 

Böylelikle gönüllüler hem sosyal bir kaynaşmaya hem de yereldeki gerçek tecrübeye ve bu 

tecrübeye dayalı bilgiye ulaşmaktadır” (http://www.bugday.org). Aynı zamanda bu çiftlikler 

genel özellikleri ve işleyişi bakımından sosyal girişimcilik tanımları ile örtüşen bir örnek olma 

özelliği taşımakta ve turizmde sosyal girişimcilik araştırmalarına konu olmaktadırlar.   

Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, sosyal girişimcilik örneklerinden biri 

olan TATUTA çiftliklerine ilişkin bir örnek olay incelemesi gerçekleştirilerek, turizmde sosyal 

girişimcilik örneği ile sürdürülebilir toplumsal gelişme ilişkisine yönelik betimsel ve gerçekçi 

çıkarımlar sunmak amaçlanmıştır. Betimsel analiz, farklı veri toplama tekniklerini kullanarak 

elde edilen bulgulardan oluşturulan özetleri ve yapılan yorumları içeren bir nitel veri analizi 

türüdür. Bu analiz türünde araştırmacı yaptığı görüşmelerden veya gözlemlerden elde ettiği 

bulguları bire bir yansıtabilmektedir. Temel amaç, elde edilen verileri düzenli bulgulara 

dönüştürerek özet ve yorumlar halinde okuyucuya iletmektir (Yıldırım ve Şimşek, 2003). 

Bununla birlikte turizmde sosyal girişimcilik ve sürdürülebilir toplumsal gelişme ilişkisine 

yönelik net bulguların ortaya konulmaması ve TATUTA projesine dâhil olan çiftliklerin 

Türkiye’nin tüm bölgelerine dağılmış olması, araştırmanın örnek olay incelemesine yöneliminde 

etkili olmuştur. Örnek olay sahası olarak belirlenen ve İzmir ili içerisinde bulunan TATUTA 
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çiftliğine, 24.04.2017 tarihinde araştırma amaçlı bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu seçimde 

araştırmacıların bölge içerisinde yaşaması, bölgeyi tanıması ve alan ile ilgili deneyimlere sahip 

olması etkili olmuştur.  

Verilerin elde edilmesi için önceden görüşmeler yapılan çiftliğe gerçekleştirilen ziyaret, 

hem görüşme hem de katılımcı gözleme uygun bir zeminde gerçekleştirilmiştir. Çiftlik 

kurucuları ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Verilerin toplanmasında literatür taraması 

sonucu oluşan bilgi birikimi ve çıktıları değerlendirilerek konuya ilişkin ana hatlar çizilmiş, 

üzerinde durulması gereken konular belirlenerek yarı yapılandırılmış açık uçlu soruları içeren bir 

soru formu oluşturulmuştur. Bu yöntem, örnek olay olarak ele alınan çiftliğin temel amaçlarını, 

genel yapısını, işleyiş modelini ve sosyal girişimcilik örneği olarak toplumsal gelişme ve 

sürdürülebilirlik ilişkisini ortaya koyacak nitelikteki sorular oluşturulurken gerekli esnekliğin 

sağlaması açısından önem taşımaktadır. Yapılan görüşmeler sırasında;  “Çiftliğe ilişkin genel 

bilgileri, TATUTA projesine dâhil olma nedenlerini ve sosyal girişimcilik örneği olarak 

TATUTA projesini, proje sonrası durumu, sosyo-kültürel etkileşim düzeyini, çevreyle ilgili 

duyarlılık ve sorumluluk bilincini ve toplumsal gelişmeye katkı ve sürdürülebilirlik konularını” 

açıklığa kavuşturabilecek sorular yöneltilmiştir.  Yapılan görüşmelerin hepsi görüşülen kişilerin 

izni alınarak kayda alınmış ve sonrasında kayda alınan görüşmeler yazılı ortama aktarılmıştır. 

Ayrıca ikincil veri olarak internet ortamında yer alan TATUTA hakkındaki haberler irdelenerek 

çalışma ile ilişkisi olduğu tespit edinilen bilgilerden faydalanılmıştır. Çalışmada elde edilen tüm 

görüşme kayıtları ve elde edilen tüm veliler, öncelikle 3 araştırmacı tarafından ayrı ayrı, 

sonrasında 3 araştırmacı bir araya gelerek tekrardan incelenmiştir. 

3.2. Bulgular 

TATUTA projesi üyelerinden biri olarak ele alınan İmece Evi’nde gerçekleştirilen 

görüşme ve gözlemler sonrası elde edilen bulgular şu şekildedir: İlk olarak Kaz Dağlarında 

kurulmuştur. Doğal yaşam parolasıyla işe başlayan girişimciler, kendi evlerini inşa etmeye, 

kendi sebze ve meyvelerini yetiştirmeye başlamış, 2011 yılında İzmir ili Menemen ilçesi 

yakınlarında yer alan Dumanlıdağ’da yer alan Turgutlar köyüne taşınmışlardır. Burada doğayla 

iç içe bir yaşam ortamı oluşturan İmece Evi sakinleri, bazı TATUTA çiftliği örneklerinden farklı 

olarak, çiftlikte konaklayanlardan hiçbir mali destek sağlanmamaktadır. Sadece gönüllü 

çalışanlar konaklama yapabilmektedirler ve gönüllüler hiçbir koşulda para karşılığı konaklama 

sağlayamamaktadırlar. “Doğadan su, güneşten elektrik, eski tarımdan yiyecek, taştan, topraktan 

yapılan ev” parolasıyla ziyaretçilerini karşılayan İmece Evi’nde kullanılan sabunlar ve diş 

macunlarına kadar her şey doğal ortamda girişimci ve katılımcılar tarafından üretilmektedir.  
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Sebzelerini ve meyvelerini, ekmeklerini, kendi elektrik enerjilerini üretmeye başlayan 

girişimciler, gönüllülere sağladıkları konaklama imkânının yanı sıra birlik ve beraberlik, doğal 

bir yaşam alanı ve pek çok tecrübe sunduklarını aktarmaktadırlar. Kuruluşundan beri dünyanın 

birçok yerinden gelen 50 bini aşkın gönüllüye konaklama imkânı sağlayan ve önemli bir sosyal 

girişimcilik örneği olarak karşımıza çıkan İmece Evi kurucularından İsmail Yenigün,  

“TATUTA aslında bir ağ, bu ve benzeri pek çok ağ, iletişim araçlarının gelişmesi ile 

birlikte insanlar arasındaki yaygınlığını artırmış ve büyüyerek devam etmiştir. Bu ağlar, farklı 

kültürden insanların birbirlerine temas etmesini sağlıyor. İnsanlar, dolayısı ile toplumlar arası 

iletişimi sağlıyor” diyerek İmece Evi’nin pek çok ağa dâhil bir girişim olduğunu, böylece birçok 

ülkeden, farklı kültürlere sahip pek çok insanın doğanın birleştiriciliğinde bir araya geldiğine 

işaret etmiştir. Burada toplumlar arası etkileşime imkân sağladıklarını da vurgulayan İsmail 

Yenigün, toplumsal gelişmenin sadece ekonomik temellerde yatmadığını, sosyal uğraşların da 

bir o kadar önemli olduğunu vurguluyor. “Dolaşan insanların ihtiyacı, güvenli noktaların var 

olması. Bunların sağlanmasında bir imkân oluşturma önemli tabi. Biz de gezilerimizde bu tür 

güvenli ağlar aracılığıyla oluşan noktalara seyahat ediyoruz, bu ağları bizler de kullanıyoruz” 

diyen İsmail Yenigün’ün sözleri Özeren ve Saatçioğlu’nun, 2016 yılında yaptığı çalışmada geçen 

“sosyal girişimcilerin yerelde ağ ilişkilerinden yararlanarak destek sağladıkları ve güven 

kazandıkları görülmektedir” bulgusunu da desteklemektedir. Bu örnekte de görüldüğü gibi, 

yaratılan TATUTA benzeri ağlar, iletişim araçları sayesinde dünyadaki yaygınlığını artırarak 

toplumsal etkileşime, dolayısıyla da sosyal birleşmelere ve karşılıklı sosyal alışverişe katkı 

sağlamaktadırlar. 

İmece Evi’nin sunduğu olanaklardan dili, dini, sosyal statüsü ne olursa olsun herkesin 

yararlandığı bulgusu da diğer önemli bir noktaya işaret etmektedir. Yurtdışından pek çok faklı 

kültürden gelen kişiler olduğu gibi Türkiye özelinde de her yaştan, her eğitim seviyesinden ve 

her bölgeden katılımcıların olduğu İsmail Yenigün tarafından şu şekilde ifade edilmektedir;  

“Burayı ziyaret eden kişilerin kendi ülkelerindeki davranışlarını, biz de onların ülkelerini 

ziyaret ettiğimizde daha iyi görüyoruz. Gelen insanların ihtiyaçlarını tahmin edip rahat 

ettirmeye çalışıyoruz. Onların gelişi de bizi çok besliyor. Hem bizi hem de burada bulunan diğer 

insanları, farklı kültürden insanların gelişi gerçekten etkiliyor. Hepimizi kültürel olarak besliyor. 

Özellikle çocuklar açısından farklı bir deneyim oluyor. Destekleyici oluyor. Güney Amerika’dan, 

Kore’den, Yeni Zelenda’dan, Avustralya’dan gelenlerin yaklaşımlarını öğreniyoruz. Doğu 

ülkelerinden gelenler ile batılı ülkelerden gelenlerin arasındaki farklılıkları dahi 

gözlemleyebiliyoruz. Erasmus öğrencileri de geliyor. Onlar için sürpriz oluyor. Tahmin 
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edemeyecekleri bir yaşam alanıyla karşılaşıyorlar. Mimarlık fakültesi öğrencileri gibi bazı 

gruplar geliyor. Mimarlık öğrencileri geliyor, onların amacı bir baraka inşa etmek ya da 

inşaatında çalışmak. Bu esnada birçok şeye tanık oluyorlar, farklı kültürlerden insanlarla 

kaynaşma imkânına sahip oluyorlar. Genel bir tatil yöresinde değil, bu denli doğal, sıcak ve 

yoğun ilişkilerin yaşandığı bir alanda yapılan paylaşımlar çok daha etkileyici ve kalıcı olabiliyor. 

Bulaşık yıkıyorlar, odun taşıyorlar, kendileri odun ateşinde yemek yapıyorlar, doğal malzemeler 

kullanarak inşaat yapılıyor. Doğal tarım yapılıyor. Hasadı da kendileri topluyorlar. Burada en az 

bir hafta kalındığı için, buranın kokusu, rüzgârı, toprağı, havası insanları pozitif etkiliyor.”  

Seyahat etme, konaklama yapma imkânına sahip olanlar kadar bu imkânlara sahip 

olmayan kişilerin de tatil yapma hakları olduklarını, oluşturdukları alanda hem doğayla iç içe, 

zihinsel bir dinlenme imkânı sunarken hem de insanların yaratıcıklarını geliştirme, üretime katkı 

sağlama ve konaklama imkânları sunduklarını belirten girişimci, “Toplumsal gelişme, bireysel 

gelişimle canlanır. Toplumun gelişmesi için bireylerin gelişmesi gerekli. Artık paylaşmayı 

bilmiyoruz, sahip olduklarımızın farkında değiliz, kendimizi eşya ile ifade ediyoruz. Bireylerin 

kendilerini bulmalarına, tanımalarına yardım etmek istiyoruz. Buraya gelirken birçok kişi 

doğaya saygılı, bilinçli olarak geliyor. Ama farklı amaçlarla gelenler, merak edip gelenler, 

aslında pek iş yapmak istemeyen, gönülsüz olan gönüllülerde gelebiliyor. Onların burada 

yaşadıkları, doğanın sesi, sunduğu duygu, koku, buradaki deneyimler ve etkileşim bazılarında 

farkındalık yaratabiliyor” diyerek bu tür girişimlerin insanların bireysel gelişimlerine katkı 

sağladığını belirtmektedir.  

İmece Evi’nin yerel halk tarafından kabullenilmesinde, köylülerin çiftliğe davet edilerek 

ağırlanmasının, herkese açık bir yapıda olmasının ve geliştirilen kişisel ilişkilerin önemli rol 

oynadığı gözlemlenmiştir. İsmail Yenigün hem yerel halk, hem de ağırlanan gönüllüler ile güven 

inşa etmenin önemini şu şekilde ifade etmektedir.  

“Biz burada bir yangın vakası yaşadık. Yangından sonra inanılmaz bir dayanışma, 

yardımlaşmayla karşılaştık. Işık yok, hiçbir şey yok, yol bozuk, buna rağmen akşam karanlığında 

pek çok kişi gelmiş. Yanlarında yataklar, yorganlar, döşekler, yiyecekler… Hiç tanımadığımız 

insanlardan 2 gün içerisinde çok sayıda destek aldık. Sadece sağladığımız iletişimden, burada 

oluşan sosyal ağdan. Daha önce gelmiş olanların, ya da sadece duyanların, bizi sosyal 

medyadan görenlerin, izleyenlerin davranışları, bize yazdıkları yazılar, gönderdikleri kolilerden 

çıkan mektuplar! Bu şahane bir ölçüydü bizim için. O zaman anladık ne yaptığımızı. O zaman 

farkına vardık. Neden bu kadar uğraşıyoruz, bu uğraşın karşılığını alabilir miyiz? Çok fazla mı 

emek veriyoruz diyenler olabiliyordu. Onun sonuçlarını gördük. Bu 10 yıllık bir çabanın, 
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ekonomik kaygı taşımayan, tamamen sosyal bir yapının sonucudur.” İsmail Yenigün, bu tip 

maddi fayda sağlamak yerine sosyal birleşmeleri hedef alan girişimlerin önünde bazı engellerin 

de olabildiğinden bahsetmektedir. Sıkça benzer kurumlar tarafından şikâyetler aldıklarını, 

bunlara rağmen dünyanın pek çok ülkesinden seyahat edip, bu dağ köyüne kadar ulaşan 

insanlarla birlikte olmaya, onlara karşılıklı paylaşımlarda, sosyal etkileşimlerde bulunmaya 

devam edeceklerini belirtmektedir.  

4. SONUÇ 

Hizmet sağlayıcıların ve tüketicilerin, kaynakların korunması ve gelecek nesillere 

taşınması ilkesinden yola çıkarak sorumlu bir turizm yaklaşımına yönelimleri atarak devam 

etmektedir. Bu durum yeni arayışların oluşmasını, farklı yol ve yöntemlerin denenmesini 

sağlamaktadır. Bu da beraberinde çeşitli girişimlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Artan 

öneme sahip girişimler, yeni fikirler sunmanın yanı sıra, başarının sağlanması amacı ile planlı bir 

süreç olarak ilerlemektedirler. Girişimler, ticari nitelik taşıyabileceği gibi kar amacı gütmeden ya 

da hem ticari, hem de sosyal niteliğe sahip olabilmektedirler.  Turizmde gerçekleştirilen 

girişimcilik örnekleri ele alındığında, hem ticari hem de ticari olmayan örneklerle 

karşılaşılmaktadır. Bu aşamada karşımıza çıkan olgulardan biri sosyal girişimcilik ve sosyal 

girişimcilerdir. Sosyal girişimcilik, geleneksel girişimcilik algısına oranla nispeten yeni bir 

konsepttir ve içinde sosyal bir ağ barındırması nedeniyle turizmle etkileşim içerisindedir. Bu 

etkileşim, turizmde sosyal girişimcilik ve sosyal girişimlerin getirilerini araştırma gerekliliğini 

ortaya çıkarmaktadır. 

Turizmde gerçekleştirilen sosyal girişimleri, sürdürülebilirlik kavramından ve yaratılan 

sorumlu turizm gerçeğinden ayrı değerlendirmek oldukça zordur. Bu bileşenler toplumsal 

gelişme olgusunu da beraberinde getirmektedirler. Böylece turizm bağlamında sosyal 

girişimciliğin yarattığı değer, sürdürülebilir toplumsal gelişme açısından önemi bir hal 

almaktadır. 

Yapılan araştırmada, sosyal girişimcilik örneği olarak ele alınan TATUTA çiftliklerinin, 

sosyal ilişkiler, tüketici toplum yapısından üretici toplumsal yapıya dönüşüm, kaynakların 

korunması, artırılması ve geleceğe taşınması, bütün bunların sürdürülebilir bir organizasyon 

içerisinde gerçekleştirilmesi, dolayısıyla toplumsal gelişmenin sağlanması ve sürdürülebilirliği 

açısından katkı yaratıldığı sonucuna ulaşmak mümkündür. Araştırma bulgularında da görüldüğü 

gibi sosyal girişimlerin yayılımındaki en önemli nokta, kurulan ağlardır. Yerelde başlayan ağlar, 

dünya geneline kadar yayılmakta, sosyal birleşimler ve öğrenimler açısından oldukça önemli bir 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 

293 

yer tutmaktadır. Konaklama hizmeti ile birlikte doğal bir yaşam ortamı sunan TATUTA çiftlikleri, 

var olan yetenekleri geliştirmede, yeni öğrenimler sağlamada ve sosyal ilişkiler kurmada oldukça 

etkili bir yer tutmaktadır. Bu durum, ulaştırma araçlarını kullanarak bulundukları bölgeden başka 

bir bölgeye hareket eden, o bölgede konaklama ihtiyacını karşılayarak turistik bir aktiviteye dâhil 

olan bireylerin, sosyal bir yapı içerisinde kendilerine yer edinmelerini, fiziksel ve ruhsal olarak 

rahatlamalarını ve farklı insanlarla bir arada gelerek paylaşımda bulunmalarını sağlamaktadır. 

Oluşan bu fayda ve gelişme süreci zamanla toplumsal bir faydaya da olanak vermektedir. 
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Özet 

Katılım 50 endeksi Türkiye’de islami kurallara uygun şekilde oluşturulmuş ve 09.07.2014 tarihinden 

itibaren hesaplanmaya başlanmış en kapsamlı endekstir. Bu sayede finansal sistemin dışında kalan varlıklar sisteme 

dâhil edilerek ekonomik ve finansal yapının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma Rusya ile Türkiye arasında 

yaşanan uçak krizinin, konvansiyonel gıda endeksi ile katılım gıda endeksi üzerinde yarattığı anormal getirileri 

ölçmeyi amaçlamıştır. Çalışmada Olay İnceleme Metodolojisi kullanılarak olay günü, öncesi ve sonrasında oluşan 

anormal getiriler hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar neticesinde BİST Gıda endeksi ile Katılım Gıda endekslerinin 

olaya günü negatif anormal getirilere sahip oldukları ancak iki endekse ait anormal getiriler arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca endekslerin olay günü negatif getiriye sahip olmasının ve önceki ve 

sonraki günlerde anormal getirileri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamasının da BİST A.Ş.’nin etkin bir yapıda 

olduğunun göstergesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Helal Gıda, Islami Endeks, Olay İnceleme, İslami Finans 
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ANALYSIS THE FOOD SHARES DEPENDED ON PARTICIPATION 50 

INDEX AFTER THE AIRCRAFT CRISIS BETWEEN RUSSIA AND 

TURKEY BY THE EVENT STUDY 

Abstract 

Participation 50 index is the most comprehensive index established in Turkey in accordance with Islamic 

rules and started to be calculated as of 09.07.2014.  In this respect, it is aimed to strengthen the economic and 

financial structure by including the assets that are out of the financial system into the system. The aim of this study is 

to measure the abnormal return of aircraft crisis between Russia and Turkey on the conventional food index and the 

participation food index. Using the Case Study Methodology, the abnormal returns that occurred on the event day, 

before and after the event were calculated. As a result of the analysis, the BİST Food and the Participation Food 

Indices have negative abnormal returns but there was no significant difference between the abnormal returns of the 

two indices. Moreover, the fact that the indices had a negative abnormal return just for the event day and because 

there was no significant difference for the abnormal return between the previous and the later days was also a sign 

that the BİST A.Ş. is in efficient structure 

Keywords: Halal food, Islamic index, Event Study, Islamic Finance 

1. GİRİŞ 

Dünyadaki gelişimine paralel olarak, Türkiye’de de son yıllarda hızla gelişmekte olan 

islami bankacılık uygulamaları ve “katılım endeksi” adıyla oluşturulmuş olan ilk islami endeks 

ile Türkiye’de de islami finans sisteminde önemli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Özellikle 

islami hassasiyetleri yüksek kesime ait yastık altında duran varlıkların finansal sisteme 

çekilebilmesi amacını taşıyan islami finans sistemine ilişkin enstrümanların çeşitliliği gittikçe 

artmaktadır. 

Türk Sermaye Piyasalarında Katılım Endeksi adıyla faaliyet gösteren İslami finans 

endeksi ilk kez 2011 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Katılım endeksi kapsamındaki şirketler, 

faize dayalı finans, ticaret ve hizmet, aracılık, alkollü içecek, domuz, basın yayın, şans oyunları, 

silah, turizm, eğlence, tütün mamülleri ile vadeli altın, gümüş ve döviz ticareti sektörlerinde 

faaliyet göstermeyen, toplam faizli kredileri /piyasa değeri %30’dan küçük olan, faiz getirili 

nakit ve menkul kıymetleri / piyasa değeri %30’un altında olan ve yasaklı faaliyetlerden 

gelir/toplam geliri %5’in altında olan şirketlerden oluşur (www.katilimendeksi.com). Borsa 

İstanbul A.Ş.’de faaliyet gösteren katılım endekslerinden en kapsamlı olanı 2014 yılında 

hesaplanmaya başlanmış olan Katılım 50 endeksi olduğu için bu çalışmada Katılım 50 
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endeksinde yer alan gıda firmaları kapsama dahil edilmiştir.  

Rusya ile son yıllarda gerek ticari ve ekonomik alanda gerek se turizm alanında önemli 

bir işbirliği yakalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliğince 2017 yılında 

yayımlanan rapora göre Rusya’ya gerçekleştiridiğimiz ihracaat 2010 – 2015 yılları arasında 6 ila 

7 milyar dolar arasında değişirken, 24/11/2015 tarihinde sınırlarımızı ihlal eden Rus savaş 

uçağının düşürülmesi sonrasında 2015 yılı sonunda 4 milyar dolara, 2016 yılı sonunda ise 1,7 

milyar dolara gerilemiştir (http://moskova.be.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=219659). 

TÜİK dış ticaret verilerine göre Rusya’ya gerçekleştirdiğimiz gıda ürünleri ihracatı 2010 yılında 

yaklışık 1 milyar dolarken 2014 yılında 1,28 milyar dolara çıkmış, yaşanan kriz sonrasında 2015 

yılı sonunda 1 milyar dolara, 2016 yılı sonunda ise 470 milyon dolara gerilemiştir 

(http://rapory.tuik.gov.tr/30-03-2017-16:26:03-15908628474929337031312673544.pdf?). 

BİST çatısı altında faaliyet gösteren firmalardan islami bankacılık kurallarına göre 

faaliyette bulunanlar arasından hesaplanan katılım endeksi için katılım endeksinde yer alan gıda 

firmalarından oluşturulan endekse ait anormal getirilerin, yaşanan uçak krizinin yarattığı politik 

kriz sonrasında konvansiyonel endekslere ait anormal getirilerden farklılık gösterip göstermediği 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Literatürde Ho vd. (2014) ve Sukmana and Kholid (2010), politik 

kriz durumlarında İslami endekslerin konvansiyonel endekslere göre daha iyi bir performans 

sergilediklerini bunun temel nedeninin ise islami endeks yatırımcılarının daha tutucu 

olmalarından kaynaklandığını belirtmişlerdir. Bu amaçla Türkiye’nin Rusya ile yaşadığı uçak 

krizden önemli derecede etkilenen gıda ihracaatının gıda firmalarına ait hisselere yatırım yapan 

yatırımcılar açısından ne gibi etkileri olduğunu ölçerken konvansiyonel endeks ile birlikte islami 

endeksin ne derecede etkilendiğini ölçmek ve islami kurallara uygun bir endeks olan katılım 

endeksinin konvensiyonel endekse iyi bir alternatif olup olmadığını ve Katılım Gıda endeksinin 

anormal getirilerinin, konvensiyonel gıda endeksi anormal getirilerine göre daha yüksek olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve etkin piyasalar hipotezinin geçerliliğinin test edilmesi 

amaçlanmıştır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Son dönemde görülen hızlı gelişimine ragmen beklenmeyen olayların islami finans 

enstrümanları üzerindeki etkisinin olay inceleme metodolojisi ile ölçümü hususunda gerek 

yabancı literatürde gerekse Türk literatüründe az sayıda yayın göze çarpmaktadır. Bu husustaki 

literatürde Albaity ve Mudor (2012), Dharani ve Natarajan (2011) çalışmalarında beklenmeyen 

politik olaylar karşısında islami endeksler ile konvensiyonel endekslerin anormal getirilerini 
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karşılaştırmışlar, analiz sonuçlarına göre islami endeksler ile konvensiyonel endekslerin anormal 

getirileri arasında anlamlı bir farklılık olmadığını ortaya koymuşlardır.  Ho vd. (2014), 

Sukmana and Kholid (2010), çalışmalarında islami endekslerin konvansiyonel endekslere göre 

daha iyi bir performans gösterdiğini, politik olumsuzlukların islami endekslerin anormal 

getirileri üzerinde daha az olumsuz etkisi olduğu ifade etmişlerdir. 

Bununla birlikte politik risklerin anormal getiriler üzerindeki etkisini ölçmeye çalışan 

diğer bir çalışmada Le ve Zak (2006), üç tür riskten bahsetmişlerdir, bunlar, ekonomik risk, 

politik düzensizlikler ve politika çeşitlenmesidir. Çalışmalarında her üç risk türünün de sermaye 

kaçışı üzerinde önemli etkileri olduğu ancak bunlardan politik düzensizliklerin en önemli faktör 

olduğu sonucuna varmışlardır. Diamonte vd. (1996) çalışmalarında politik riskler yaşayan 

yükselen piyasalarda ortalama getirilerin politik risk düzeyi düşük olanlara göre %11 oranında 

daha düşük olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Chen vd. (2005) çalışmalarında politik olayların 

Tayvan hisse senedi piyasaları üzerindeki olası etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada politik 

olayların çoğunluğuna hisse senedi piyasalarının oldukça önemsiz tepkiler verdiklerini, 

dolayısıyla yaşanan politik olayların birkaç istisna dışında önemli etkilere sahip olmadığı 

sonucuna varmışlardır. Mehdian vd. (2005) çalışmalarında Turkiye’de sermaye piyasalarının 

beklenmedik politik olaylar karşısında verdiği tepkiyi ölçmüşler ve beklenmeyen olaylar 

karşısında hisse fiyatlarının olması gereken seviyenin altına indiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Suleman (2012) çalışmasında iyi ve kötü politik olayların sermaye piyasaları üzerindeki etkisini 

ölçmüş, iyi politilk olayların borsayı yükseltici etkisi varken, kötü politik olayların borsayı 

düşürücü etkisi olduğunu belirtmiştir. Mahmood vd. (2014) Pakistan’da gerçekleştirdikleri 

çalışmada yaşanan politik şokların sermaye piyasaları üzerinde kısa vadede etkisiz olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır.  

Rusya ile Türkiye arasında yaşanan uçak krizi benzeri, beklenmeyen olayların finansal 

etkilerini ölçmek için üretilmiş pek çok analiz arasında (Fama vd. 1969)’de önerilen olay analizi 

yöntemi oldukça yaygın bir etki ve kabul görmüştür. Bu yöntem ile gerçekleşen olayın incelenen 

firmaların hisse fiyatları üzerinde ne tür bir etki yaptığı ölçülebilmektedir. Fama’nın geliştirdiği 

yöntemde olayların hisse fiyatları üzerinde ne gibi etkileri olduğu ölçülürken piyasalar da 

etkinliklerine göre sınıflandırılmıştır. Etkin piyasalar hipotezi olarak adlandırılan bu yöntemde, 

üç değişik piyasa tipi bulunmaktadır. Bunlardan ilki güçlü formda etkin piyasadır ki bu piyasada 

hiçbir bilgi hisse fiyatlarını etkileyememektedir çünkü piyasa oyuncularının tamamı her türlü 

bilgiyi tüm tarafları ile birlikte eş zamanlı olarak elde edebilmekte bu nedenle de herhangi bir 

analiz metodu ile önceden bilgi alarak piyasalardan kazanç elde etmek mümkün olamamaktadır. 

İkincisi yarı güçlü formdaki piyasadır. Bu çeşit piyasada gerçekleştirilebilecek teknik veya temel 
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analiz yöntemleri ile piyasada kazanç elde etmek mümkün olmamakta sadece içerden elde 

edilebilecek bilgi ile kazanç elde etmek mümkün olabilmektedir. Üçüncüsü zayıf formda 

piyasadır. Bu piyasa tipinde temel analiz avantaj sağlayabilirken teknik analiz herhangi bir 

avantaj sağlayamamaktadır.  

Etkin piyasalar hipotezinde piyasalar olaylar karşısında çok hızlı tepki verdikleri için elde 

edilen yeni bilgi çabucak tüm hisseleri etkilemekte ve olayın ekonomik getiri etkisi bir anda 

ortadan kalkmaktadır. Hill ve Schneeweis (1983) çalışmalarında 1979 yılında yaşanan “üç mil 

ada kazası”nın kamu işletmelerine ait hisse senetleri üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Elde 

ettikleri bulgular yaşanan nükleer kazanın kamu hisseleri üzerinde etkili olduğu yönünde 

olmuştur. Cavarra, Stover ve Allen (1981), çalışmalarında hava yolu düzenlemelerine ilişkin 

sermaye piyasalarının tepkilerini ölçerek gerçekleştirdikleri çalışmalarında, hava nakliyesi yapan 

firmalara ait hissedarların karşılaştıkları risklerin yeniden düzenleme sonrasında arttığını tespit 

etmişlerdir. Aktaş ve Öncü (2006) çalışmalarında Türkiye’de beklenmeyen olaylara karşı semaye 

piyasalarının verdiği tepkileri ölçmüşler, elde ettikleri sonuçlarda etkin piyasalar hipotezi 

varsayımlarının geçerli olduğu bunun aksini işaret eden herhangi bir sinyale raslamadıklarını 

bildirmişlerdir.  

Olay çalışması yöntemine ilişkin en önemli çalışmalardan bir tanesi Brown ve Warner 

(1985) tarafından gerçekleştirilen ve günlük getirilerin kullanılarak olay çalışması metodolojisini 

geliştirmek maksadıyla kısa adı OLS olan en küçük kareler yöntemi ve standart parametrik 

testleri kullanan çalışmalarıdır. Sonrasında Kwok ve Brooks (1990) yılında Brown ve Warner’in 

motodunu bir adım ileri götürerek bunun döviz piyasası için genelleştirilemeyeceğini ortaya 

koyarak olay çalışması metodu için yeni bir takım pratik öneriler geliştirmişlerdir.  MacKinlay 

(1997), çalışmasında ise olayların hisse getirileri üzerinde önemli bir etken olduğu sonucuna 

ulaşmıştır.  

Bode (2007) çalışmasında, uçak kazalarının insani düzeyde olduğu kadar sermaye 

piyasaları düzeyinde de bir felaket olduğunu, olası uçak kazalarının ilgili firmaların pazar 

paylarında azalmaya, karlılıklarında düşmeye ve kısa ve orta vadede olumsuz etkiler yaratmaya 

müsait olduğunu belirtmiştir. Çalışma kapsamında Bode’nin çalışmasının bir adım ötesine 

geçerek, Rusya ile yaşanan uçak krizinin finansal piyasalar üzerinde yaratacağı etkinin çok daha 

keskin ve sert olabileceği düşünülmektedir. Türkiye’nin düşürdüğü Rus Sukhoi Su-24 uçağının 

mensubu olduğu Rus silahlı kuvvetleri 76.6 milyar dolarlık bütçesiyle Dünya’nın en büyük 2. 

Ordusu durumundadır (http://www.amerikaliturk.com/news/ekonomi/62672-iste-duenyanin-en- 

gueclue-35-ordusu). Ayrıca yukarda belirtildiği gibi böyle bir güce sahip bir ülkeye ait savaş 

http://www.amerikaliturk.com/news/ekonomi/62672-iste-
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uçağının düşürülmüş olmasının yaratacağı politik etkinin de büyük olması kaçınılmazdır. Bu 

çerçevede Türkiye’nin gıda ve gıda ürünleri ihracatında ilk sırada yer alan Rusya Federasyonu 

(Akdeniz İhracatçı Birlikleri ülke raporu, 2017) ile yaşanmış olan krizin konvensiyonel gıda 

endeksinde yer alan firmalar ile Katılım endeksinde yer alan gıda firmalarından oluşturulmuş 

olan Katılım Gıda endeksinin anormal getirileri üzerindeki etkisi ve her iki endeksin getirileri 

arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenerek Katılım Gıda endeksinin yatırımcılar 

açısından yaşanan krizlerde sığınılacak daha iyi bir liman olup olmadığının tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. 

Çalışma kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. çatısı altında hesaplanan Katılım 50 endeksi 

kapsamında yer alan 7 tane gıda firmasından oluşturulan Katılım Gıda Endeksi, BİST Gıda 

endeksi ve Bist 100 endeksi çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. 

Kasım 2015 tarihli katılım endeksi içerisinde yer alan 7 adet gıda hissesinden Katılım 

Gıda Endeksi isimli bir endeks oluşturulmuştur. Oluşturulan endeks Borsa İstanbul A.Ş.’nin 

endeks metodolojisiyle elde edilmiştir.  

Çalışma kapsamında kullanılacak olan Katılım Gıda endeksi şu şeklide hesaplanmıştır 

(www.bist.gov.tr);  

Et=∑(Fit x Hit x Nit)/Bt                              (1) 

Et=Endeksin t zamandaki değeri 

Fit=”i” nci payın t zamandaki fiyatı 

Nit=”i” nci payın t zamandaki toplam sayısı 

Hit=”i” nci payın t zamandaki fiili dolaşımdaki pay oranı 

Bu şekilde hisselerin toplam getirileri hesaplandıktan sonra her bir gün bir önceki günden 

çıkarılıp yine önceki güne bölünerek analizde Katılım Gıda Hisselerine ait endekse ulaşılmıştır. 

Olay inceleme metodolojisi;  

Bu çalışmada olay inceleme yönteminin kullanılmasının temel nedeni kullanılan diğer 

yöntemlere göre endojenite yanlılığına daha az duyarlı olmasıdır (Incerti, 2013; 23). Bu 

çalışmada 24 Kasım 2015 tarihinde Rus savaş uçağının düşürülmesinin BİST Gıda ve Katılım 

Gıda Endekleri üzerinde yarattığı sonuçları analiz edebilmek maksadıyla MacKinlay (1997) ve 

Campbell, Lo ve Mackinlay (1997)’de kullanılan olay analizi metodu kullanılmıştır. 
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Anormal getiriler incelenen olayların etkilerinin ölçülmesinde oldukça önemli bir 

değerlendirme aracıdır. Bu ölçümde yer alan genel fikir, olayın etkilerini diğer genel piyasa 

hareketlerinden etkilenmeden doğru ve yansız olarak ölçebilmektir. Firmanın anormal getirileri 

“i “ve olay tarihi “T” ile beklenen getiri ve gerçelleşen getirilerin farklarını tanımlamak için 

kullanılmaktadır. 

Beklenen getiri (normal getiri olarak da kullanılmaktadır) olay günü için bağımsız 

olmakla birlikte, ayrı bir bilgi kümesidir. Bilgi kümesinin tanımına ve fonksiyonuna bağlı olarak 

normal getiri ile ilgili pek çok model bulunmaktadır. 

Bu çalışmada literatürde en çok kullanılan metod olan Piyasa Modeli kullanılacaktır 

(Mackinlay, 1997). 

Piyasa Modeli, firma getirisi ile piyasa getirisi arasında sabit ve doğrusal bir ilişki olduğu 

varsayımına dayanmaktadır. 

Aşağıda yer alan denklemde olay penceresi olarak tanımlanan belirli bir gündeki anormal 

getiriler belirli gündeki fiili getiriler (Ri,t) ile normal getirilerin farkını göstermektedir. Normal 

getiriler iki girdi ile tahmin edilir. İlk girdi firma hisseleri ile referans endeks (α ve β 

parametreleri ile açıklanmaktadır) arasındaki ilişki ve ikinci girdi ise fiili referans market getirisi 

(Rm,t) ve normal getiri arasındaki ilişkidir.  

ARi,t = Ri,t – (αi + βi Rm,t)                            (2) 

Anormal getiri hesaplamasında kullanıldığı için, öncelikle fiili getiri ve beklenen getiri 

hesaplanmalıdır. Aşağıda yer alan denklemde, (Rit) hisse getirisi, (Rmt) piyasa getirisi,(αi) sabit, 

(βi) hissenin sistematik risk eğilimi ve (εit) ise sistematik olmayan getirileri temsil etmektedir. 

Piyasa modeli hesaplanırken modelde (α ve β) olarak kullanılan katsayılar en küçük 

kareler yöntemi (OLS) ile tahmin edilmiştir (Babacan ve Özel, 2013).  

Rit = αi + βiRmt + εit                                  (3)  

Birikimli anormal geririler ise aşağıdaki formül yardımıyla hesaplamıştır. 

CAR = ∑ARit                            (4) 

Anormal getirilerin hesaplanabilmesi için olay ve tahmin pencereleri belirlenirken mümkün 

olan en doğru hesaplamayı gerçekleştirebilmek maksadıyla değişik anormal geririler ve birikimli 

anormal getiriler hesaplanmıştır.  
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3. METODOLOJİ VE ÖRNEKLEME 

Bu çalışma ile 24 kasım 2015 tarihinde Rus savaş uçağının düşürülmesi neticesinde 

oluşan politik kriz durumunun BİST Gıda endeksi ile Katılım Gıda endeksi üzerindeki etkisinin 

olay inceleme metodu ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla üç farklı analiz gerçekleştirilmiş, 

ilk analizde BİST 100 temel endeks olarak alınırken BİST Gıda endeksinin anormal getirileri 

ölçülmüş, ikinci analizde BİST Gıda endeksi temel endeks olarak alınırken Katılım Gıda 

endeksinin anormal getirileri ölçülmüş, üçüncü analizde de BİST 100 endeksi temel endeks 

olarak alınarak Katılım Gıda endeksinin anormal getirileri ölçülmüştür. Analiz periyodu olarak 

2014 ve 2015 yılları belirlenirken bu tarihler arasındaki günlük endeks kapanış değerleri 

kullanılmıştır.  

Çalışmada piyasa modeli kullanılmış, olay günü olarak Rus uçağının düşürüldüğü tarih 

olan 24.11.2015 günü alınmış, olay penceresi olarak -3. ve +3. günler arası alınmış ve tahmin 

penceresi olarak da 13.06.2014 ile 18.11.2015 tarihleri arasındaki 360 iş günü analize dahil 

edilmiştir.  

Hesaplamalar ve testler web üzerinden ücretsiz hizmet veren Event Study Tools (EST) 

programı ile gerçekleştirilmiştir.  

4. BULGULAR 

24 Kasım 2015 tarihinde saat 09:24’de Rus Hava Kuvvetlerine ait Sukhoi Su-24 Savaş 

uçağı Türkiye’nin Suriye sınırında düşürülmüştür. Borsa İstanbul A.Ş.’de seansların saat 

09:30’da başlaması nedeniyle olayın etkisinin olduğu günden itibaren başladığı kabul edilmiştir. 

Bununla birlikte çalışmanın amacı düşürülen Rus uçağının yarattığı politik krizin gıda hisseleri 

üzerindeki etkisini ölçerek alternative bir yatırım aracı olarak katılım endeksindeki gıda 

firmalarının anormal getirilerinde bir fark olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu sayede 

beklenmeyen politik durumların konvansiyonel endekse göre islami endeksin daha güvenli olup 

olmadığı hakkında da bilgi sahibi olunması ve etkin piyasalar hipotezinin geçerliliğinin 

sınanması amaçlanmıştır. 

Bu amaça Tablo 1.’de Rus uçağının düşürülmesi öncesi ve sonrasında BİST Gıda 

hisselerine ait anormal getiriler ölçülmüştür. BİST 100’ün temel endeks olarak kabul edildiği 

çalışmada olay gününden önceki ve sonraki 3 güne ait toplam 7 günlük kapanış fiyatlarının dahil 

edildiği analizde, yalnızca olay günü BİST Gıda endeksinin BİST 100 endeksine göre %4,8’lik 

bir negatif getiriye sahip olduğu anlaşılmıştır. Analiz kapsamındaki diğer günlerde ise t 
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değerlerinin güven sınırları altında kalması nedeniyle iki endeks arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı görülmektedir.  

Tablo 1. Rus Uçağının Düşürülmesi Öncesi ve Sonrası BİST Gıda Endeksine Ait Anormal 

Getiriler (-3 and +3) 

19.07.2016 20.07.2016 23.07.2016 24.11.2015 25.11.2016 26.11.2017 27.11.2018 CAR (-3 +3) 

AR(-3) AR(-2) AR(-1) AR(0) AR(1) AR(2) AR(3) CAR (-3 +3) 

0,0009 -0,0038 -0,0071 -0,048 0,0137 -0,01 0,0148 -0,0395 

t-value(-3) t-value(-2) t-value(-1) t-value(0) t-value(1) t-value(2) t-value(3) t-value CAR 

0,0682 -0,2879 -0,5379  -3,6364* 1,0379 -0,7576 1,1212 -1,131 

* 1% önem derecesinde 
   

   

Tablo 1’den elde edilen sonuçlar BİST Gıda endeksinin BİST 100 endeksine göre olay 

günü -%4,8’lik bir negatif getiriye sahip olduğunun tespit edilmesinden sonra, BİST 100 

endeksinin temel endeks olarak kullanıldığı analizde Katılım Gıda endeksinin anormal getirileri 

olup olmadığı araştırılmıştır. Tablo 2’de Katılım Gıda endeksinin sadece olay günü için %5 önem 

derecesinde %2,98’lik bir negatif getiri sağladığı diğer günlerde ise herhangi anlamlı bir farklılık 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum Katılım Gıda endeksinin BİST Gıda endeksine göre 

daha az negatif anormal getiri sağladığını göstermekle birlikte konunun daha iyi araştırılabilmesi 

maksadıyla Tablo 3’de BİST Gıda endeksinin temel endeks olarak kabul edildiği analizde 

Katılım Gıda endeksinin anormal getirileri ölçülmüştür. 

Tablo 2. Rus Uçağının Düşürülmesi Öncesi ve Sonrası Katılım Gıda Endeksine Ait Anormal 

Getiriler (Temel Endeks BİST Gıda) (-3 and +3) 

19.07.2016 20.07.2016 23.07.2016 24.11.2015 25.11.2016 26.11.2017 27.11.2018 CAR (-3 +3) 

AR(-3) AR(-2) AR(-1) AR(0) AR(1) AR(2) AR(3) CAR (-3 +3) 

0,0141 -0,0076 -0,0005 -0,0298 -0,0006 -0,0077 -0,0082 

        

-0,0403 

t-value(-3) t-value(-2) t-value(-1) t-value(0) t-value(1) t-value(2) t-value(3) t-value CAR 

0,9038 -0,4872 -0,0321 -1,9103* -0,0385 -0,4936 -0,5256 -0,9764 

* 5% önem derecesinde 
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Tablo 3’den elde edilen sonuçlar doğrultusunda BİST Gıda endeksi ile Katılım Gıda 

endeksinin anormal getirileri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Her 

iki endekste BİST 100 endeksine göre daha fazla negatif anormal getiriye sahipken, her iki 

endeksin anormal getirileri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  

Tablo 3. Rus Uçağının Düşürülmesi Öncesi ve Sonrası Katılım Gıda Endeksine Ait Anormal 

Getiriler (Temel Endeks BİST 100) (-3 and +3) 

19.07.2016 20.07.2016 23.07.2016 24.11.2015 25.11.2016 26.11.2017 27.11.2018 CAR (-3 +3) 

AR(-3) AR(-2) AR(-1) AR(0) AR(1) AR(2) AR(3) CAR (-3 +3) 

0,0133 -0,0051 0,0047 0,0035 -0,0095 -0,0019 -0,0176 -0,0126 

t-value(-3) t-value(-2) t-value(-1) t-value(0) t-value(1) t-value(2) t-value(3) t-value CAR 

1,0556 -0,4048 0,373 0,2778 -0,754 -0,1508 -1,3968 -0,378 
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5. SONUÇ 

Politik şokların sermaye piyasaları üzerinde negatif etkisi olması beklenir. Türkiye’de 24 

Kasım 2015 tarihinde Rus savaş uçağının düşürülmesi öncesinde BİST 100 endeksi 77523 

puanla kapanmıştır, 24 Kasım günü ise Rus savaş uçağı Türkiye saati ile 09:24’de düşürülmüş,  

BİST’in faaliyetleri 09:30’da başlamış, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası 

Kurulu saat 14:00’da faiz artırım kararını açıklayarak piyasalarda rahatlama sağlamaya çalışmış 

ancak buna rağmen BİST 100 endeksi günü 76358 puandan kapatmıştır. BİST 100 endeksi 

23/11/2015 tarihli kapanışına göre olay günü olan 24/11/2015 tarihinde oluşan politik şok 

neticesinde 1165 puanlık bir düşüş yaşamıştır. Merkez bankasının faiz artırımı olay günü sadece 

döviz fiyatlarının ucuzlamasına neden olurken, sermaye piyasalarında oluşan politik şokun 

etkisini bertaraf etmeye yetmemiştir. Bu sonuç, Mehdian vd. (2005), Chen vd. (2005), Mahmood 

vd. (2014) çalışmalarında elde ettikleri sonuçların aksine, Albaity ve Mudor (2012), Dharani ve 

Natarajan (2011), Roe and Siegel (2009) çalışmalarında ulaştıkları sonuçlara benzer şekilde 

politik risk ve şokların sermaye piyasaları üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı sonucunu 

destekler niteliktedir.  

Bu çalışmanın temel amacı 24 kasım 2015 Rus uçağının düşürülmesi hadisesinin 

yaratacağı etkinin BİST Gıda ve Katılım Gıda endeksleri üzerindeki etkisini ölçerek alternatif bir 

yatırım aracı olarak Katılım Gıda Endeksinin konvansiyonel bir endekse göre anormal 

getirilerinin oluşacak politik şoklar kaşısında daha olumlu olup olmadığını ve böylece daha 

güvenli bir liman olup olmadığını ölçmektir. Katılım Endeksinde yer alan 7 gıda firması Borsa 

İstanbul A.Ş.’deki endeks hesaplama yöntemi ile kendi aralarında Katılım Gıda endeksi haline 

getirilmişlerdir. Ardından önce BİST 100 endeksi temel endeks olarak kabul edilerek BİST Gıda 

endeksinin anormal getirileri ölçülmüştür. Bu karşılaştırma neticesinde sadece olay günü BİST 

Gıda endeksi -%4,8’lik bir anormal negative getiriye sahipken diğer günlerde aralarından 

anlamlı bir farklılığa raslanmamıştır. İkinci olarak BİST 100 endeksi temel endeks olarak Kabul 

edilirken Katılım Gıda endeksinin anormal getirileri incelenmiş ve Katılım Gıda endeksinin 

-%2,8’lik bir negatif getiriye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. BİST Gıda endeksinin negative 

anormal getirisi Katılım Gıda endeksinin negative getirisine göre daha düşük olunca her iki 

endeksin birlikte değerlendirilmesi ve sonuçta aralarında anlamlı bir farklılık olup olmadığının 

anlaşılması maksadıyla, BİST Gıda endeksi temel endeks kabul edilerek Katılım Gıda endeksinin 

anormal getirileri ölçülmüş ve anlamlı bir farklılığa raslanmamıştır. Bu durum Albaity ve Mudor 

(2012), Dharani ve Natarajan (2011) çalışmalarında elde ettikleri bulgulara paralel bir sonuçtur. 

Beklenmeyen politik olaylar neticesinde konvansiyonel endekslere ait anormal getiriler ile islami 

endekslere ait anormal getiriler arasında anlamlı herhangi bir farklılık bulunmamakta, dolayısıyla 
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İslami endeksler yatırımcılar açısından daha güvenli bir liman durumunda bulunmamaktadır. 

Olay analizi yöntemi etkin piyasalar hipotezine göre çalışmaktadır (Fama vd. 1969). 

Çalışma kapsamında incelenen endeksler ve uygulanan analizlerden elde edilen sonuçlar 

neticesinde öncelikle BİST 100 endeksinin olay günü kapanış değerinde önceki günkü kapanış 

değerine göre (Merkez Bankasının faiz artırım kararına ragmen) düşüş meydana gelmesi, BİST 

Gıda ve Katılım Gıda endekslerinin de Bist 100 endeksine göre negatif anormal getirilere sahip 

olması, Korkmaz and Akman (2010) ile İbicioğlu (2013)’ün çalışmalarından elde ettikleri 

sonucun tam tersine Aktaş ve Öncü (2010)’da elde edilmiş bilgileri destekler mahiyette, etkin 

piyasalar hipotezine göre, olay öncesinde piyasaya herhangi bilgi sızıntısı olmadığı 

göstermektedir. 
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GİRİŞİMCİLİĞİN TEŞVİK EDİLMESİNDE KOSGEB UYGULAMALI 

GİRİŞİMCİLİK KURSLARI VE TR81 İLLERİ ÜZERİNDE BİR 

ARAŞTIRMA 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, faaliyet konuları arasında girişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak, bu kapsamda girişimleri ve girişimcileri desteklemek (de) olan  

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın  (KOSGEB),  TR 81 Bölgesinde 

(Bartın, Zonguldak, Karabük) 2011-2015 yılları arasında açmış olduğu ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin 

değerlendirilmesiyle ilgilidir.Bu amaçla şu sorulara cevap aranmıştır: (1) Girişimcilik eğitimini  tamamlayan 

girişimci adaylarından kaç kişi  kendi iş yerini açmak üzere KOSGEB desteklerinden yararlanmıştır, (2)  İşyeri 

açılışında karşılaşılan sorunlar nelerdir, (3) Açılan işyeri başına sağlanan mali destek miktarı nedir, (4) TR 81 

Bölgesinde bu kapsamda açılan işyeri sayısı ile Türkiye ortalaması arasında bir benzerlik var mıdır?, vb. gibi 

sorulara yanıt aranmaya çalışılmıştır. Araştırma yöntemi olarak veri elde etmede ikincil kaynaklardan (KOSGEB 

verilerinden) yararlanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, 2011-2015 yılları arasında Bartın, Karabük ve 

Zonguldak illerinde toplam 171 adet uygulamalı girişimcilik kursu açıldığı,  7156  girişimci adayının bu kurslarda 

eğitim aldığı ve 396  kişinin de kendi işini kurmak üzere iş yeri açtığı ve KOSGEB  hibe kredi desteklerinden 

yararlandığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: KOSGEB, Girişimcilik Eğitimi, TR81, KOSGEB Girişimcilik Desteği 

 

INVESTIGATION OF ENTREPRENEURSHIP IN KOSGEB APPLIED 

ENTREPRENEURSHIP AND A TRIAL IN TR81 PROVINCES 

Abstract 

The purpose of this work is to ensure that the Ministry of Small and Medium Scale Enterprises 

Development and Support Administration (KOSGEB), in the TR 81 Region (Bartın, Zonguldak, Karabük) 2011-

2015, will be responsible for transitioning between activities and for taking and disseminating necessary measures 

for environmental sensitization and dissemination. 'Applied Entrepreneurship Training' which will be opened 

between the years.(1) How many entrepreneur candidates who have completed entrepreneurship training are going 

to benefit from KOSGEB support to open their own business, (2) What are the problems encountered at the opening 

of the workplace, (3) Amount of financial support provided at the beginning of the workplace opened, Is there a 

similarity between TR81 and Turkey?Secondary sources (KOSGEB) were used to obtain the data obtained in the 

study.As a result of this work, a total of 171 applied entrepreneurship courses were opened in Bartın, Karabük and 

Zonguldak provinces between 2011 and 2015. 7156 entrepreneur candidates were trained in these courses and 396 

people were found to be benefiting from KOSGEB grant credit support to set up their own business. 

Keywords: KOSGEB, Entrepreneurship Education, TR81, KOSGEB Entrepreneurship Support 
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1. GİRİŞ 

Gelişmiş veya gelişmekte olan bütün ülkeler için  yeni girişimciler yetiştirmek (gerçek 

veya tüzel kişi) iktisadi ajandanın  ilk sıralarında yer alan konulardan birisidir.  Gerek ülkenin 

iktisadi olarak büyümesi, gerek istihdam sorunlarına çözüm bulması ve gerekse ülke 

vatandaşlarının veya uluslararası ölçekte diğer ülke vatandaşlarının gereksinim duyduğu mal 

veya hizmet üretimi açısından olsun girişimciler önemli bir unsurdur. Bu nedenle gerek mevcut 

girişimciler ve gerekse yeni girişimcilik faaliyetine başlayacak girişimciler belirli koşullarda 

devletler tarafından desteklenmektedir.  

Türkiye’de de mevcut girişimcileri, gerek finansal ve gerekse diğer konularda (yönetim 

danışmanlığı, pazarlama, kalite iyileştirme vb. gibi) destekleyen hükümet programları mevcuttur. 

Bunlardan en yaygın olanları, kalkınma ajansları vasıtasıyla verilen, teknoloji iyileştirme 

hibeleri, yeni ürün geliştirme hibeleri, hizmet sektörlerine verilen hibeler veya bölgesel 

potansiyeli olan ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik teşvikler sayılabilir. Yine TÜBİTAK 

tarafından yüksek teknoloji geliştirmeye yönelik olarak verilen hibeler de söz konusudur. Bu 

hibelerin yanında, uzun vadeli ve faizsiz kredi destekleri de söz konusudur.  

3624 Sayılı KOSGEBkanununun amaç kısmında “Ülkenin ekonomik ve sosyal 

ihtiyaçlarınınkarşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, 

rekabetgüçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere 

uygunbiçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme 

veDestekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Kuruluşun kısa adı KOSGEB’dir”, şeklinde ifade 

edilmektedir.  

Çalışmada,  kısaca girişimcilik kavramı açıklandıktan sonra, KOSGEB girişimcilik 

destekleri hakkında bilgi verilecek ve araştırmanın bulgularına geçilecektir.  

2. GİRİŞİMCİ KAVRAMI  

Girişimcilik kavramının ilk kez, İrlandalı Ekonomist Richard Cantillon tarafından 

kullanıldığı ifade edilmektedir. Cantillon’a göre girişimci, henüz belirginleşmemiş bir bedelle 

satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini satın alan ve üreten kişi olarak ifade edilmiştir 

(Tosunoğlu, 2003: 4-5). 

Bir başka tanıma göre girişimcilik, ekonomik mal ve/veya hizmet üretmek ve/veya 

pazarlamak için üretim faktörlerini ele geçirip, düzenli bir biçimde bir araya getiren, kar amacı 

güden ve girişimleri sonucu doğabilecek tüm risklere katlanabilen kişidir(Marangoz, 2016:44). 

3624 Sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun’na (md.2) göre girişimci; “Bir iş fikrine dayalı olarak 

kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri”, ifade eder. 

Bu tanım kanaatimizce bir yönüyle eksik bir tanımdır, çünkü “girişimci” denildiğinde 

sadece “gerçek” kişiler anlaşılmamalı, pekala “tüzel kişi girişimcilere” de sıklıkla 

rastlanmaktadır. Bir şirketin yönetim kurulu, şirkete bağlı olarak bir başka işletme kurmak 
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istediğinde durum budur. Bir şirkete bağlı bir başka şirket kurulması tüzel kişi girişimciliğe 

örnek verilebilir.  

Türk Dil Kurumu (2005:763) da, girişimciyi; “üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse: 

ticaret,endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse” şeklinde tanımlamıştır. 

Bu tanımlardan da yola çıkarak bir girişimcilik tanımı denemesi yapmak gerekirse, 

girişimciyi; “mal veya hizmet üretmek amacıyla, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 

üretim faktörlerini bir araya getiren, kar amacı güden, ancak girişimi sonucunda ortaya çıkan 

riskleri de göze alan gerçek veya tüzel kişi” şeklinde tanımlayabiliriz.   

Girişimci, üretimi organize etme ve sağlama, ürün çeşitliliği sağlama, istihdam yaratma, 

yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri yaratma ve sermaye birikimi sağlama gibi işlevleri yerine 

getiren kişidir (Tosunoğlu, 2003: 4-5). 

3. KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ 

3624 Sayılı KOSGEB yasasında, kurumun görevleri sıralanırken, 4.Md, (J) bendinde; 

Girişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması içingerekli tedbirleri 

almak, bu kapsamda girişimleri ve girişimcileri desteklemek de zikredilmektedir. Buna göre 

KOSGEB; 

- Girişimciliğin desteklenmesi, 

- Girişimciliğin yaygınlaştırılması, 

- Başarılı işletmelerin kurulması,  

işlevlerinden birinci derecede sorumlu bir kamu kuruluşudur. Bu destekleri aşağıdaki gibi 

açıklayabiliriz. 

A. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, 

B. Yeni Girişimci Desteği, 

C. İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, 

D. İş Planı Ödülünden oluşur. 

Sırasıyla bu girişimcilik desteklerini kısaca açıklamak gerekirse;  

3.1.  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve 

başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme 

konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına 

varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları 

amacıyla düzenlenir. 
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Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri; 

- KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen, 

- Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen, 

- KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen 

eğitimler, 

- Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleridir. 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, en az 32 saat süren, genel katılıma açık ve ücretsiz 

eğitimlerdir. 

3.2.  Yeni Girişimci Desteği 

Girişimcilik eğitiminin en önemli ve can alıcı noktasını bu başlık oluşturmaktadır. 

Çünkü, gerek KOSGEB tarafından ve gerekse KOSGEB’le işbirliği halinde yürütülen diğer 

girişimcilik eğitimlerinin amacı, KOSGEB tarafından sağlanan hibe krediyle ilgilidir.  

Destekten Kimler Yararlanabilir? 

Bu destekten Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ya da İŞGEM’de yer alacak 

Girişimciler yararlanabilir. 

Tablo 1. KOSGEB Girişimcilik Destek Miktarları  

DESTEK UNSURU  ÜST 

LİMİT 

(TL) 

DESTEK ORANI 

(%) 

ve 2. Bölge) 

DESTEK ORANI (%) 

(3.,4.,5., ve 6.Bölge) 

İşletme Kuruluş Desteği  

 

 

 

 

Geri Ödemesiz 

2.000  

60 

 

Kadın Girişimci, 

Gazi, Birinci derece 

şehit yakını veya 

engelli girişimciye  

% 80 uygulanır.  

 

70 

 

Kadın Girişimci, Gazi, 

Birinci derece şehit 

yakını veya engelli 

girişimciye  

% 90 uygulanır. 

Kuruluş Dönemi Makine, 

Teçhizat, Ofis ve Donanım 

ve Yazılım Desteği 

18.000 

İşletme Giderleri Desteği  30.000 

Geri Ödemesiz Destekler Toplamı  50.000 

Sabit Yatırım Desteği  Geri Ödemeli  100.000 

Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda 

(Güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre) şahıs işletmesinin 

bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca Girişimcinin tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir 

işletmede%50’den fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir. 

Girişimcinin kuracağı işletme, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi 

statüsünde olmalıdır. 

 

 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 314 

Tablo 2. KOSGEB Yeni Girişimci Destekleri Bölgeleri ve Destek Oranları 

I.Bölge  II.Bölge  III.Bölge  IV.Bölge  

Destek Oranı %60  

(Kadın veya özürlü girişimci:70) 
Destek Oranı %70  

(Kadın veya özürlü girişimci:80) 

Ankara Adana Adıyaman Ağrı 

Bilecik Antalya Afyonkarahisar  Ardahan 

Bolu  Aydın  Aksaray Artvin 

Bursa  Balıkesir  Amasya Batman 

Düzce Burdur Bartın Bayburt 

Edirne  

Çanakkale  

(Bozcaada, Gökçeada 

Hariç) 

Çorum Bingöl 

Eskişehir  Denizli  Gaziantep Bitlis 

İstanbul Isparta Hatay Çankırı 

İzmir  Mersin Kahramanmaraş Diyarbakır 

Kırklareli Muğla Karabük Elazığ 

Kocaeli    Karaman Erzincan 

Sakarya    Kayseri Erzurum 

Tekirdağ    Kırıkkale Giresun 

Yalova   Kırşehir Gümüşhane 

    Kilis Hakkari 

    Konya Iğdır 

    Kütahya  Kars 

    Manisa  Kastamonu 

    Nevşehir Malatya 

    Niğde Mardin 

    Osmaniye Muş 

    Samsun  Ordu 

    Sivas Rize 

    Tokat Siirt 

    Uşak Sinop 

    Yozgat Şanlıurfa 

    Zonguldak Şırnak 

      Trabzon 

      Tunceli 

      Van 

Kaynak: Resmi Gazete (16.07.2009) 

Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi 

olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak İnkübatör’lerde yer alacak öğretim elemanları için bu 

şart aranmaz.  
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(1) İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.  

(2) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, 

işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, 

teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (on sekiz bin) 

TL destek sağlanır. 

(3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme kurluş tarihinden itibaren 24 (yirmi 

dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 

5.000(beş bin) TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır. 

(4) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme 

Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını 

aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile  % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu 

durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 

27.000 (yirmi yedi bin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırk beş bin) TL ve her 

iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırk sekiz bin) TL’yi geçemez.   

(5) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) 

ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 

100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır. 

 Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru: Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin 

www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB 

Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması esastır. 

3.3. İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği 

KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim 

imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla 

kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır. 

 Desteğe Kimler Başvurabilir? 

- Belediyeler, 

- Üniversiteler, 

- Özel İdareler, 

- Kalkınma Birlikleri, 

- Meslek Kuruluşları, 

- Kâr amacı gütmeyen kooperatifler. 

Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti 

- İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay, 

- İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır. 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 316 

   Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru 

 İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili 

belgeler ile birlikte başvuru yapılması esastır. Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş, 

www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur. 

3.4. İş Planı Ödülü 

Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alan 

öğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir.  

İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur. İş planları ilk 

üç dereceye girmiş olan öğrencilere, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile; 

•       Birinciye 15.000 TL, 

•       İkinciye  10.000 TL, 

•       Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.   

4. KOSGEP GİRİŞİMCİLİK KURSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

KOSGEB girişimcilik destekleriyle ilgili oldukça başarılı sonuçlar  elde edildiği 

söylenebilir. Daha önce hiçbir girişimcilik teşebbüsü olmayan kişiler dahi, girişimcilik 

eğitiminden sonra içlerinde var olan girişimcilik potansiyelinin farkına varmışlar ve başarılı 

çalışmalara imza atmışlardır. Ancak bu sayıların yeterli olduğunu söylemek de yanlış olur. 

Çünkü girişimcilik eğitimi alanların çok küçük bir bölümü kendi nam ve hesaplarına işletme 

açmışlardır.  

Kişiler girişimcilik kurslarına iştirak etmekte ve bitirmekte ancak işletme kurma 

noktasında aynı heyecanı duymamaktadırlar. Bunun çeşitli nedenleri vardır.  

İslamoğlu vd. (2014) tarafından yapılan bir çalışmada, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine 

katılıp sertifika alan kişilerden neden KOSGEP desteği için müracaat etmedikleri 

sorulduğundaMülakat yapılan 50 kişiden 48’inin KOSGEB’e başvurmadığı tespit edilmiştir. Bu 

48 kişinin KOSGEB desteklerine neden başvurmadıkları sorulduğunda; “Sertifika sahibi olan 

kişilerin çoğunluğu KOSGEB yeni girişimcilik programına yakın zamanda başvurmayacaklarını, 

eğitimi ileride sertifika gerekli olabilir gerekçesi ile aldıklarını ifade etmişlerdir. %58’lik bu 

gruptaki kişiler ile yapılan görüşmede çoğunlukla sertifika alındığında herhangi bir işletme 

kurmadan KOSGEB tarafından belirtilen 30.000 TL hibenin peşin olarak koşulsuz verileceği 

gibi bir düşünceleri olduğu ve eğitim sonunda iş planı hazırlanması ve bu ödemeler hak ediş 

usulüne göre belirli kurallara uyulması halinde ödeneceğini öğrendikleri gerekçesi ile başvuru 

yapmadıklarını belirtmişlerdir. 

%17’lik kesim ise iş planlarının bulunduğunu fakat işletmeyi kurmak için kendilerinin 

harcaması gereken oranda sermayeye sahip olmadıklarını, kiralamak istedikleri dükkanlar için 

talep edilen depozit ve maliyetleri karşılayacak ilk işletme sermayesinin olmaması ya da yetersiz 

olmasından dolayı başvuru yapamadıklarını belirtmişlerdir.  
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%11’lik kesim işletmelerini kurmak için uygun kiralık yer bulamadıklarını ifade etmişler, 

KOSGEB’in kira desteği vermediğinden şikayet etmişlerdir. 

Tablo 3. Katılımcıların KOSGEB’e başvuru yapmama nedenleri  

 

Katılımcıların %10’u KOSGEB’den destek almak için istenilen belgelerin çokluğundan 

ve zorluğundan dolayı başvuru yapmadıklarını, bu konuda kendilerine eğitimden sonra ücretsiz 

danışmanlık verecek ya da yardım edecek kimsenin bulunmadığını gerekçe göstererek başvuru 

yapmadıklarını belirtmişlerdir. 

Katılımcıların %4’ü ise henüz iş planı hazırlıklarının ve uygun kiralık yer arama 

çalışmalarının devam ettiğini belirtmiş, en kısa zamanda KOSGEB desteğine başvuracaklarını 

ifade etmişlerdir”  (İslamoğlu, Namal, & Köseoğlu, 2014) 

5. BARTIN-KARABÜK-ZONGULDAK (TR81) KAPSAMINDA KOSGEB 

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KURSLARI 

Tüm Türkiye’de olduğu gibi TR81 bölgesinde de KOSGEB tarafından veya KOSGEB 

işbirliği ile neredeyse her ay bir girişimcilik eğitimi kursu düzenlenmektedir. KOSGEB 

tarafından 2011-2015 düzenlenen kurslara ilişkin sayısal veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 4. Bartın-Karabük-Zonguldak İllerinde Girişimcilik Eğitimi Alan Kişi Sayısı (2011-2015) 

İL Kümülatif 

Toplam 

2011 2012 2013 2014 2015 

Bartın 1633 158 302 361 531 281 

Karabük 2355 251 289 1404 150 261 

Zonguldak 3168 584 716 395 759 714 

Kümülatif 

Toplam 

7156 993 1307 2161 1440 1256 

  Kaynak: KOSGEB Verilerinden derlenmiştir. 

Tablo 4’den de görüldüğü üzere, girişimcilik eğitimi kursuna katılan kişilerin sayısı, 

yıllar itibarı ile farklılık göstermekle birlikte,  şehirlerin nüfusu ile bir paralellik arz etmektedir.  

58% 17% 

11% 

10% 
4% 

Neden Başvuru Yapmadınız? 

ileride gerekli olabilir

sermayesi yok

kiralık yer yok,kira yüksek
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Tablo 5. Bartın-Karabük-Zonguldak İllerinde Girişimcilik Eğitimi Alan Kişilerin Demografik 

Özellikleri (2011-2015) 

İller Cinsiyet Eğitim Seviyesi  Kümülatif 

Toplam  

Açılan Kurs Sayısı 

Bartın    1633 48 

 Erkek   923  

 İlköğretim 242  

Lise/Ortaöğretim 232  

Meslek Lisesi 2  

Ön Lisans 128  

Lisans 315  

Y. Lisans 4  

Doktora -  

Kadın   710  

 İlköğretim 171  

Lise/Ortaöğretim 200  

Meslek Lisesi 1  

Ön Lisans 106  

Lisans 230  

Y. Lisans 2  

Doktora -  

Karabük    2355 48 

 Erkek  1509  

 İlköğretim 113  

Lise/Ortaöğretim 309  

Meslek Lisesi -  

Ön Lisans 146  

Lisans 636  

Y. Lisans 287  

Doktora 13  

Kadın   846  

 İlköğretim 184  

Lise/Ortaöğretim 249  

Meslek Lisesi 1  

Ön Lisans 112  

Lisans 182  

Y. Lisans 117  

Doktora 1  

Zonguldak    3169 75 

 Erkek  1658  

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim 244  

Lise/Ortaöğretim 526  

Meslek Lisesi 1  

Ön Lisans 396  

Lisans 459  

Y. Lisans 32  

Doktora -  

Kadın  1511  

 İlköğretim 283  

Lise/Ortaöğretim 587  

Meslek Lisesi -  
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Ön Lisans 246  

Lisans 378  

Y. Lisans 16  

Doktora 1  

Kümülatif Toplam  7156 171 

Kaynak: KOSGEB Verilerinden derlenmiştir. 

Tablo 6. Bartın-Karabük-Zonguldak İllerinde Girişimcilik Eğitimi Alarak Kendi İşini 

Kuran Kişi Sayısı (2011-2015) 

 Kümülatif 

Toplam 

2011 2012 2013 2014 2015 

İL Kendi İşini 

Kuran Sayısı 

Kendi İşini 

Kuran Sayısı 

Kendi İşini 

Kuran Sayısı 

Kendi İşini 

Kuran Sayısı 

Kendi İşini 

Kuran Sayısı 

Kendi İşini 

Kuran Sayısı 

Bartın 84 4 12 36 46 43 

Karabük 113 16 33 44 44 62 

Zonguldak 199 24 58 88 96 94 

Kümülatif 

Toplam 

396 44 103 168 186 199 

  Kaynak: KOSGEB Verilerinden derlenmiştir.  

Tablo7. Bartın-Karabük-Zonguldak İllerinde Girişimcilik Eğitimi Alarak Kendi İşini 

Kuran Kişilerin Oranı  (2011-2015) 

 Kümülatif 

Toplam 

2011-2015  

2015 

İL Kendi İşini Kuran 

Sayısı 

Kendi İşini 

Kuran Sayısı 

Kendi İşini 

Kuranların Oranı 

(%)  

Bartın 1633 84 5,1 

Karabük 2355 113 4,7 

Zonguldak 3169 199 6,2 

Kümülatif Toplam 7156 396 5,5 

        Kaynak: KOSGEB Verilerinden derlenmiştir. 
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6. SONUÇ  

Türkiye çapında 2015 yılı sonu itibarı ile 380.000 kişi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

programını tamamlamış ve bunlardan 22.350 kişi kendi işini kurmuştur. Kendi işini kuranların 

oranı Türkiye genelinde (22.350/380.000 = 0,058) yaklaşık yüzde 6 civarındadır.  

KOSGEB verileri incelendiğinde, destek almaya hak kazananlara yapılan ödemelerin 

Türkiye genelinde 9.218 kişive 87.986.287 TL olduğu görülmektedir. Bu raporlara göre işletme 

başına destek miktarının (87.986.287 TL/9.218),  9.545 TL olduğu, işletme başına ödenmesi 

gereken 30.000 TL’den oldukça düşük kaldığı görülmektedir.    

TR81 bölgesiyle ilgili çalışmada ise, Zonguldak’ta 93 kişiye 1.258.839 TL,Karabük’te 66 

kişiye (işletmeye)  557.950 TL, Bartın’da 23 kişiye 255.411 TL destek ödemesi 

gerçekleştirilmiştir. Kişi başına yapılan ortalama destek miktarlarına bakılacak olursa; Türkiye 

genelinde kişi başına ortalama 9.500 TL destek verilmiş olup, Zonguldak’ta kişi başına 13.535 

TL, Karabük’te kişi başına 8.453 TL, Bartın’da kişi başına 11.104 TL destek verilmiştir. 

Girişimcilik kurslarına katılanların cinsiyetlerine göre bir analiz yapıldığında ise kadın 

girişimci adaylarının Zonguldak ilinde toplam adayların %47’sini, Bartın ilinde %43’ünü ve 

Karabük ilinde ise %36’sını oluşturduğu görülmektedir. Kadın girişimci aday oranının yüksek 

olması sevindirici bir gelişme olarak kabul edilebilir.  

Yukarıda ifade edildiği üzere KOSGEB son yıllarda girişimcilik kültürünün geliştirilmesi  

adına oldukça radikal kararlar almakta ve uygulamaktadır. Bunlardan en önemlisi girişimcilik 

eğitimi ve akabinde verdiği  girişimcilik desteğidir. Her ne kadar, girişimcilik eğitimine olan 

talebin, işyeri açma noktasında (gerek katılımcılardan ve gerekse KOSGEB’den kaynaklanan 

nedenlerden dolayı) görülmemesine rağmen yapılan uygulama doğru bir uygulamadır. Sistemin 

aksayan yönleri zaman içerisinde muhtemelen düzeltilecektir, ki bu yöndeki işaretleri yavaş 

yavaş görmeye başlıyoruz.  

Bunlardan birincisi, girişimcilik kursunun saatiyle ilgilidir. Daha önce 70 saat olan eğitim 

programı revize edilerek 32 saate indirilmiştir. Bir diğer husus, verilen desteğin harcama 

kalemleriyle ilgilidir. Daha önce belirli kalemlere  ayrılan (iş yeri açılış giderleri, malzeme alımı, 

personel giderleri gibi)  ödeneğin başka alanlara kaydırılma imkanı yok iken, yeni uygulamada 

harcama kalemleri arasında yer değiştirmeler söz konusudur. Bu da girişimcinin elini 

güçlendiren bir hamledir.  
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Özet 

Kadınların bir girişimci olarak ekonomik ve sosyal hayata katılmaları ve güçlenmeleri ülkelerin ekonomik 

kalkınması için hayati bir temel oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Kars ilindeki kadın girişimcilerin, 

girişimcilik öykülerini ve kişilik özelliklerini incelemektir. Araştırmanın yöntemi hem nicel hem de nitel araştırma 

şeklinde tasarlanmıştır. Veriler birincil (anket, mülakat) veri kaynakları yoluyla toplanmıştır. Kadın girişimcilerin 

kişilik özelliklerini belirlemek için Gürol ve Atsan (2006)’ın 40 soruluk anketi kullanılmıştır ve kendine güven, 

yenilikçilik, kontrol odağı, belirsizliğe karşı tolerans, risk üstlenme ve başarma ihtiyacı olarak isimlendirilen altı 

girişimci kişilik özelliği dikkate alınmıştır. Ayrıca yapılandırılmış bir mülakat yoluyla kadın girişimcilerin öyküleri 

ile ilgili bilgiler elde edilmiştir. Araştırmada, Kars ilinde ulaşılabilen 9kadın girişimcinin (1. Pedaliza işletmesi 

ortağı Zehra Karaağaçlı; 2. Kars Sofrası işletmesi sahibi Gülçin Özeroğlu; 3. Mantı Durağı işletmesi sahibi Nurten 

Uyanık; 4. Ekmek Teknesi işletmesi sahibi Şükran Çimendağ; 5. Oklava Ev Yemekleri işletmesi sahibi Tülay 

Yeşilyurt; 6. Hanımeli işletmesi sahibi Dilek Adıgüzel; 7. Kars Kazevi işletmesi sahibi Nuran Özyılmaz; 8.Çörekevi 

işletmesi sahibi Seval Akçayöz; 9. Anne Sofrası işletmesi sahibi Nurkan Yavuz) girişimcilik öyküleri, girişimci kişilik 

özellikleri, yaşadıkları zorluklar, ekonomiye katkıları ve kadınlar için sundukları önerilerle ilgili bilgiler elde 

edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Girişimcilik, Kadın Girişimciliği, Kadın Girişimcilik Öyküleri ve Kişilik Özellikleri. 

STORIES AND PERSONALITY TRAITS OF FEMALE 

ENTREPRENEURS IN THE PROVINCE OF KARS 

Abstract  

The participation and empowerment of women as an entrepreneur into the economic and social life 

constitute a vital basis for the economic development of countries. The aim of this study is to examine the 

entrepreneurship stories and personality traits of female entrepreneurs in the province of Kars. The method of study 

was designed in both quantitative and qualitative research. The data will be collected through primary (survey, 

interview) data sources. The Gürol ve Atsan (2006)’s 40-items scale will be used to determine the personality traits 

of female entrepreneurs. It is considered six entrepreneurial characteristics called self-confidence, innovativeness, 

locus of control, propensity to take risk, tolerance of ambiguity, and need for achievement. In addition, information 

on the stories of female entrepreneurs will be obtained through a structured interview. In the study, 

entrepreneurship stories and entrepreneurial personality traits of 9female entrepreneurs (1.Zehra Karaağaçlı, 

owners of Pedaliza enterprise; 2.Gülçin Özeroğlu, owner of Kars Sofrası enterprise; 3.Nurten Uyanık, owner of 

Mantı Durağı enterprise;4.Şükran Çimendağ, owner of Ekmek Teknesi enterprise; 5.Tülay Yeşilyurt, owner of 

Oklava Ev Yemekleri enterprise;  6.Dilek Adıgüzel, owner of Hanımeli enterprise; 7.Nuran Özyılmaz, owner of Kars 

Kazevi enterprise; 8.Seval Akçayöz, owners of Çörekevi enterprise; 9. Nurkan Yavuz, owner of Anne Sofrası 

enterprise) in the province of Kars difficulties they experienced, their contributions to economy and their 

suggestions for women will be reached. 

Keywords: Entrepreneurship, Women Entrepreneurship, Women Entrepreneurship Stories and Personality   

Characteristics. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde girişimcilik olgusu gittikçe önem kazanan bir konu haline gelmiş ve hem 

akademik yazında hem de uygulamada oldukça tartışılır olmuştur. Ekonomik büyümenin ve 

kalkınmanın temel yapı taşı olan KOBİ’lerin girişimciliğin bir sonucu olması, farklı girişimcilik 

türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kadın girişimciliği de son zamanlarda kadınların 

istihdama girişimci olarak katılmalarını sağlama ve özellikle kadınlara istihdam yaratma 

açısından önemlidir. Kadınların bir girişimci olarak ekonomik ve sosyal hayata katılmaları ve 

güçlenmeleri ülkelerin ekonomik kalkınması için hayati bir temel oluşturmaktadır. Bu 

araştırmanın amacı, Kars ilindeki kadın girişimcilerin, girişimcilik öykülerini ve kişilik 

özelliklerini hem nitel hem de nicel olarak incelemektir. Yazındaki kadınların girişimcilik 

öyküleri ve kişilik özellikleri ile ilgili boşluğu Kars örnekleminden dolduracak olması bu 

çalışmanın temel katkısı olacaktır.  

2. TEORİK ARKA PLAN  

Girişimcilik, bireyin düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade 

edilebilir (Ülper, 2014). Girişimcilik, ekonomik ve sosyal alanlardaki fırsatların tanımlanması ve 

bunlardan yararlanılması yoluyla ekonomik büyümeye katkı sağlayan bir eylemdir (Cromie, 

2000). Cantillon girişimciyi, henüz belli olmayan bir satış fiyatından mal veya hizmet sunmak 

üzere üretim girdisi ya da hizmeti satın alan ve üreten kişi olarak tanımlayarak girişimcinin risk 

üstlenme özelliğine vurgu yapmaktadır (Karabulut, 2009).  

Girişimcilik ile ilgili yazındaki çalışmalarda girişimcilerin kişilik özellikleri ile ilgili bazı 

ortak sonuçlara varıldığı görülmektedir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir (Yıldız, 2012, s.83):  

- Başarı motivasyonu:Kişinin genellikle zor görevleri seçmesini, faaliyetlerinin 

sonucunda geri bildiri beklemesini ve çıktıların sorumluluğunu kabul etmesini ifade etmektedir. 

Yeni bir girişimin başarılı olmasını belirleyen önemli unsurlardan birinin başarı motivasyonu 

olduğu farklı çalışmalarda ortaya konmuştur. Girişimcilerin başarma motivasyonu yüksektir 

(Collins vd., 2004).  

- Yaratıcılık:İş faaliyetlerini yeni ve benzersiz yollarla algılamak ve uygulamakla 

ilgilidir. Yaratıcılık, girişimciliğin odak noktası ve temel bir girişimci karakteristiğidir. 

Yaratıcılık bu yönüyle girişimciliği tanımlayan tekrar eden temalardan biridir. Girişimcilerin 

yaratıcılığı yüksektir (Koh, 1996).  

- Risk alma eğilimi:Belirsizliğin olduğu karar verme ortamında kişinin şansını deneme 

eğilimini ifade eder (Koh, 1996). Girişimcilerin kâr sağlama konusunda bir dereceye kadar 

kontrol veya beceri sahibi olduğu durumlarda ılımlı risk almayı tercih ettiği düşünülmektedir. 

Girişimcilik yazınında, risk alma önemli bir girişimci niteliği olarak gösterilmektedir. 

Girişimciler risk almaktan korkmayan ve geleceği öngörebilen kişilerdir (Yıldız, 2012).  

- Belirsizliğe karşı tolerans: Alternatiflerin başarı getirip getirmeyeceği hakkında bir 

belirlilik olmadığı zaman karar alınabilmesini ifade eder. Girişimcilerin belirsizliğe karşı 
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toleransı yüksektir ve her zaman her şeyin belirli ve bir plan dahilinde olmasını beklemezler 

(Yıldız, 2012).  

- Kendine güven:Yeni bir girişimde bulunan girişimci kişilerin bu işin sorumluluklarını 

alabilecek yeteneğe sahip olduklarına dair olan inançlarını ifade etmektedir. Girişimcinin 

belirlenen amaçları başarabileceğine inancı ve kendine güveni yüksektir (Bowman, 1999).  

- İç kontrol odağı: Bireyin yaşamında meydana gelen olayları ne ölçüde kendisinin 

kontrol ettiğine dair olan inancını ifade etmektedir. Rotter’e göre kişi, yaşamında meydana gelen 

olayları kendi dışındaki şans, kader vb. değişkenlere bağlıyor ise dışsal kontrol odaklıdır, eğer 

kişi meydana gelen olayları dışsal faktörlere bağlamayıp kendi davranışlarının sonuçları olarak 

algılıyor ise içsel kontrol odaklıdır (Rotter, 1996).  

Yazında tartışılan girişimcilik türleri stratejik, kadın, sosyal, kamu, göçmen, eko, iç ve 

küresel girişimcilik şeklindedir (Karadal, 2016; Marangoz, 2016). Bu çalışmada kadın 

girişimciliğine odaklanılmıştır.  

2.1. Kadın Girişimciliği  

Kadın girişimci, ev dışı bir mekanda kendi adına kurduğu iş yeri olan ve bu iş yerinde tek 

başına ya da istihdam ettiği kişiler ile birlikte çalışan, kendi başına kararlar alabilen ve işin sahibi 

olan kadındır (Ecevit, 1993). TÜİK verilerine göre 2016 yılında Türkiye nüfusunun, 40 milyon 

43 bin 650 kişisini erkek nüfus oluştururken, 39 milyon 771 bin 221 kişisini kadın nüfus 

oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle Türkiye nüfusunun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise 

kadınlar oluşturmaktadır (TUİK). İstihdama katılım oranları kadınların eğitim durumlarına göre 

artmakta iken kadınların istihdama katılım oranları ise %60 olan Avrupa Birliği ülkelerine 

kıyasla %28 ile oldukça düşüktür (TUİK). GEM (2016) raporuna göre bir ülkenin girişimcilik 

faaliyetlerini ölçmek için Toplam Girişimci Aktivite indeksi (TEA Index) kullanılmaktadır. 

Erken dönem girişimcilik oranı 2016 yılı için %16,1’dir. Buna göre 100 yetişkinden 16’sı erken 

dönem girişimcidir (www.gemconsortium.org, 25.04.2017). 2016 yılında erkeklerin erken 

dönem girişimcilik faaliyetine katılımında azalma görülürken, kadın girişimci oranında artış 

meydana gelmiştir. Türkiye’de kadınların girişimcilik faaliyetleri süreklilik göstermeye 

başlamıştır (KOSGEB).  

Kadın girişimcilerin özellikleri kişisel (cesaret, kendine güven vb), sosyo-kültürel 

(saygın, çevre ve eş desteği almış vb) ve cinsiyet rollerinden kaynaklanan (hoşgörülü, duygusal, 

özverili, iyi iletişimci vb) özellikler şeklinde sınıflandırılabilir (Marangoz, 2016).  

Kadın girişimcilerin sorunları sermaye eksikliği, toplumunun geleneksel inanç ve baskısı, 

cinsiyetten kaynaklanan rol ayrımcılığı, cinsel ve duygusal taciz, cam tavan engeli, sosyal 

pozisyon ve iletişim eksikliği, basmakalıp yargılar, rol çatışması, eğitim düzeyinin düşük olması, 

zaman darlığı, sosyal sorunlar, sağlık ve psikolojik sorunlar ve girişimcilikte rol modellerin eksik 

olması şeklindedir (Marangoz, 2016; Karadal, 2016).  

 

http://www.tuik.gov.tr/
http://www.gemconsortium.org/
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2.2. Yazında Kadın Girişimciler İle İlgili Yapılan Çalışmalar  

Yazında kadın girişimciler ile ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir. Yılmaz, Özdemir ve 

Oraman (2012) “Women entrepreneurs: Their Problems and Entrepreneurial Ideas” isimli 

çalışmalarında Tekirdağ ilindeki kadın girişimcileri araştırmışlardır. Bu çalışma; kadınların 

genellikle ücretli bir işte çalıştıktan sonra kendi işlerini kurmaları nedeniyle Tekirdağ'da 

girişimcilik yapan kadınların önemli bir çoğunluğunun genç ve orta yaş grubundakiler olduğu 

göstermiştir. Araştırmada kadın girişimcilerin eğitim durumlarına bakıldığında Tekirdağ'da 

girişimci faaliyet gösteren kadın girişimcilerin önemli bir oranının lise eğitim düzeyine sahip 

olduğu görülmüştür. Ayrıca kadın işletme sahiplerinin büyük çoğunluğunun evli olduğu tespit 

edilmiştir. Kadın girişimcilerin özellikle 1991 ve 2001 yıllarından sonra önemli oranlarla iş 

hayatına girdiği görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre; kadınların faaliyet alanları yoğunluk 

sırasına göre tekstil, gıda, güzellik merkezi ve kuaför gibi genelde daha fazla sermaye 

gerektirmeyen işletmeler olup bu iş alanları kadınların toplumsal rollerine uygun işletmelerdir. 

Araştırmada kadın girişimcilerin önde gelen kişilik özellikleri "çalışkan ve mücadeleci" olmak 

olarak belirlenmiştir. Diğerleri sırasıyla kendine güven, problem çözücü olma, risk almak, sabırlı 

olmak, yenilikçi olmak, araştırmacı olmak ve iyi bir gözlemci olmaktır.  

Boz ve Ergeneli (2014), “Women Entrepreneurs' Personality Characteristics and Parents' 

Parenting Style Profile in Turkey” isimli çalışmalarında kadın girişimcilerin risk alma, yenilikçi 

olma, sorumluluk alma ve iyi iletişim becerilerine sahip olduğunu göstermiştir.  

Erdun (2011), “Kadın Girişimcilerin Risk Alma Eğilimi ve Kendine Güven Özellikleri 

Üzerine Bir Çalışma: Zonguldak Örneği” isimli yüksek tezinde Zonguldak ilindeki kadın 

girişimcilerin hem demografik özellikleri hem de girişimcilik özelliklerinin girişimci olma 

üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Araştırma sonucuna göre; kadın girişimcilerin büyük bir 

çoğunluğunun orta yaş grubuna ait bireylerden oluştuğu görülmüştür. Kadın girişimcilerin eğitim 

durumları ağırlıklı olarak lisans düzeyindedir. Kadın girişimcilerin geneli girişimlerinin ve 

gelişmelerinin kendi kişisel çabalarıyla bağlantılı olduğunu düşünmektedirler. Kadın 

girişimcilerin büyük bir çoğunluğunun ailesinde girişimci bulunduğu gözlenmiştir. Kadın 

girişimcilerin büyük bir çoğunluğunun daha önce bir iş deneyimi vardır. Kadın girişimcilerin 

işletmelerindeki faaliyet süreleri incelendiğinde ağırlıklı olarak faaliyet sürelerinin 11 yıl ve üstü 

olduğu gözlenmiştir. Kadın girişimcilerin işletmelerinde büyük bir çoğunluğunu herhangi bir 

cinsiyet sorunu yaşamadığını gözlenmiştir. Kadın girişimcilerin işletmelerini kurarken destek ve 

bilgi noktasında aile ilk sırada yer almaktadır. Kadın girişimciler için girişimci özellikleri 

arasında “kendine güven” ilk sırada gelmektedir. “Başarma duygusu” ve “maddi özgürlük” de 

yüksek oranda kabul görmektedir. Kadın girişimcilerin girişimci olmalarını etkileyen nedenlerin 

arasında “kendi işini yaparak daha saygın olmak” ve “kendi kendinin patronu olmayı istemek” 

seçeneği ağırlık kazanmaktadır.  

Aras ve Eken’in (2014) “Kadın Girişimciliği ve Bölgesel Kalkınma Tr72 (Kayseri, Sivas, 

Yozgat) Bölgesinde Uygulama” isimli çalışmasına göre; Sivas, Kayseri ve Yozgat illerinde 

girişimcilik yapan kadınların önemli bir çoğunluğunun orta yaş grubunda olduğu söylenebilir. 

Kadın girişimcilerin büyük bir çoğunluğu evli iken çok az bir kısmı bekardır. Araştırmaya 

katılan kadın girişimcilerin büyük bir çoğunluğu lise mezunu ve ilköğretim mezunudur. Bu 

sonuca göre; kadın girişimciliğin yükseköğretim düzeyine bağlı olmadığı, yükseköğretim fırsatı 
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bulamayan ya da tercih etmeyen kadınların da kendi işlerini kurmaya yöneldikleri söylenebilir. 

Kadın girişimcilerin işletmelerinde yaşadığı sıkıntıların başında Türkiye ekonomisinin genel 

yapısı gelmektedir. Bunu Devlet desteğinin yetersiz olması ve çalışma kültürünün gelişmemiş 

olması gibi sıkıntılar izlemektedir. Kadın girişimcilerin teşvik ve desteklerden düşük düzeyde 

faydalanmış olmaları ve yarıdan çoğunun bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığı görülmüştür. 

Kadınların çalışma hayatına katılmama sebeplerinin en önemlisi kadınların bu konuda isteksiz ve 

cesaretsiz olmasıdır. Bununla birlikte aileden ve çevreden destek görmemesi ve yeterli eğitim 

düzeyine sahip olmaması da çalışma hayatına katılmasına engel olmaktadır. Kadın girişimcilere 

göre bir iş kurmak ve bu işte başarılı olabilmek için en önemli unsur özgüvendir. Bunun yanında 

müşteri/pazar ve motivasyon/sıkı çalışma da 2. ve 3. derecede önemlidir. Kadın girişimcilere 

göre bağımsız ve kendi işinde çalışma isteği girişimci olmalarındaki en önemli faktördür. 

3. YÖNTEM 

Araştırmanın yöntemi hem nicel hem de nitel araştırma şeklinde tasarlanmıştır. Veriler 

birincil (anket, mülakat) veri kaynakları yoluyla toplanmıştır. Kadın girişimcilerin kişilik 

özelliklerini belirlemek için Gürol ve Atsan (2006)’ın 40 soruluk anketi kullanılmıştır. 5’li Likert 

ölçeği ile girişimci özellikleri değerlendirilmiştir. Girişimci kişilik özellikleri;kendine güven, 

yenilikçilik, kontrol odağı, belirsizliğe karşı tolerans, risk üstlenme ve başarma ihtiyacı olarak 

isimlendirilen altı boyutta ele alınmıştır. Ayrıca yapılandırılmış bir mülakat yoluyla kadın 

girişimcilerin öyküleri ile ilgili bilgiler elde edilmiştir. Araştırmada, Kars ilinde ulaşılabilen 9 

kadın girişimcinin öyküleri ve girişimci kişilik özellikleri ile ilgili bulgulara ulaşılmıştır.  

4. BULGULAR 

Bulgular kısmı iki başlık altında incelenmiştir. Birinci başlık kadın girişimcilerin öyküleri 

ile ilgili bulguları içerirken ikinci başlık kadın girişimcilerin kişilik özellikleri ile ilgili bulguları 

içermektedir.  

4.1. Kadın Girişimcilerin Öyküleri İle İlgili Bulgular  

Kars ilinde ulaşılabilen 9 kadın girişimci ve öyküleri aşağıda belirtilmiştir.  

1. Pedaliza Balık Pide Restoran işletmesi ortağı Zehra Karaağaçlı 

İlk okul mezunu olan Karaağaçlı, 52 yaşında, ortağı Fatma hanım ile birlikte kelebek 

anlamına gelen tek şahıs işletmeyi 2015 yılında kurmuşlardır. İlk girişimidir. Girişimcilik eğitimi 

sertifikası almıştır. 2 yıldır faaliyette olan işletme şuan 4 erkek 6 kadın, 10 kişi istihdam 

etmektedir. Sloganı yoktur. İşletme ismini üniversiteden destekçileri bir hoca koymuştur.  

Kuruluş öyküsü: Şuan ki ortağının kendisini arayıp, böyle bir iş fikrinin olduğunu ve 

birlikte bu işi yapmak istediğini söylemesiyle başlamıştır. KOSGEB ve eş desteklerini alarak bu 

işe girmişler. Bir uğraşı olsun, boş zamanı değerlendirmek için bu girişimi başlatmıştır. Daha 

önce Karadenizliler Derneğinin gecelerinde 300-400 kişiye yemek yapıyorlarmış ve çok 

beğeniliyormuş. Dolayısıyla neden bir işletme kurmuyorsunuz sözleri onları teşvik etmiş.  İşlerin 

şuan iyi gittiğini ve büyümek istediklerini belirtmiştir. Kadın olmanın zorluklarını yaşamamış, 
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keşke daha önce açsaydınız diyenler olduğunu söylemiştir.Kendine güvenmenin girişimcinin en 

temel özelliği olduğunu belirtmiştir. Restoran açıldığı bölgede başka ev yemekleri yapan bir 

işletmenin olmaması onları teşvik etmiş ve fırsatı değerlendirmişler. Kadınların kendilerine 

güvenip istedikleri işleri yapmalarını önermiştir.  

2. Kars Sofrası işletmesi sahibi Gülçin Özeroğlu 

Lise mezunu olan Özeroğlu, 41 yaşında, yöresel yemekleri içeren tek şahıs işletmeyi 

2015 yılında kurmuştur. İlk girişimidir fakat sektörde daha önce çalışmıştır. Girişimcilik eğitimi 

sertifikası almıştır. 2 yıldır faaliyette olan işletme şuan 2 kadın istihdam etmekte ve çocukları da 

bazen yardım etmektedir. Sloganı, “doğal ve organik yemeğin adresi”dir. İşletme ismini kendisi 

belirlemiştir. Bulunduğu yerin Kars olması nedeniyle, Kars’ın yöresel yemeği ve sofrası 

anlamındadır.  

Kuruluş öyküsü: Daha önce sektörde çalıştığı için artık kendi işini kurmayı istemiş, 

başkasının yanında çalışmayı kaldıramadığını belirtmiştir. Çocuklarının büyüdüğünü, 

kazançlarının yetmediğini belirterek, KOSGEB’in de desteğiyle işini kurmuştur. Hayatını 

geçindirmek ve dışardan gelen misafirlere yöresel lezzetleri tattırmak hayaliymiş. Kars’tan yıllar 

önce göç eden yaşlı bir müşterisinin restoranda yemek yedikten sonra “annemin pişirdiği 

hangelin tadını aldım demesi”, kendisine bu işi iyi ki yaptım dedirtmiş. İşleri iyiymiş ve bahçesi 

olan tarihi bir binaya geçmek istiyormuş. İşin zorluğu, eve gidince çamaşır, bulaşık derken rol 

çatışması yaşamasıymış. Pazar boşluğu olan işlek bir caddede işletmesini kurduğunu belirtmiştir. 

Girişimcinin özelliklerini cesaret ve sabır olarak belirtmiştir, bunlar olmazsa olmaz. Kadınlara 

önerisi, el işi veya yemek fark etmez, ellerinden gelen iş için bir adım atsınlar.  

3. Mantı Durağı işletmesi sahibi Nurten Uyanık 

Lise mezunu olan Uyanık, 36 yaşında, tek çeşit bir yemeğe odaklanan tek şahıs işletmeyi 

2014 yılında kurmuştur. İlk girişimidir fakat esnaf olan eşinin yanında daha önce çalışmıştır. 

Girişimcilik eğitimi sertifikası almıştır. 3 yıldır faaliyette olan işletme şuan 4 kadın istihdam 

etmektedir. Sloganı yoktur fakat, “sağlıklı bir öğün” olabileceğini düşünmektedir. İşletme ismini 

eşi ve çocuklarıyla beraber internette araştırmış. İşletmenin kurulduğu bölgede dört yol ve taksi 

durağı varmış, bölgeyi düşünerek bu ismi vermişler. 

Kuruluş öyküsü: Eşinin şarküterisi varmış ve sürekli orada çalışıp eşine yardımcı 

oluyormuş. Bir yerden alacaklarının karşılığında aldıkları mantıyı şarküteride satmaya 

başlamışlar. Aldıkları 5 kilo mantının, 1 hafta içerisinde satıldığını görünce, eşini ikna ederek 

kendi evinde mantı yapmaya başlamıştır. Siparişler artınca, evde bu işlerin zor olması nedeniyle 

eşinin kendisine mantıcı açma teklifi ettiğini belirtmiştir. KOSGEB desteğiyle risk alıp çarşıdan 

uzak fakat kirası düşük salaş bir mekanı restore ederek bu işe girmiş. Hem hayalini 

gerçekleştirmek hem de çocuklarının geleceği ve eğitimi için bunu istemiştir. Eşinin yanındansa 

kendi işinin patronu olmak istediğini söylemiştir. Çok şükür işleri gayet iyiymiş ve hiç pişman 

değilmiş ve daha serbest olmak adına büyük bir işyeri satın almak istemektedir. En önemli 

girişimci özelliğinin cesaret olduğunu, biraz tecrübe ve destek de gerektiğini belirtmiştir. 

Kadınların bir şey yapmak istediklerinde “ben bunu yapabilirim” demelerini önermiştir.  
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4. Ekmek Teknesi (Kent Unlu Mamulleri) işletmesi sahibi Şükran Çimendağ 

Lise mezunu olan Çimendağ, 28 yaşında, tek şahıs işletmeyi 2012 yılında kurmuştur. 

İkinci işletmesiymiş, daha önce moda evi varmış. Girişimcilik eğitimi sertifikası almıştır. 5 yıldır 

faaliyette olan işletme şuan 12 kadın istihdam etmektedir. Sloganı “kaliteli sofralar için ekmek 

teknesi”dir. İşletme ismini eşinin Ekmek Teknesi isimli diziyi çok sevdiği için belirlemişler. 

Kuruluş öyküsü: Birkaç yerde çalıştığını fakat başkalarının yanında yapamadığını, evde 

oturmak da istemediği ve girişimcilik ruhuna sahip olduğundan bu işe giriştiğini belirtmiştir. İlk 

başta küçük bir dükkan tutmuş, ev hanımlarının yaptığı ekmek, kete, etli mantıyı satmaya 

başlamış. İşleri yetiştiremediği için, daha büyük bir yer tutup çalıştığı hanımları oraya toplamaya 

karar vermiş. Bu fırın sayesinde ev hanımlarının bir işi olduğunu, evlerini kirletmediklerini 

belirtmiştir. Kadınları sabah evlerinden alıp akşam evlerine bırakıyormuş ve aile ortamı gibi 

olduklarını söylemiştir. Özgür bir insan olduğunu, belli saatlerde işe gidip gelmeyi hiç 

sevmediğini söylemiştir. Erişteyi daha önce Erzurum’dan getiriyormuş. Tedarikçisinin işleri 

aksatması sonucu kendisi ev hanımlarıyla taş fırında üretmeye başlamış ve eriştenin bölgedeki 

toptancısı olmuştur. Moda gibi değil standart bir ürünü istediği kadar üretebildiğini belirtmiştir. 

KOSGEB sayesinde makinelerini almış. Unu, yağ, yumurtasını günlük Kars’tan aldığını ve 

ekonomiye katkı sağladığını ifade etmiştir. Ayrıca 10 kadın istihdam ederek bölgeye katkı 

sağlamaktadır. Eşinin erken ölümü üzerine 6 ay kadar zorluk yaşasa da yılmadan işleri yoluna 

koymayı başarmış. İşleri şimdi iyiymiş ve diğer şubeye oğlu bakmaktaymış. Bölgenin ihtiyacını 

karşılamak için bir fabrika kurmayı düşünüyormuş. Eş desteğinin kadın girişimciliğinde önemli 

olduğunu belirtmiştir. Kadın girişimcilerin en önemli özelliğini ise cesaret olarak ifade etmiştir. 

Ticari zekânın ve özgüvenin de önemini belirtmiştir. Kadınlara önerisi, kadınların çalışmalarıdır. 

Türkiye’nin ve kadınların gelişmesi için bunun önemli olduğunu, kadınların çalıştığı ülkelerin 

modern ülkeler görüldüğünü belirterek, kadınlara“yeteneklerinin peşinden gitmelerini” 

önermiştir.  

5. Oklava Ev Yemekleri ve Hamur İşleri işletmesi sahibi Tülay Yeşilyurt 

Lise mezunu olan Yeşilyurt, 44 yaşında, tek şahıs işletmeyi 2011 yılında kurmuştur. İlk 

girişimidir fakat esnaf olan eşinin yanında daha önce yardım ediyormuş. Girişimcilik eğitimi 

sertifikası almamıştır. 6 yıldır faaliyette olan işletme şuan 11 kadın istihdam etmektedir ve eşi de 

kasaya yardım etmektedir. Sloganı yoktur. İşletme ismini internetten araştırarak vermiştir.  

Kuruluş öyküsü: Daha önce yanında çalıştığı eşinin giyim üzerine olan işini sevmediğini, 

kendisinin pasta, börek vb yemek işini sevdiğini ve eşini de ikna ederek bu işe başladığını 

belirtmiştir. Kars ilinde kaşar ve baldan sonra hediyelik olabilecek bir kete kültürünü 

geliştirdiklerini ve hijyenik ev yemeklerinde ilk olduklarını söylemiştir. İşlerin iyi gittiğini fakat 

sonradan açılan yeni yerlerle rekabetin artığını ve işlerin önceye göre düştüğünü ifade etmiştir. 

Yeni şube açma hedefi varmış. İşin zorluklarının insanı daha özverili yaptığını, cesaret ve 

özgüven girişimcinin özelliklerinden olduğunu belirtmiştir. Kadınlara önerisi, “işlerini sevip 

kendine güveniyorlarsa yapmalarıdır”.   
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6. Hanımeli Kars Mutfağı işletmesi sahibi Dilek Adıgüzel 

Üniversite mezunu olan Adıgüzel, 41 yaşında, tek şahıs işletmeyi 2008 yılında 

kurmuştur. İlk girişimidir fakat daha önce kamuda müdürlük yapmıştır. Girişimcilik eğitimi 

sertifikası almamıştır. 9 yıldır faaliyette olan işletme şuan 12 kadın istihdam etmektedir ve 

memur olan eşi de yardım etmektedir. Sloganı “tek rakibimiz anneniz”dir. İşletme ismini çok 

sevdiği bir ablasıyla istişare yaparak belirlemiş. Kadın girişimci olunca bir hanımın elinden çıkan 

ürünler olsun diye bu ismi belirlemiş.  

Kuruluş öyküsü: Erken yaşta emekli olan birisiymiş. Son iki yılını müdür olarak çalışmış, 

güdümlü idareciliğin kendisine göre olmadığını belirtmiştir. Kadın olarak boş vakit geçirmeyi 

sevmediği için bu işyerini açmış. Daha önce de bir dernek aracılığıyla fakir insanlara yardım 

ediyormuş. Memur olan eşinin en büyük destekçisi olduğunu ve 5’den sonra kendisine yardım 

ettiğini, Kars yöresi ve yemeklerinin tanıtımını da yaptığını belirtmiştir. Kars yöresinin bir kültür 

mozaiği olduğu için yöresinin kültürel yemeklerini sunmak için işlemesini açmış. Kars’a gelen 

turistler neden adana kebap veya dürüm yiyip gitsinler ki demiştir. Kadınlara rol model 

olduğunu, istihdama katılım arttığını belirtmiştir. Coca Cola Anadolu hikâyeleri reklamında 

oynamış ve Kars’ın yöresel yemeklerini (Hangel, kete, kaz vb) tanıtmıştır. Turizm konusu ile 

ilgili İspanya’ya davet edilmiş. KOSGEB’den faizsiz kredi desteği almış. Kars’ın tanıtımına 

katkıları olmuş, programlara katılmış. Büyümek yerine mevcut olan yerde kaliteyi arttırmanın 

daha önemli olduğunu belirtmiştir. Bir müşterisi kendisine “sizin yaptığınız iş müteahhit işine 

benziyor, eğer müteahhitte o apartmanda oturuyorsa kalitelidir deriz ya sizinde eşiniz 

çocuklarınızda burada yiyor, o zaman burası da kalitelidir” demiş. Kadın girişimcilere önerisi 

cesaret ve kendine güvendir. Becerinin de çok önemli olduğunu belirtmiştir. Eğer çocuğuna 

yemeğini beğendiremiyorsan dışardaki müşteri yemeğini beğenmez.  

7. Kars Kazevi işletmesi sahibi Nuran Özyılmaz 

Lise mezunu olan Özyılmaz, 50 yaşında, tek şahıs işletmeyi 2007 yılında kurmuştur. 

İkinci girişimidir, daha önce örgü mağazası varmış, sektör değiştirmiş. Girişimcilik eğitimi 

sertifikası almamıştır. 10 yıldır faaliyette olan işletme şuan 2 erkek 4 kadın 6 kişi, çocukları 

dahil, istihdam etmektedir. Sloganı “Türkiye’de Kaz, Kars’ta Nuran ablanın evinde yenir”dir. 

İşletme ismini o dönem valisi basın açılışı ile koymuştur.  

Kuruluş öyküsü:Ekonomik sıkıntılar ve geçim nedeniyle işi kurmuş. Mülkü ve 

sermayesinin olmadığını, sermayesinin emeği olduğunu belirtmiştir. Emeğiyle vizyonunu 

birleştirmiş. Herhangi bir yerden emekli değilmiş, direkt girişimciymiş, bu girişim sayesinde de 

emekli olabileceğini ifade etmektedir. SERKA’dan yeni işletme yerine taşınmada destek almış. İl 

ekonomisinde kaz ile istihdam yaratmış. Kazı ticarete dönüştürünce kazın kıymet almaya 

başladığını, dernekler, aracılar ve yetiştiricilerin çoğaldığını ve basında tanındığını belirtmiştir. 

Kendi ve çocuklarının ihtiyaçlarını gidermesinde Kaz yetiştiricilerine bir pazar kapısı olmuştur. 

İşlerinin turizme endeksli olduğunu, turizme hizmet verdiğini söylemektedir. Kars’ı kaz yemeği 

ile uluslararasına taşımıştı. Kadın olmanın her yerde zor olduğunu fakat sen işini bilir ve 

duruşunu sergilersen herkes senin önünde ceketini düğmeler demektedir. Çevreden olumsuz bir 

tepki almamıştır. Dernek kurmuş ve tedarikçi kadınları derneğe üye yapmış. Birleşmiş Milletlere 

sürdürülebilir Kars kazı projesi sunmuş ve başarılı olmuş. Kazcılığa destek verilmesinde rol 
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oynamış. Girişimcilik kendini bacadan atmaktır, risk almaktır, yenilik yapmaktır demektedir. 

Girişimci için yok ve zor diye bir şey olmadığını ifade etmiştir. Pazar günü siparişle İstanbul’dan 

gelip kaz yiyip dönen müşterileri varmış. Kadınlara en büyük önerisi kendilerini birey 

hissetsinler, korunmaya muhtaç hissetmesinler, birilerine dayanmasınlar, yeteneklerini 

keşfederek ilgilerini, bilgilerini ve yeteneklerini ön plana çıkararak işlerini yapsınlar ve 

ekonomiye katkıları olmasıdır. Bir kadın ne kadar güçlü olursa aile o kadar güçlü olur, güçlü 

toplumları yaratır, onun için kadının güçlenmesine ekonomik özgürlüğünü kazanmasına taraftar 

olduğunu belirtmiştir. 

Uluslararası turizm fuarına Kars’ın ilk yerel işletmesi olarak, kaz eti sunarak katılmış ve 

standını temsil etmiş. Eski, tarihi binaların turizme sunulduğunu BM projesinde İspanya’da 

görmüş. Macaristan’dan kazcılar Kars’taki kazcılığı görmek için gelmişler ve daha sonra kendisi 

Macaristan’a davet edilmiş ve oradaki kaz endüstrisini görmüş. Macaristan’a kaz tüyü 

satılmasında pazar kapısı olmuş. Yine Washington ve Ermenistan gezileri olmuş. UNESCO 

sayfasında başarı öyküsü yayımlanmış, Türkiye Kadın girişimci yarışmasında 38.000 başvuruda 

1. olmuş. “Yapabilirsin” belgeselinde konuşan 9 kahraman kadından birisi olduğunu, çok 

programa, üniversiteye vb konuşmacı olarak katıldığını belirtmiştir. Bir kadın girişimci olarak 

yani gerçek girişimci olarak, ki gerçek girişimcinin yeri, parası, sermayesi olmadığını,sadece 

vizyonu ve emeği olduğunu, kendisinin vizyonu ve emeğiyle yola çıktığını söylemiştir.  

8. Çörekevi işletmesi sahibi Seval Akçayöz 

Lise mezunu olan Akçayöz, 46 yaşında, tek şahıs işletmeyi 2016 yılında kurmuştur. İlk 

girişimidir. Girişimcilik eğitimi sertifikası almıştır. 1 yıldır faaliyette olan işletme şuan 1 erkek 2 

kadın 3 kişi, çocukları dahil, istihdam etmektedir. Sloganı “kendimiz için yaptık, sizlerin de 

tatmasını istiyoruz”dur. İşletme ismini eşi, kendisi ve çocukları belirlemiş. Çok düşünmüşler, 

taklit olmasın istemişler. Kendilerinin Kars’lı olduğunu, kendi kültürlerine uygun ve emeklerini 

ortaya koyacağı bir isim olduğu için -ekmeğin eski dildeki adı- çörek kullanılmıştır.  

Kuruluş öyküsü:İş yeri açma fikri varmış. Erişte işini çok güzel yaptığını, eş dost çok 

beğendiğini ve neden bir iş yeri açmıyorsun diye motive edip destek olduklarını belirtmiştir. 

Kızlarının da anne sen hep hayal ettin, biz senin arkandayız demiş ayrıca eşi de destek olmuştur. 

KOSGEB’den destek almış ve çok memnunmuş. İşleri iyiymiş ve büyüme hedefi varmış. Yerini 

büyütmesini isteyen grup müşterilerinin olduğunu söylemiştir. Kadın olmanın zorluğunu aileye 

az zaman ayırmaktan başka çekmemiş. Komşuları da benimsemiş ve kaliteli diye yiyeceklerini 

kendisinden alarak destek olmuşlar. Girişimcilerin en önemli özelliğinin kendi becerisine 

güvenmek olduğunu söylemiştir. Cesaret ve aile desteğinin de önemli olduğunu eklemiştir. 

Kadınlara önerisi “beceriniz/yeteneğiniz varsa bu meşakkatli işe girin, usta tutma ile bu iş 

dönmez”dir.  

9. Anne Sofrası işletmesi sahibi Nurkan Yavuz 

Üniversite terk olan Yavuz, 42 yaşında, tek şahıs işletmeyi 2013 yılında kurmuştur. İlk 

girişimidir, daha önce kamuda çalışıyormuş, işi bırakmış. Girişimcilik eğitimi sertifikası almıştır. 

4 yıldır faaliyette olan işletme şuan 1 erkek 3 kadın 4 kişi istihdam etmektedir. Sloganı “hayat 
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affetmez”dir. İşletme ismini kendisi koymuş, işyerinde müşterileri kadar da ihtiyaçlı misafiri 

olduğunu belirtmiştir, aynı anne sofrası ve anne kucağı gibi. 

Kuruluş öyküsü: İşinden ayrıldıktan sonra boş kalmayı sevmediği için evinde su böreği, 

baklava, kete yapıp bunları internet ortamından Almanya’ya Hollanda’ya paket yolluyormuş. 

Evinde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak için, arkadaşının da sosyalleş önerisi üzerine, evden 

çıkmış ve işletmesini önce yufka yeri olarak kullanmayı planlamış, internet üzerinden satış 

yapacakmış. İlk açılış günü yemeği çok beğenildiği ve açılıştan sonra her gelen kendisinden 

yemek istemeye başladığı için işi yemeğe kaymış. Başka bir amaçla açtığı işi talep üzerine böyle 

devam ettirmek zorunda kalmış. Hayatındaki olumsuz şeylerden kurtulmak için burayı açtığını, 

boş kadın muhabbetlerini sevmediğini, aktif çalışan birisi olduğunu belirtmiştir. Ortağıyla 

parasal sıkıntılar yaşadıktan sonra yılmadan devam etmiş ve KOSGEB’inde kısmi desteğiyle 

ayakta kalmış. İşlerinin iyi olduğu için uygun zamanı kollayıp ikinciyi açmayı planlıyormuş. 

Kadın olmanın zorluğunun öncelikle önyargılar olduğunu, fakat dik ve lider duruşuyla hep 

onurlandırıldığını belirtmiştir. Girişimcinin özelliklerini cesur olmak ve riski sevmek olarak 

belirtmiş ve piyasayı bilmek de önemlidir demiştir. Kadınlara önerisi“her şeyi erkekten 

beklemeyin, bağımlı olmayın, siz de üretin”. Annesinin yıllarca iğne oyası yapıp aile bütçesine 

katkı verdiğini söylemiştir.  

4.2. Kadın Girişimcilerin Kişilik Özellikleri  

Kars ilinde ulaşılabilen 9 kadın girişimcinin girişimcilik özellikleri de analiz edilmiş ve 

Tablo 1 ve Tablo2’de hem ortalama hem de genel toplam olarak gösterilmiştir.    

Tablo 1. Girişimci kişilik özellikleri genel ortalaması * 

Girişimciler (1-5) BM YA RA KG İKO BT Genel 

ortalama 

1 Pedaliza 4,50 3,17 4,00 

 

4,50 3,63 2,88 

 

3,78 

2 Kars Sofrası  4,67 3,50 

 

4,00 

 
5,00 

 

3,50 

 

2,38 

 

3,84 

 

3 Mantı Durağı 4,83 2,83 

 

3,33 4,50 

 
4,75 

 

3,00 

 

3,88 

 

4 Ekmek Teknesi  4,83 4,67 

 

3,00 

 
5,00 

 
4,75 

 

3,50 

 
4,29 

 

5 Oklava 4,67 2,83 

 

3,33 

 

2,50 

 

3,50 

 

1,50 

 

3,06 

 

6 Hanımeli  4,33 4,33 

 

3,17 

 
5,00 

 
4,75 

 

3,00 

 
4,10 

 

7 Kaz Evi 4,33 4,17 

 

3,67 

 

4,83 

 

3,50 

 

3,00 

 

3,92 

 

8 Çörek Evi  4,00 3,33 3,17 4,67 4,13 3,75 3,84 

 

9 Anne Sofrası  5,00 4,33 5,00 5,00 4,00 5,00 4,72 

 

Genel Ortalama 4,57 3,68 3,63 4,56 4,06 3,11 3,94 

* BM: Başarma motivasyonu; YA: Yaratıcılık; RA: Risk alma; KG: Kendine güven; İKO: İç kontrol odağı; BT: 

Belirsizliğe tolerans     
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Tablo 1’e göre kadın girişimcilerin kişilik özellikleri sırasıyla başarma motivasyonu, 

kendine güven, iç kontrol odağı, yaratıcılık, risk alma ve belirsizliğe toleranstır. Girişimci 

özellikler dikkate alınarak yapılan sıralama ise anne sofrası, ekmek teknesi, hanımeli, kaz evi, 

mantı durağı, çörekevi-kars sofrası, pedaliza ve oklava şeklindedir.  

Tablo 2. Girişimci kişilik özellikleri genel toplam* 

Girişimciler BM  

(6-30) 

YA 

(6-30) 

RA 

(6-30) 

KG 

(6-30) 

İKO 

(8-40) 

BT 

(8-40) 

Genel  

(40-200) 

1 Pedaliza 27,00 19,00 

 

24,00 

 

27,00 

 

29,00 

 

23,00 

 

149,00 

 

2 Kars Sofrası  28,00 21,00 

 

24,00 

 
30,00 

 

28,00 

 

19,00 

 

150,00 

 

3 Mantı Durağı 29,00 17,00 

 

20,00 

 

27,00 

 
38,00 

 

24,00 

 

155,00 

 

4 Ekmek Teknesi  29,00 28,00 

 

18,00 

 
30,00 

 
38,00 

 

28,00 

 
171,00 

 

5 Oklava 28,00 17,00 

 

20,00 

 

15,00 

 

28,00 

 

12,00 

 

120,00 

 

6 Hanımeli  26,00 26,00 

 

19,00 

 
30,00 

 
38,00 

 

24,00 

 
163,00 

 

7 Kaz Evi 26,00 25,00 

 

22,00 

 

29,00 

 

28,00 

 

24,00 

 

154,00 

 

8 Çörek Evi  24,00 20,00 

 

19,00 

 

28,00 

 

33,00 

 

30,00 

 

154,00 

 

9 Anne Sofrası  30,00 26,00 30,00 30,00 32,00 40,00 188,00 

 

* BM: Başarma motivasyonu; YA: Yaratıcılık; RA: Risk alma; KG: Kendine güven; İKO: İç kontrol odağı; BT: 

Belirsizliğe tolerans     

Tablo 2’e göre girişimcilerin alabileceği en yüksek skor 200’dür. Girişimci özelliklerine 

göre yapılan sıralama anne sofrası, ekmek teknesi, hanımeli, mantı durağı, kaz evi-çörekevi, kars 

sofrası, pedaliza ve oklava şeklindedir. 9 kadın girişimcinin genel girişimcilik özelliği 

toplamlarının ortalaması ise 156’dır.  
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5. SONUÇ 

Bu çalışmada kadın girişimcilerin öyküleri ve girişimci kişilik özelikleri incelenmiştir. 

Kadın girişimcilerin öykülerine göre kadınların başarma motivasyonları ve kendine güvenleri 

oldukça fazladır ve sermayeleri olmamasına rağmen güvendikleri emekleri yoluyla geçinmek, 

ailesine destek olmak, emir altında çalışmak istememek, bağımsız ve serbest çalışmak ve 

yapacak başka işlerinin olmaması nedeniyle, zor şartlarda girişimlerini başlattıkları gözlenmiştir. 

Nitekim yazındaki çalışmalarda benzer sonuçlar vardır. Ceylan ve Demircan’ın (2002:9-10) 

yaptığı araştırmada kendi işinin patronu olmak ve para kazanmak unsurları girişimcilerin en 

önemli motivasyon kaynağı olarak belirlenmiştir. Ayrıca Kutaniş ve Hancı (2004:463), Kutaniş 

ve Alpaslan (2006:146), Karateke (2006:57), Doğramacı (2006:53) ve Benzing ve arkadaşları 

(2009:67) tarafından yapılmış çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. DeMartino ve 

Barbato’nun (2003:824) bulguları kadın girişimcilerin esnek çalışma saatlerinden faydalanmak 

için girişimci olduklarını; Çulcu’nun (2009:80) bulguları ise girişimciliğin bir zorunluluk sonucu 

ortaya çıktığını belirtmekteydi.    

Bu çalışmada kadın girişimcilerin kişilik özellikleri ise sırasıyla başarma motivasyonu, 

kendine güven, iç kontrol odağı, yaratıcılık, risk alma ve belirsizliğe toleranstır. Başarma 

ihtiyaçları ve kendine güvenleri yüksek olan kadın girişimciler, belirsizliğe tolerans göstermekte 

tereddüt etmektedirler. Erdun (2011)’e göre girişimcilerin en önemli özelliklerine-kendine 

güven, risk alma, başarma motivasyonu, iç kontrol odağı, belirsizliğe karşı tolerans- sahip 

olmayan kadın girişimcilerin iş hayatında başarılı olma ihtimallerinin pek de yüksek olmadığı 

söylenebilir. 

Kadınların kendilerini iş hayatında kabul ettirebilmeleri, uzun ve zorlu bir süreçtir. 

Ülkemizde de kadınların özellikle Cumhuriyet dönemi ile birlikte sosyal hayata girdikleri 

görülmektedir. Bu sosyal hayata giriş ile birlikte kadınların istihdamdaki yerlerinin arttığı 

görülmektedir. Bu dönemde kadınların girişimcilik faaliyetlerinin çok düşük bir oranda olmasına 

rağmen ilerleyen dönemlere bir basamak teşkil etmesi bakımından önemli olduğu söylenebilir. 

Günümüzde kadın girişimciliğini geliştirmeye yönelik, devlet, özel sektör ve AB ortaklığıyla 

yürütülen birçok proje, eğitim, finansal teşvikler ve kredi olanakları olduğu söylenebilir. Fakat 

ülkemizdeki kadın girişimci oranı % 6,14 seviyelerindedir ve bu oran ile Türkiye başta AB 

ülkeleri olmak üzere, gelişmiş ülkelerin gerisinde yer almaktadır (Erdun, 2011). Bu nedenle 

kadın girişimcilerin kendi işlerini kurmaları ve özellikle kadınlara istihdam olanağı sağlamaları, 

toplumsal refahı ve kalkınmayı arttırdığı gibi Türkiye’de %28’lerde olan kadınların istihdama 

katılma oranına da büyük katkı sağlayacaktır.  

Bu çalışmada kadın girişimcilerin çoğunluğun orta yaş grubunda, evli ve genellikle 2010 

sonrası ortaya çıktığı gözlenmiştir. Kadın girişimcilerin çoğu belli bir iş tecrübesine sahip 

olduktan sonra girişimcilik faaliyetinde bulunmaktadırlar. Kutaniş (2006:73), Jenkins ve 

Katırcıoğlu  (2009:69-70), Çulcu (2009:74) ve Collot (2009:7) da kadın girişimcilerin genel 

olarak orta yaş grubunda olduklarını belirtmişlerdir. 

Bu çalışmada kadın girişimcilerin işletmelerindeki faaliyet süreleri incelendiğinde 

ağırlıklı olarak faaliyet sürelerinin 10 yıldan az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. DeMartino ve 

Barbato (2003:839-830) ve Doğramacı’nın (2006:44) kadın girişimcilerin işletmelerinin 
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ortalama 6-7 yıl olması ve Howells ve Skoko’nun (2009:43) 2-5 yıl ortalaması bu çalışma ile 

paralellik göstermektedir. Kars ilindeki kadın girişimcilerin 2010’lu yıllardan sonra yani daha 

geç iş hayatına katılması bulgusu Yılmaz vd (2012)’nin Tekirdağ’daki kadın girişimciler 2000’li 

yıllarda iş hayatına katılması bulgusuna göre farklıdır.   

Kadın girişimcilerin işletmelerinde büyük bir çoğunluğunu herhangi bir cinsiyet sorunu 

yaşamadığını gözlenmiştir. Bunun nedeni ise ağırlıklı olarak hemcinsleri ile çalışıyor olmaları ve 

eşleri tarafından destekleniyor olmaları gösterilebilir. Kadın girişimcilerin çoğunluğunun daha 

önce bir iş deneyimine sahip ve lise mezunu oldukları görülmüştür. Ayrıca kadınların hepsi gıda 

sektöründe faaliyet göstermektedir. Nitekim Kutaniş (2006:74-75) ve Jenkins ve Katırcıoğlu da 

(2009:66-67) benzer bulgulara ulaşmışlardır. Kadın girişimcilerin eğitim durumları ağırlıklı 

olarak lise düzeyindedir. Karateke’nin (2006:65) çalışmasında ise kadın girişimcilerin en düşük 

eğitim düzeylerini lise düzeyindedir.  

Kadın girişimcilere yapılan mülakat neticesinde KOSGEB desteği gerekli ve önemli 

olarak görülmüş olsa da yeterli olmadığı belirtilmiştir. Özellikle desteklenen ve desteklenmeyen 

harcamalar konusunda kadın girişimcilerin bilgilerinin yetersiz olması, bazı harcamalarını geri 

alamamalarına neden olmuştur. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda farklı bölgelerdeki kadın 

girişimcilerin öyküleri ve kişilik özellikleri üzerine çalışmalar yapılabilir. Ayrıca kadın 

girişimcilerin öyküleri ile girişimci kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi analiz etmek yazındaki 

bir boşluğu kapatabilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 335 

KAYNAKÇA 

Aras, H. & Eken, C. (2014). Kadın Girişimciliği ve Bölgesel Kalkınma TR72 (Kayseri, Sivas, 

Yozgat) Bölgesinde Uygulama, 2. Uluslararası İş ve Meslek danışmanlığı Kongresi, 

Antalya, Türkiye. 

Benzing, C. & Hung Manh Chu & Karai O. (2009). Entrepreneurs in Turkey: A Factor Analysis 

of Motivations, Success Factors, and Problems, Journal of Small Business Management, 

47, pp. 58-91. 

Bowman, C. (1999). Action-led strategy and managerial self-confidence, Journal of Managerial 

Psychology, 14(7/8), ss. 558-568. 

Boz, A. & Ergeneli, A. ( 2014 ).  Women entrepreneurs' personality characteristics and parents' 

parenting style profile in Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, pp. 92-

97. 

Ceylan A. & Demircan, N. (2002). Girişimcilerin Başarı, Güç ve Yakın İlişki İhtiyaçlarının 

Kişilik Özellikleriyle İlişkisi Üzerine Düzce Bölgesi’ndeki KOBİ’lerde Bir Araştırma, 

21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri, Doğu Akdeniz 

Üniversitesi, İşletme Fakültesi, http://www.emu.edu.tr/smeconf/turkcepdf%5C 

bildiri_21.pdf, (29.04.2017). ss. 9-10.  

Cromie, S. (2000). Assessing Entrepreneurial Inclination. European Journal of Work and 

Organizational Psychology, 9 (1) pp. 7-30. 

Collins C., Hanges P. & Locke E. (2004). The Relationship of Achievement Motivation to 

Entrepreneurial Behavior: A meta-analysis, Human Performance, 17 (1), pp:95-117. 

Collot Renaud Redien (2009). Perceived Nature and Impact of Gendered Norms: The French 

Female Business Owners’Labour of Gender and Norms, Kadın/Woman 2000, 8(2), pp. 1-

27. 

Çulcu, A. G. (2009). Türkiye’de Girişimci Kadınlar: Birikim, Değişim ve Kadınlık Halleri, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Ankara. 

DeMartino, R. & Robert, B. (2003). “Difference Between Women and MBA Entrepreneurs: 

Exploring Family Flexibility and Wealth Creation As Career Motivators”, Journal Of 

Business Venturing, 18, pp. 815-832.  

Doğramacı, B. (2006). Kadınları Girişimci Olmaya Yönelten Nedenler ve Giresun Örneği”, 

Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. 

Ecevit, Y. (1993). Kadın girişimciliğin yaygınlaşmasına Yönelik Bir Model Önerisi, Kadın 

Girişimciliği Özendirme ve Destekleme Paneli, Haziran, Ankara, ss.20-30. 

Erdun, Ş. (2011). Kadın Girişimcilerin Risk Alma Eğilimi ve Kendine Güven Özellikleri Üzerine 

Bir Çalışma: Zonguldak Örneği, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak 

Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye. 

Gürol, Y.  & Atsan, N. (2006). Entrepreneurial characteristics amongst university students Some 

insights for entrepreneurship education and training in Turkey, Education + Training, 

Vol. 48 (1) pp. 25 -38. 

Global Entrepreneurship Monitor, (2015-2016) p. 8. 

Howells, K & Skoko, B. K. (2009). “Constraints on Female Entrepreneurship in Northern 

Cyprus, Kadın/Women 2000, 8 (2), pp. 29-58. 

Jenkins, H. & Katırcıoğlu, S. (2009). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kadınlara Ait 

İşletmelerin İş Performansını Etkileyen Faktörler, Kadın/Women 2000, 8(2), pp. 59-76. 

http://www.emu.edu.tr/smeconf/


8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 336 

Karabulut, T. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerini 

Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, MÜ İİBF Dergisi, 16 (1), ss.331-356. 

Karadal, H. (2016). Girişimcilik- Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi& Güncel Konular Girişimci 

Destekleri&İş Planı, Geliştirilmiş 4. Baskı, İstanbul. 

Karateke, G. (2006). Kadınları Girişimciliğe İten Faktörler, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, 

Marmara Üniversitesi, İstanbul. 

Kutaniş, R. Ö. & Hancı, A. (2004). Kadın Girişimcilerin Kişisel Özgürlük Algılamaları, 3. Bilgi- 

Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, ss.457-464. 

Kutaniş, R. Ö. & Alpaslan, S. (2006). Girişimci ve Yönetici Kadınların Profili Farklı mıdır?, 

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 8 (2),ss. 139-153.  

Kutaniş Rana Özen (2006). Girişimci Kadınlar, Değişim Yayınları, İstanbul.  

Koh, Hian C. (1996). Testing hypotheses of entrepreneurial characteristics A study of Hong 

Kong MBA students, Journal of Managerial Psychology, 11(3) pp. 12-25. 

Marangoz, M. (2016). Girişimcilikte Güncel Konular ve Uygulamalar, Beta Yayıncılık, İstanbul. 

Rotter, J. B. (1966). Generalized expectan-cies for internal versus external control of 

reinforcement, Psychological monographs: General and applied, 80(1), ss. 1-28. 

Ülper, Y. (2014). Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.  

Yılmaz, E., Özdemir, G. & Oraman, Y. (2012).Women entrepreneurs: Their problems and 

entrepreneurial ideas, African Jour. of Busi. Management, 6(26), pp. 7896-7904. 

Yıldız, S. & Alp, S. (2012). Girişimcilik Teorisi Çerçevesinde Kobilerin Ekonomiye Etkileri ve 

Rekabet Koşullarını Etkileyen Faktörler, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 7(2), ss. 29-

49.  

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24643 (16.03.2017).  

www.kosgeb.gov.tr (25.04.2017).  

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24643
http://www.kosgeb.gov.tr/


8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 

337 

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İÇ GİRİŞİMCİLİK VE BİREY 

ÖRGÜT UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Dr. Bekir EŞİTTİ
a 

 

a
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Turizm Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 

Türkiye 

besitti@hotmail.com 

 

Özet 

İç girişimcilik var olan işletmelerdeki girişimciliği ve süreci ifade eder. İç girişimciliğin amacı sadece yeni 

iş girişimlerine liderlik etmek değil aynı zamanda çalışanların risk alması, proaktifliği ve özerkliğiyle yeni 

hizmetler, ürünler, yönetim teknikler, stratejiler ve rekabetçi duruşlar geliştirmesi gibi yenilikçi eylemler ve 

yönelimlerdir. Örgütler açısından değişen koşullara uyum ve rekabet avantajı sağlama örgüt ve çalışanları 

arasındaki özel bir etkileşime ve uyuma bağlıdır. Bu çalışmanın amacı, son yıllarda oldukça önem kazanmış ve sık 

sık gündeme gelen ama bir arada ele alınmamış iç girişimcilik ve birey örgüt uyumu konularını birlikte 

değerlendirmektir. Bu amaçla çalışmada iç girişimcilik ve birey örgüt uyumu kavramları açıklanmış, çalışmanın 

uygulama kısmında ise, birey örgüt uyumunun iç girişimcilik üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma İstanbul’da 

bulunan beş yıldızlı konaklama işletmelerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi, 5 işletmenin çalışanları 

olan 235 kişiden oluşmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, birey örgüt uyumu ile iç girişimciliğin alt boyutları 

(Yenilik, risk alma, özerklik, Proaktiflik) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca birey 

örgüt uyumu iç girişimciliğin alt boyutlarını % 30 ile % 45 seviyelerinde etkilemektedir. Sonuç olarak konaklama 

işletmelerinde yöneticiler iç girişimciliği yaymak ve teşvik etmek çabasında olmalıdır. İç girişimciliğin birey ve 

örgüt arasındaki uyuma bağlı olduğu bilincinin işletmeler açısından olumlu sonuçları olacağı 

değerlendirilmektedir. 

Anahtar kelimeler: İç girişimcilik, Yenilik, Birey örgüt uyumu, Konaklama işletmeleri  
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EVALUATION OF INTRAPRENEURSHIP AND PERSON 

ORGANISATION FIT IN ACCOMMODATION ENTERPRISES 

Abstract 

Intrapreneurship refers to entrepreneurship and process in existing businesses. Intrapreneurship’s aim is 

not only to lead new business ventures, at the same time it is innovative actions and trends such as creating 

risk-taking employees, proactivity and autonomy, new services, products, management techniques, developing 

strategies and competitive attitudes. In terms of organizations, adaptation to changing conditions and providing 

competitive advantage is due to a special interaction and harmony between the organization and its employees. The 

aim of this study is to evaluate together the issues of intrapreneurship and person organisation fit, which have 

gained considerable importance in recent years and are not frequently discussed at the same time. For this purpose, 

the concepts of intrapreneurship and person organisation fit are explained in the study and the effect of person 

organisation fit on intrapreneurship is investigated in the application part of the study. The research was conducted 

in five star accommodation enterprises in Istanbul. The sample of the study consists of 235 persons, who are 

employees of 5 companies. According to the findings, statistically significant relationships were found between the 

person organisation fit and sub-dimensions of intrapreneurship (Innovation, risk-taking, autonomy, and 

proactivity). Also, person organisation fit affects the sub-dimensions of intrapreneurship at levels of 30% to 45%. As 

a result, managers in accommodation enterprises should try to spread and encourage intrapreneurship. It is 

considered that the awareness that intrapreneurship depends on the compatibility between individuals and 

organizations will have positive results in terms of businesses. 

Keywords: Intrapreneurship, Innovation, Person Organisation Fit, Accommodation Enterprises 

1. GİRİŞ 

Girişimcilik kavramı mevcut işletme dışındaki girişimcilik çabalarını ifade ederken, 

mevcut işletme içindeki girişim çabalarını ifade etmede genellikle iç girişimcilik kavramı 

kullanılmaktadır. Örgütsel ve ekonomik kalkınmada olumlu etkileri nedeniyle, iç girişimcilik 

(çalışanların girişimciliği), 1980'lerin başından beri akademisyenler ve yöneticiler için önemli bir 

konu olmuştur. İç girişimciliğin ana itici gücü teşebbüs ruhunu örgütsel sınırlar içerisinde 

geliştirmek ve böylelikle inovasyon atmosferini oluşturmaktır. Bu bağlam da iç girişimcilik için 

mevcut girişimcilik kaynaklarının veya çalışanların yaratıcılıklarının kullanılarak örgüt içinde 

yeni faaliyetlerin oluşturulması sürecidir denilebilir (Chang, 2001:154). Bir işletmede iç 

girişimciliğin var olabilmesi işletmenin yapısı ve niteliklerine bağlıdır. Bu nitelikler; üst 

yönetimin ve iş arkadaşlarının desteği, çalışanlara özerklik sağlanması, başarısızlık karşısında 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431911000703
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431911000703
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tolerans gösterilebilmesi, yeni ürünlerin ve hizmetlerin, teknolojinin benimsenebilmesi, 

öngörülen kaynağın aktarılabilmesi, ödüller ve teşviklerin varlığı, organizasyon sınırlarının 

esnek olması, yatay iletişimin var olmasıdır (Hayton, 2005; Zahra vd. 2009; Gabriel, Gesimba ve 

Waiganjo, 2016). Özellikle emek odaklı olan, pazarda varlığını sürdürebilmek ve rekabet 

avantajı elde edebilmek için kendini yenileme ve geliştirme güdüleriyle hareket eden konaklama 

işletmelerinde iç girişimcilik, çevresel değişimlere adapte olmak ve yenilenme yaratabilmek için 

sahip olunması gereken yetenekler arasına girmiştir. Turizm alanında da girişimciler olmaksızın 

turistik gelişmeden, turistik üründen, tanıtımdan ve turizm talebinden bahsedebilmek oldukça 

zordur (Kozak ve Yılmaz, 2010).  

Konaklama işletmelerinde çalışanların iç girişimcilik durumlarını incelemek amacıyla bir 

açıklayıcı olarak, etkileşim yaklaşımında yer alan birey örgüt uyum teorisi kullanılabilir (Kristof, 

1996). Uyum, değerler, inançlar ve tercih edilen davranışların iki taraf arasındaki (örneğin bir 

çalışan ve işveren arasındaki) uyumu olarak tanımlanır (Schneider, 1987). Örgütsel davranış 

literatüründe birçok çalışma birey örgüt uyumu ve iş çıktıları içinden iş tatmini, iş gören devri ve 

iş performansı arasında bir ilişkinin varlığını göstermektedir (Choi, Kim, ve McGinley, 2017; 

Judge ve Zapata, 2015; Velez ve Moradi, 2012). Ancak konaklama işletmelerinde oldukça 

yüksek iç girişimcilik potansiyeli bulunmasına rağmen, turizm literatüründe iç girişimcilik ve 

birey örgüt uyumu konularını birlikte ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

  Örgütler açısından değişen koşullara uyum ve rekabet avantajı sağlama, örgüt ve 

çalışanları arasındaki özel bir etkileşime ve uyuma bağlıdır. Araştırmacıların belirttiği gibi, 

çalışanların duygusal ve davranışsal sonuçlarını etkilemede bireyin, çalıştığı örgütle uyumlu 

olduğu algısı yeterlidir (Kristof 1996; Kristof-Brown, Zimmerman, ve Johnson 2005; Teo vd. 

2016). Birey örgüt uyumunun literatürde çeşitli yollarla ele alındığı görülmektedir. Çalışanların 

kendi özelliklerinin örgütün özellikleriyle ne kadar iyi eşleştiğine inanmalarını ölçen subjektif 

uyum. Alternatif olarak, çalışanın kendine özgü özelliklerini, organizasyonun bağımsız bir 

derecelendirmesi ile karşılaştırması olan objektif uyum. Son olarak, bir kişinin kendini 

değerlendirmesi ve organizasyonunu benzer boyutlarla karşılaştırması olan, algılanan değer 

uyumudur (Verquer, Beehr ve Wagner 2003). Buna ek olarak, Kim ve Kim (2013), birey-yönetici 

(P-S), birey-grubu (P-G) ve birey-iş (P-J) gibi birden fazla alan açısından birey örgüt uyumunu 

operasyonel hale getirmiştir. 

Bu çalışma kapsamında konaklama işletmeleri örnekleminde iç girişimcilik ve birey 

örgüt uyumu konularını birlikte değerlendirilmektir. Çalışmanın temel amacı, konaklama 

işletmelerinde birey örgüt uyumunun iç girişimcilik üzerindeki etkisini belirlemektir. Ayrıca, bu 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 

340 

İstanbul ilinde beş yıldızlı konaklama işletmeleri çalışanlarının yenilik, risk alma, proaktiflik ve 

özerklik boyutları itibariyle iç girişimcilik seviyelerini ortaya çıkarılmak bu çalışmanın diğer bir 

amacını oluşturmaktadır. Bu çerçevede bu değişkenler arasındaki ilişkileri ve etkilerini ölçmeye 

yönelik bir saha araştırması yapılmıştır. Bu amaçlarla çalışmada öncelikle iç girişimcilik ve birey 

örgüt uyumu kavramları açıklanmakta ve ilgili literatür aktarılmaktadır. 

2. İÇ GİRİŞİMCİLİK 

İç girişimcilik kavramını ilk kez Pinchot (1985), bağımsız girişimcilerin işletmeyi 

kurmak ve geliştirmek için kullandıkları düşünce yapısı, davranışlar ve niteliklerin, faaliyetlerini 

sürdürmekte olan, işletme içinde kullanılan girişimcilik olarak tanımlamıştır. Çetin (2011: 71) ise 

“Kurulu bir örgütte çalışanların değer yaratmak üzere yaptığı yenilikçi davranışlar” şeklinde iç 

girişimcilik tanımlarını özetlemiştir. İlgili literatürde iç girişimcilik konusu genellikle bir 

davranış modeli olarak değerlendirilmektedir (Lumpkin ve Dess, 1996; Misra ve Kumar, 2000). 

Bir davranış modeli olarak ele alınmasıyla girişimcilik; ölçülebilir, değiştirilebilir ve 

yönlendirilebilir bir hal almakta ve davranış bilimcilerin ilgisini çekmektedir (Şeşen, 2010: 34). 

Bu bağlamda araştırmacılar iç girişimcilik konusunu genel olarak dört boyutta 

değerlendirmektedir. Bu boyutlardan ilki olan yenilik; yaratıcı düşünceye sahip olmak, yenilikçi 

olmak ve bu yenilikleri hızla hayata geçirebilmektir. Tüketicilerin sürekli değişen ve farklılaşan 

ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmenin en önemli yollarından biri yenilikçi çalışanlarla 

sağlanabilir (Gürel, 2012: 64; Bouchard ve Basso, 2011: 221). Risk alma; girişimciliğin özünde 

risk vardır (Antoncic ve Hisrich, 2001: 499). Yenilik fırsatını uygulamanın her aşamasında, iş 

hayatındaki rekabet ortamında faaliyetleri sürdürmek ve karar alabilmek için risk içeren 

koşulların göze alınması mecburidir. Zamanında verilmeyen kararlar, örgütlerin iyi fırsatları 

kaçırmalarına ve rekabet avantajlarının kaybedilmesine sebep olabilmektedir (Basım, 

Korkmazyürek ve Tokat, 2008: 123). 

 Proaktiflik; bir başka deyişle ön görüşlülük, örgüt içinde bir çalışanın iş arkadaşlarının 

göremediği, işletmede işin yapılışına zarar veren uygulamaları görmesi veya işletmeye değer 

katacak ve rekabet avantajı sağlayacak uygulamaları fark edebilmesidir. Proaktif bir işletme ise 

risk ve inisiyatif alır, fırsatları kovalarken saldırgan ve cesurdur (Crant, 1996; Antoncic ve 

Hisrich, 2001). Özerklik (Otonomi); Bir çalışanın veya çalışma grubunun bir fikri ya da vizyonu 

ortaya koymasında ve bu fikri ya da vizyonu gerçekleştirmesinde (başarmasında) sergilediği 

bağımsızlıktır (Lumpking ve Dess, 1996; Fiş ve Wasti, 2009). İşletmelerin başarıları, iş 

görenlerine daha fazla özerklik, özgürlük ve kaynak kullanma imkanı vermelerine ve yaratıcı 
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enerjilerini kullanarak yenilik yapmalarını fırsat tanımalarına yani “iç girişimcilik” kavramına 

daha fazla önem vermelerine bağlıdır (Ağca ve Kurt, 2007: 84; Altuntaş ve Dönmez, 2010: 49). 

Bu çalışma kapsamında, konaklama işletmelerinde iç girişimciliği oluşturan boyutların neler 

olduğu, bunların konaklama işletmeleri çalışanları ve yöneticileri tarafından hangi önceliklerle 

tercih edildiği yolunda saptamalar yapılması planlanmıştır.    

3. BİREY ÖRGÜT UYUMU 

Birey-örgüt uyumu teorisine göre, çalışanlar değer verdikleri şeylerle uyumlu olan ve 

aradıkları kaynakları sağlayan organizasyonlara ilgi duyar ve bu organizasyonlara dahil olmaya 

devam ederler. İş arayan adaylar ise kendi değerleri ile ilgili şirketin değerleri arasındaki uyum 

derecesini belirlemeye çalışırlar (Kristof, 1996; Ng ve Burke, 2005). Birey-örgüt Uyumu teorisi, 

değerlere dayalı değerlendirmelere ait olduğu için, öncelikle kişi (çalışan) tarafından sahip 

olunan değerlerin, o kişinin istihdam edildiği kuruluşun merkezi değer sistemine ne dereceye eşit 

olduğu ile ilgilidir (Chatman, 1991). Birey-örgüt uyum düzeyinin bilimsel çalışmalarla sektöre 

göre saptanması gerek örgüt kültürü profilinin belirlenmesinde, gerekse işe alım süreçlerinde 

doğru adayların doğru işe seçilmeleri açısından anahtar rol oynamaktadır (Yahyagil, 2005; Tuna, 

2014).  

İşe yeni alınan çalışanın ve örgütün değerleri arasındaki ön uyum düzeyine dayanarak, 

çalışanın örgüt içinde yaşayacağı toplumsallaşma süreci, iş hayatında çalışanın örgütle uyumlu 

olan değerlerini daha da şekillendirir; böylece, zamanla örgütün merkezinde olan çalışanlarla 

daha yakından uyum sağlanır (Cable ve Parsons, 2001). İş esnasında ortaya çıkan herhangi bir iş 

inancı gibi, çalışanların uyum algıları da zaman içinde çoklu etkilere tabidir (Shipp ve Jansen, 

2011). Birey-örgüt uyumunun etkileri üzerine yapılan araştırmalar yaygın olmakla birlikte, 

çalışanların birey-örgüt uyumu algılamaları üzerinde nispeten az araştırma yapılmıştır (Kristof, 

1996; Shipp ve Jansen, 201, Tremblay, Hill, ve Acube, 2017).  Birey örgüt uyumunun 

sonuçlarını ele alan çalışmalara bakıldığında, Ahmadi vd. (2014) çalışmalarında, birey örgüt 

uyumu ile çalışan işletme ilişkisinin güçlendiğini, birey ve örgütün hedeflerinin benzerliği 

sağlandığından bireyin örgütüne güveninin geliştiğini saptamıştır. Sağnak’ın (2004: 88) 

Poster’den (1992) aktardığına göre, birey örgüt uyumu ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında 

pozitif bir ilişki söz konusudur. Dolayısıyla birey örgüt uyumu arttıkça verimlilik artmakta ve 

uyum kaynaklarının etkin kullanımı sağlanmaktadır (Alnıaçık vd. 2013:274; akt. Yücel ve 

Çetinkaya, 2016). İlgili bu literatür ışığında bu çalışmanın modeli ve hipotezleri aşağıda yer 

almaktadır.  
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Hipotezler: 

H1: Birey örgüt uyumu iç girişimcilik ile pozitif ilişkilidir.  

H2: Katılımcıların cinsiyeti açısından birey örgüt uyumu ve iç girişimciliğin yenilik, risk 

alma ve proaktiflik boyutları arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

H3: Katılımcıların iş yerindeki pozisyonları açısından birey örgüt uyumu ve iç 

girişimciliğin yenilik, risk alma ve proaktiflik boyutları arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

H4: Katılımcıların yaşları açısından birey örgüt uyumu ve iç girişimciliğin yenilik, risk 

alma ve proaktiflik boyutları arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

H5: Katılımcıların turizm eğitimi alma durumlarına göre birey örgüt uyumu ve iç 

girişimcilik ölçeğinin yenilik, risk alma ve proaktiflik boyutları arasında anlamlı farklılıklar 

vardır. 

H6: Birey örgüt uyumunun iç girişimciliğin boyutları üzerinde anlamı bir etkisi vardır.  

H6a: Birey örgüt uyumu iç girişimciliğin boyutlarından yeniliği olumlu yönde 

etkilemektedir. 

H6b: Birey örgüt uyumu iç girişimciliğin boyutlarından yenilik ve özerkliği olumlu 

yönde etkilemektedir. 

H6c: Birey örgüt uyumu iç girişimciliğin boyutlarından risk almayı olumlu yönde 

etkilemektedir. 

H6d: Birey örgüt uyumu iç girişimciliğin boyutlarından proaktifliği olumlu yönde 

etkilemektedir. 

H6e: Birey örgüt uyumu iç girişimciliğin boyutlarından özerkliği olumlu yönde 

etkilemektedir. 

İç 

Girişimcilik              
Birey Örgüt Uyumu    

          

    

Yenilik

Risk Alma

Proaktiflik

Özerklik

· Cinsiyet

· Yaş                       

· Turizm Eğitimi

· Pozisyon

   Şekil 1. Araştırma Modeli 

İlgili literatürden yola çıkılarak oluşturulan araştırma modeli, temel olarak üç ana 

değişkenden oluşmaktadır. Modelin merkezinde dört alt boyutu ile iç girişimcilik davranışı yer 
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almaktadır. Öncüller olarak bu davranışa etki ettiği değerlendirilen birey örgüt uyumu ele 

alınmıştır. Ayrıca katılımcıların cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, geliri, turizm eğitimi alma 

durumu, çalıştığı departmanı şeklindeki demografik ve kişisel bilgileri de kontrol değişkenleri 

olarak modele dâhil edilmiştir. 

4. YÖNTEM 

Önerilen modelde belirtilen ilişkiler ve ilgili hipotezler İstanbul da bulunan beş yıldızlı 

konaklama işletmeleri çalışanlarından toplanan nicel veriler kullanılarak test edilmiştir. Aralık 

2015 verilerine göre, İstanbul’da beş yıldızlı 127 konaklama işletmesi (Turizm yatırımı ve 

Turizm işletmesi belgeli) bulunmaktadır ve bu işletmelerin 61037 yatak kapasitesi vardır 

(kulturturizm.gov.tr). Ancak bu araştırma kapsamında İstanbul ilinde yer alan beş yıldızlı 

konaklama işletmelerinde çalışan personel sayısı tam olarak saptanamamıştır. Alan araştırması 

kapsamında öncelikle oluşturulan anket aracının geçerli ve güvenilir olduğundan emin olmak 

için 52 katılımcı ile uygun örnekleme (Convenience Sampling) yaklaşımı kullanılarak bir pilot 

test gerçekleştirilmiştir. Bu örnekleme yöntemi, evren elemanlarının hepsini belirlemenin 

imkansız olduğu durumlarda araştırmacının kolaylıkla ulaşabileceği örneklem elemanlarını 

almasını içermektedir (Monette, Sullivan ve Dejong, 1990). Daha sonra anket formları 5 adet 5 

yıldızlı konaklama işletmesine araştırmacı tarafından Ekim-Kasım 2016 tarihleri arasında 

dağıtılmış ve elden ya da posta ile geri toplanmıştır. Toplam 700 anket dağıtılmış, 235 

tamamlanmış anket toplanmıştır. Bu bağlamda yanıtlarda %33,57 gibi bir geri dönüş elde 

edilmiştir.  

4.1. Soru Formu 

Birey Örgüt uyumunu tespit etmek amacıyla Netemeyer ve arkadaşları (1997), tarafından 

geliştirilen dört maddelik bir ölçekten yararlanılmıştır. Netemeyer ve arkadaşları (1997), birey 

örgüt uyumu ölçeğinin güvenilirlik analizi sonucunu ,88 olarak belirlemiştir. Çalışma 

kapsamında bu dört madde ile konaklama işletmesi çalışanlarından, kişisel değerleriyle 

kuruluşun değerleri arasındaki uyumu değerlendirmeleri istenmiştir.  Katılımcıların iç 

girişimcilik performanslarını belirlemek amacıyla Naktiyok (2004) tarafından geliştirilen ve 

Durmaz (2011) tarafından doktora tezinde kullanılan, geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış olan 

“İç Girişimcilik” ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçek, Yenilik, Risk alma, Proaktiflik ve Özerklik 

olmak üzere dört boyuttan ve 21 sorudan oluşmaktadır. Katılımcılardan tüm ifadeleri “1= 

kesinlikle katılmıyorum” ile “5= tamamen katılıyorum” şeklinde beş aralıklı ölçekle 

değerlendirmeleri istenmiştir.  
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4.2. Araştırma Katılımcılarının Özellikleri 

Çalışmada üst kademe yönetici olarak genel müdür, genel müdür yardımcıları, muhasebe 

müdürü, personel müdürü yer almakta iken orta kademe yöneticiler olarak departman müdürleri 

ile departman şefleri değerlendirmeye alınmıştır. ilk kademe yönetici olarak ise, departman 

müdürleri altında müdür yardımcısı, şef vb. kadroda çalışanlar değerlendirilmiştir. Ayrıca 

departman başlığı altında yer alan diğer ise; satın alma ve depolama, çamaşırhane, teknik işler 

bölümünlerini ifade etmektedir.  

Tablo 1. Örneklemin Demografik Özellikleri (N = 235). 

Yaş 
n      % 

Medeni Durum 
n      % 

20 yaş ve altı 29 12,3 Evli 143 60,9 

21-30 77 32,8 Bekar 92 39,1 

31-40 57 24,3 
Cinsiyet 

 

41-50 50 21,3 Kadın 88 37,4 

51 yaş ve üstü 22 9,4 Erkek 147 62,6 

Çalışılan Pozisyon n     % Turizm Eğitimi n      % 
Çalışan 130 55,3 Kısa turizm kursu 25 10,6 

İlk kademe yönetici 
(Supervisor) 

63 26,8 Turizm Lisesi 41 17,4 

Orta kademe yönetici 30 12,8 Otelcilik M. Yüksekokulu 67 28,5 

Üst kademe yönetici 12 5,1 
Turizm Fakültesi veya 
Yüksekokulu 

49 20,9 

Gelir n      % Diğer Kurslar 16 6,8 

1400 TL ve altı 20 8,5 Eğitim Almadım 37 15,7 

1401-2000TL 49 20,9 
Departman n      % 

2001-2500 TL 90 38,3 Ön büro 45 19,1 

2501-3000TL 36 15,3 Yiyecek-İçecek/Mutfak 96 40,9 

3001-3500TL 18 7,7 Kat Hizmetleri 57 24,3 

4000 TL ve üstü 22 9,4 
İnsan Kaynakları 25 10,6 

Diğer 12 5,1 

Katılımcıların profilini ortaya çıkarmak adına araştırma kapsamında değerlendirilen bazı 

demografik değişkenler tablo 1’de yer almaktadır.  Bu bağlamda 235 katılımcının büyük 

çoğunluğunu 21-50 aralığında yer alan orta yaş grubu oluşturmaktadır (%78,4). Kadın-erkek 

oranına bakıldığında büyük çoğunluğunun erkek olduğu ve yine büyük çoğunluğunun evli 

katılımcılardan oluştuğu görülmektedir. Turizm eğitimi durumu bakımından katılımcıların 

yaklaşık yarısının (%49,4) üniversite seviyesinde turizm eğitimli olduğu, turizm eğitimi 

almayanların ise azımsanmayacak seviyede (%15,7) olduğu dikkat çekmektedir. Katılımcıların 

yarısından fazlası çalışan (işçi) pozisyonunda çalışmaktayken (%55,3)  önemli bir bölümü de 
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yönetici pozisyonlarında çalışmaktadır (%44,7). Gelir durumu bakımından, büyük oranda 

1401-3000 TL arasında aylık gelire sahip olma durumu söz konusudur. Çalışılan departman 

bakımından katılımcıların çoğunluğunun müşteri ile yüz yüze iletişimde olma ihtimalinin yüksek 

olduğu ön büro ve yiyecek-içecek/mutfak departmanlarında bulunduğu görülmektedir .  

4.3. Güvenilirlik ve Açıklayıcı Faktör Analizleri (AFA)   

Araştırmada kapsamında kullanılan iç girişimcilik ve birey örgüt uyumu ölçekleri, 

literatür taraması sonucunda belirlenmiştir. İç girişimcilik ölçeğine ait güvenilirlik analizi 

sonucu  α= ,847 ve birey örgüt uyumu ölçeğine ait güvenilirlik analizi α= ,859 olarak 

hesaplanmıştır. Güvenilirlik bir araştırmanın farklı ortam ve zamanlarda tekrarlanması 

durumunda aynı sonuçların elde edilip edilemeyeceğinin göstergesidir (Kozak, 2015: 146). Bu 

çalışma kapsamında kullanılan her iki ölçeğin de güvenilirliklerinin yüksek olduğu 

görülmektedir. Örneklemden elde edilen verilerinin normal dağılıma uyup uymadığını 

belirlemek amacıyla Kolmogorov-Smirnov testi yapılmış ve önem düzeyinin sırasıyla iç 

girişimcilik (0,13) ve birey örgüt uyumu(0,11) için 0,05’den büyük olması, ölçeklerin 

puanlarının dağılımının normal dağılımdan önemli derecede farklı olmadığını göstermiştir. 

Ölçeklerde yer alan değişkenlerin daha az sayıda faktöre indirgenmesi ve değişkenlerin 

kendi aralarındaki ilişkiyi kullanarak yapıyı tanımlayabilmek amacıyla açıklayıcı faktör analizi 

(AFA) uygulanmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan örneklem büyüklüğü ve yeterliliği her iki 

ölçek için KMO kat sayıları ve Barlett Küresellik testi ile incelenmiştir. Çalışmalarda KMO 

değerinin %60’ın üstünde olması arzulanır (Yavuz 2007). Sırasıyla iç girişimcilik ölçeği için 

KMO değeri 0, 746 ve Barlett Küresellik testi sonuçları (x²=3036,182; p<0,000) anlamlı iken 

birey örgüt uyumu ölçeği için KMO değeri 0,707 ve Barlett Küresellik testi sonuçları da 

(x²=531,953; p<0,000) anlamlı bulunmuştur.  Bu bağlamda verilerin normal dağılım göstermesi, 

örneklem yeterliliğinin sağlanması ve Barlett Küresellik testinin anlamlı olması, ölçekler için 

faktör analizi yapılmasının uygunluğunu göstermektedir. Analiz esnasında ortak varyans ve 

Anti-image değerleri dikkate alınmış ve kabul edilebilir sınırlar içinde oldukları görülmüştür. İç 

girişimcilik ölçeğine uygulanan açıklayıcı faktör analizi sonucunda beş boyut ortaya çıkmıştır. 

Bunlar; yenilik, risk alma, proaktiflik, özerklik ve yenilik-özerklik boyutlarıdır. Birey örgüt 

uyumu ölçeğini oluşturan ifadelerin ise tek boyut altında toplandığı görülmüştür. Alpha ve P 

değerlerine bakıldığında, her iki ölçeği oluşturan faktör grubunun kendi içinde anlamlı ve tutarlı 

olduğu görülmektedir. Faktör yüklerinin de yüksek çıkması, her bir değişkenin ait olduğu faktör 

grubuna önemli bir katkıda bulunduğu anlamına gelmektedir. Ölçeklerin son şekline ait veriler 

Tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo2. Ölçeklere Ait Açıklayıcı Faktör Analizi 

İç Girişimcilik Faktörler ve Değişkenler  Faktör 

Yükü 

Öz 

Değerler 

Varyansın 

Açıklanma 

Oranı 

Cronbach’s 

Alfa 

 

P 

Yenilik  2,397 %11,714 0,726 ,000 

(Y1) İşimle ilgili yeni bir şeyler yapmak için çabalarım. ,732 

 
(Y2) Astlara yetki vermenin yaratıcı fikirlerin ortaya 

çıkmasına yardımcı olduğu kanaatindeyim. 
,771 

(Y3) Araştırma Geliştirme faaliyetlerine, teknolojik 

liderliğe ve yenilikçiliğe önem veririm. 
,735 

Risk Alma  1,580 %10,324 0,807 ,000 

(R1) Belirsizlik durumunun atağa geçmek için bir fırsat 
olduğuna inanırım. 

,685 

 

(R2) Belirsizlik içeren durumlarda karar verirken olası 

yüksek getiriyi en üst düzeye çıkarmak amacıyla cesur 

tavır takınırım. 

,832 

(R3) Yüksek riskli projelere güçlü bir yatkınlığım vardır. ,757 

(R4) Görevin başarısına inanırsam her türlü riski 
üstlenebilirim. 

,511 

Proaktiflik  5,691 % 19,488 0,875 ,000 

(P1) Üzerinde çok çalıştığım bir planda gerekirse büyük 
değişiklikler yapmaktan çekinmem. 

,749 

 

(P2) İş çevremdeki fırsatları değerlendirmede işletme 

kaynaklarını(zaman, para, insan gücü) kullanmada 

başarılıyımdır. 

,829 

(P3) İş çevresindeki faaliyetleri değerlendirmek için 

gelişmeleri takip etmek yerine onların önünde olmaya 

çalışırım. 

,923 

(P4) Gelişmelerin beni yönlendirmesine izin vermeyip, 

gelişmeleri yönlendirmeye çalışırım. 
,912 

(P5) İşyerimde yapılacak uzun vadeli planlama 

çalışmalarına yüksek hayal gücüm ve irademle katılmak 
isterim. 

,670 

(P6) İşyerimde yeni uygulama,  ürün,  teknik veya  

teknoloji geliştirme konusunda en önde olmaya çalışırım. 
,537 

Özerklik  2,360 %18,416 0,684 ,000 

(Ö1) İş hayatında, diğerlerinin düşüncelerinin ne olduğu 
konusunda kaygı duymadan kendi yolumda ilerlerim. 

,852 

 

(Ö2) Herhangi bir görevde tek başıma çalışmayı tercih 
ederim. 

,702 

(Ö3) Yeni bir proje üzerinde çalışırken gideceğim yön 
konusunda her türlü özgürlüğe sahibim. 

,918 

(Ö4) Yeni bir fikri ortaya atarken diğerlerinin onayını 
beklemem. 

,909 

Yenilik ve Özerklik  3,255 %12,831 0,782 ,000 

(YÖ1) Yeni fikirlere açık biri olduğumu düşünüyorum. ,740 

 

(YÖ2) İş arkadaşlarımı yenilikçi olmaları hususunda 

motive ederim. 
,738 

(YÖ3) İşimle ilgili bir yeniliği geliştirirken üstlerime 

danışmadan karar alabilirim. 
,761 

(YÖ4) İşimle ilgili bir yeniliği geliştirirken standart 

işletme prosedür ve kurallarını devre dışı bırakabilirim. 
,840 

    Toplam Açıklanan Varyans                                     72,773                                                                 

    Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliğinin Ölçümü                 ,746                

    Bartlett Küresellik Testi  Ki kare; df; sig.                    3036,182; 210; .000                                            
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Değişkenler Faktör 

Yükü 

Öz 

Değerler 

Varyansın 

Açıklanma 

Oranı 

Cronbach’s 

Alfa 

 

P 

Birey Örgüt Uyumu  2,814 %70,339 0,726 ,000 

(BÖ1) Kişisel değerlerimin bu organizasyona uygun 

olduğunu düşünüyorum 
,672 

 
(BÖ2) Çalıştığım işletmenin değerleri, benim diğer 

insanlarla ilgili düşüncelerimle uyumludur. 
,755 

(BÖ3) Bu örgüt, dürüstlükle ilgili olarak benimle aynı 

değerlere sahiptir. 

,750 

(BÖ4) Bu örgüt, adaletle ilgili olarak benimle aynı 

değerlere sahiptir. 

,763 

     Toplam Açıklanan Varyans                                             70,339                                                                 

    Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliğinin Ölçümü                   ,707               

    Bartlett Küresellik Testi  Ki kare; df; sig.                    531,953; 6; .000                                            

4.4. Ölçüm Modeli (DFA) 

Çalışma kapsamında ölçme modelini tahmin edebilmek için doğrulayıcı faktör analizi 

(DFA) gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin farklı çalışmalardan alınması, farklı 

bir coğrafyada uygulanması nedenleriyle ölçeklerin ıraksak ve yakınsaklık geçerliliğinin 

belirlenmesi gereklidir. Öncelikle gerçekleştirilen DFA sonucunda, ölçeklerin yeterli iyilik uyum 

değerlerine sahip olmadığı görülmüş ve düzeltme (modifikasyon) indekslerine bakılarak gerekli 

düzeltme işlemleri yapılmıştır. Düzeltme işlemleri sonucunda ortaya çıkan iyilik uyum değerleri 

iç girişimcilik ölçeği için: x2/sd 2,83, RMSEA 0,42, NFI 0,81, CFI 0,92, GFI 0,90, AGFI 0,83, 

SRMR 0,82 ve RFI 0,90 olarak ve birey örgüt uyumu ölçeği için: x2/sd ,788, RMSEA 0,00, NFI 

0,96, CFI 0,99, GFI 0,98, AGFI 0,97, SRMR 0,82 ve RFI 0,99 olarak saptanmıştır. 

Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları (Standartlaştırılmış Regresyon Katsayıları) 

Risk 

Alma 

Standart 

Yükler 

(λ) 

Yenilik 
Standart. 

Yükler (λ) 
Proaktiflik 

Standart. 

Yükler (λ) 

Birey 

Örgüt 

Uyumu 

Standart 

Yükler 

(λ) 

 R1     0,657 Y1 0,723 P1 0,730 BÖ1 0,685 

 R2  0,801 Y2 0,769 P2 0,801 BÖ2 0,590 

 R3  0,711 Y3 0,727 P3 0,899 BÖ3 0,880 

 R4 0,544 
Yenilik & 

Özerklik 
 P4 0,900 BÖ4 0,780 

Özerklik  YÖ1 0,717 P5 0,645 
 

Ö1 0,811 YÖ2 0,740 P6 0,532 

Ö2 0,719 YÖ3 0,727  

Ö3 0,890 
 

Ö4 0,920 

DFA Analiz sonucu elde edilen bulgular Tablo 4’de gösterilmiştir. Standartlaştırılmış 

Regresyon Katsayıları (λ), değişkenlerin ilgili yapılarla ilişkilerini gösteren korelasyon 

katsayıları olarak değerlendirildiğinden, mevcut bulguların tatmin edici olduğu söylenebilir. 
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5. BULGULAR 

Ölçekleri oluşturan boyutların ıraksak(discriminant validity) ve yakınsaklık geçerlililiğini 

(convergent validity) tespit etmek için Fornell ve Larcker’ın (1981) önerdiği yöntem 

kullanılmıştır. Bu yöntemde bir faktöre ait ortalama açıklanan varyans değerinin (AVE) bu 

faktörün diğer faktörlerle olan korelasyon değerinden büyük olması ıraksak (ayrışma) geçerliği 

için yeterlidir. Bir başka deyişle bu yöntemde ölçeğin yakınsaklık geçerliliğinin sağlanabilmesi 

için değişkenlere ait ortalama açıklanan varyans (AVE) değerlerinin 0,50’nin üzerinde; bileşik 

güvenilirlik değerlerinin (Composite Reliability) ise 0,70’in üzerinde olması gerekmektedir (Hair 

vd., 1998:612). Dolayısıyla Tablo 4’de de görüldüğü gibi her iki ölçeği oluşturan faktörlerin 

tümü ıraksak ve yakınsaklık geçerliliği sağlamaktadır. Hesaplanan değerler Tablo 4’de 

verilmiştir.  

Tablo 4. Yapı Arasındaki Korelasyon Matrisi (Iraksak Geçerliliği) ve Bileşik Güvenilirlik Test 

Sonuçları  

        X  CR AVE 1 2 3 4 5 6 

Yenilik (1) 
3,69  0,78 0,56 0,13       

Risk Alma (2) 
3,80  0,73 0,60 ,385**

  

0,15      
Proaktiflik (3) 

3,58  0,72 0,59 ,247**

  

,571**

  

0,19     
Özerklik (4) 

3,53  0,77 0,55 ,181** ,172**

  

,241** 0,12    
Yenilik ve Özerklik (5) 

3,61  0,79 0,63 ,380** ,221**   ,349**   ,193**

  

0,15   
Birey Örgüt Uyumu (6) 

3,41  0,71 0,58 ,288**

  

,192**

  

,489** ,244** ,459**

  

0,14  

  **Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlıdır.  1- Kesinlikle Katılmıyorum ….. 5-Kesinlikle Katılıyorum. 

Diyagonal eksende ilgili faktörün (yapının) diğer faktörlerle arasındaki korelasyonlarının 

karesinin en büyüğü ve diyagonal eksenin altında faktörler arası korelasyonlar yer almaktadır. 

Tabloda görüldüğü gibi, AVE değerleri boyutlar arası korelasyonların karesinin en büyüğünden 

daha büyük bulunduğundan ayrım geçerliliğinin sağlandığı söylenebilir. Bu durumda modeldeki 

yapılarda yer alan ifadeler için iç tutarlığın sağlandığını söylemek mümkündür. Benzeşim 

geçerliği için AVE’nin 0,5’ten büyük olması ve CR’nin de AVE’den büyük olması gereklidir 

(Hair ve diğ. 2009). Dolayısıyla modeldeki yapılar için belirtilen şartların uygun sınırlarda 

oldukları ve benzeşim geçerliliğinin sağlandıkları söylenebilir. Ayrıca boyutlar arasındaki 

korelasyonlara bakıldığında iç girişimcilik ve birey örgüt uyumu arasında pozitif yönlü bir 

ilişkinin var olduğu görülmektedir. Dolayısıyla H1 ‘Birey örgüt uyumu iç girişimcilik ile pozitif 

ilişkilidir’ hipotezi kabul edilmiştir. Çalışma kapsamında öncelikle konaklama işletmeleri 

çalışanlarının cinsiyeti açısından birey örgüt uyumu ve iç girişimciliğin yenilik, risk alma ve 
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proaktiflik boyutları arasında anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığına bakılmıştır. İç 

girişimcilik ölçeğini oluşturan tüm boyutlara yönelik erkek ve kadın katılımcıların görüşlerinin 

‘katlıyorum’ ve birey örgüt uyumuna yönelik ise ‘kararsızım’ aralığına karşılık geldiği 

görülmektedir (yenilik t= ,197, p >0,05; yenilik ve özerklik t= ,870, p >0,05; risk alma t= 1,319, 

p >0,05; proaktiflik t= ,585, p >0,05; özerklik t=,887, p >0,05; birey örgüt uyumu t= ,969 ve p 

>0,05). Bu sonuçlar konaklama işletmeleri çalışanlarının iç girişimcilik ve birey örgüt uyumu 

ölçeklerine vermiş oldukları yanıtların cinsiyetlerine göre farklılaşmadığını gösterdiğinden H2 

hipotezi reddedilmiştir.  

Konaklama işletmeleri çalışanlarının iş yerindeki pozisyonlarına, yaşlarına ve turizm 

eğitimi alma durumlarına göre birey örgüt uyumu ölçeği ve iç girişimcilik ölçeğinin 

boyutlarından aldıkları puanlara ilişkin ortalama, standart sapma ve varyans analizi sonuçları 

Tablo 5'de verilmiştir.  

Tablo 5. Katılımcıların Birey Örgüt Uyumu ve İç Girişimciliğin Boyutlarından Aldıkları Puanlar, 

Standart Sapma ve Varyans Analizi Sonuçları (N = 235). 

          Değişkenler  N X  S.Sapma F 

değeri 

p Anlamlılık 

P
o

zi
sy

o
n

 

 

Yenilik Çalışan 130 3,6205 ,91570 8,937 ,000  

4>3>2 

4>3>1 

 

İlk k. yönetici  63 3,8413 ,69781 

Orta k. yönetici 30 4,2111 ,56381 

Üst k. yönetici 12 4,6111 ,31248 

Yenilik ve 

Özerklik 

Çalışan 130 3,5442 ,89273 5,662 ,001 3>1 

3>2 İlk k. yönetici  63 3,7143 ,85177 

Orta k. yönetici 30 4,2250 ,59939 

Üst k. yönetici 12 3,8750 ,44594 

Risk Alma Çalışan 130 3,4654 ,78671 2,655 ,041 3>1 

4>1 İlk k. yönetici  63 3,5873 ,84313 

Orta k. yönetici 30 3,8833 ,76207 

Üst k. yönetici 12 4,1458 ,31003 

Proaktiflik Çalışan 130 3,4321 ,96115 7,111 ,000 4>3>2 

3>1 

4>1 

İlk k. yönetici  63 3,3598 ,92128 

Orta k. yönetici 30 3,8722 ,90923 

Üst k. yönetici 12 4,7361 ,61734 
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Birey-Örgüt 

Uyumu 

Çalışan 130 3,0635 1,0278 17,431

  

,000

  

4>2>1 

3>2 

3>1 

İlk k. yönetici  63 3,6270 ,91126 

Orta k. yönetici 30 4,0667 ,39355 

Üst k. yönetici 12 4,4167 ,24618 

Y
a

ş 

Birey-Örgüt 

Uyumu 

20 yaş ve altı 29 3,0086 ,91242 2,255 ,049 3>1 

4>1 

5>1 

 

21-30 77 3,3506 ,96336 

31-40 57 3,4737 1,06558 

41-50 50 3,5400 1,01439 

*p<,05 

Tabloda görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan katılımcıların tüm bileşenler için verdikleri 

cevapların iş yerindeki pozisyonlarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) ile bakılmış, iç girişimciliğin tüm boyutları ve birey örgüt 

uyumu için grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p< 0,05). Buna göre H3 hipotezi desteklenmiştir. Ayrıca katılımcıların yaşları 

açısından iç girişimciliğin boyutları ve birey örgüt uyumu için grupların aritmetik ortalamaları 

arasında fark bulunup bulunmadığına bakılmış ve birey örgüt uyumu için grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p< 0,05).  Bu sonuca 

göre H4 hipotezi kısmen desteklenmiştir. Ancak katılımcıların birey örgüt uyumu ve iç 

girişimcilik ölçeğinin boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının turizm eğitimi alma 

durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir (yenilik F= 1,870 ve p >0,05; 

yenilik ve özerklik F= 1,330 ve p >0,05; risk alma F= 1,244 ve p >0,05; proaktiflik F= ,996 ve p 

>0,05; birey örgüt uyumu F= 1,240 ve p >0,05). Bu nedenle H5 hipotezi reddedilmiştir. 

Diğer hipotezlerin test edilmesinde yapısal denklem modelleme (SEM) tekniği 

kullanılmıştır. Hipotetik ilişkileri kapsayan yapısal modelin analizi ile elde edilen değerler 

(X2/df: 1,52; GFI: 0.92, AGFI: 0.93; CFI: 0.91; RFI: 0,80; RMSEA: 0,055; SRMR: 0,571) 

modelin veriye uygunluğuna işaret etmektedir. Değişkenler arasındaki ilişkilere ait standardize 

edilmiş parametre tahminleri, t değerleri ve modelin değişkenlerdeki açıklama gücü Tablo 6’da 

verilmiştir. 
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Tablo 6. Yapısal Eşitlik Modeli İçin Standardize Edilmiş Yol Katsayıları ve t Değerleri 

Değişkenler Arası İlişki Parametre Tahmini  t değeri    SE 

Birey Örgüt Uyumu----Yenilik .454 7.438** .064 

Birey Örgüt Uyumu----Yenilik&Özerklik .422 6.273** .191 

Birey Örgüt Uyumu----Risk Alma .390 3.339** .155 

Birey Örgüt Uyumu----Proaktiflik .309 3.127* .130 

Birey Örgüt Uyumu----Özerklik .395 3.793** .143 

    R2 Birey Örgüt Uyumu: 0,369; *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01. 

 

Şekil 2. Araştırma Modeline ait Parametre Değerleri 

Değişkenler arasındaki ilişkilere ait standardize edilmiş parametre tahminleri ve modelin 

değişkenlerdeki açıklayıcılık gücü Tablo 5’te ele alınmış ve Şekil 2’de yapısal eşit modeli ile 

elde edilen sonuçlar verilmiştir. Tablo 5’te de görüldüğü üzere birey örgüt uyumu iç 

girişimciliğin bütün boyutlarını pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Bu noktadan 

hareketle H6, H6a, H6b, H6c, H6d, H6e hipotezlerinin geçerliliği desteklenmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca birey örgüt uyumu iç girişimciliğin %36,9’unu açıklamaktadır.  

 

 

Birey Örgüt

 Uyumu              

          

    

Risk Alma

Proaktiflik Yenilik

Özerklik

H6c

B=,390

Yenilik & Özerklik

H6b

B=,422

H6a

B=,454

H6e

B=,395

H6d

B=,310
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6. SONUÇ 

Her organizasyon, mevcut ihtiyaçların ve ortaya çıkacak yeni ihtiyaçların daha iyi 

karşılanması için fırsatları belirleyebilen, organizasyonun kaynaklarını kullanabilme yeteneğine 

sahip iç girişimciler olarak adlandırılan kilit çalışanlara sahiptir (Pinchot ve Pellman, 

1999; Pinchot, 1985). Konaklama işletmelerinin sürekli olarak yenilikleri takip etmesi, hatta 

öncü olması çalışanlarının iç girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla mümkün 

olabilmektedir (Kozak ve Yılmaz, 2010). Bu bağlamda, kilit çalışanların içinde bulundukları 

organizasyonla uyumunun sağlanması ve organizasyona dahil olmaya devam etmesi çok 

önemlidir. Bu çalışma, İstanbul’da bulunan konaklama işletmeleri çalışanlarının birey örgüt 

uyumu ve iç girişimcilik düzeylerine ışık tutmaktadır. Ampirik bulgulara göre, birey örgüt 

uyumu ve iç girişimcilik arasında pozitif yönlü bir ilişkinin var olduğu görülmektedir. 

Çalışanların örgütsel uyumu ve iç girişimcilik düzeyleri organizasyon içindeki pozisyonları 

büyüdükçe artmaktadır. Bu sonuca, hizmet üreten konaklama işletmelerinde çalışanların 

organizasyonlarının başarısı için pozisyonlarına bağlı olarak çok çalışması, üstlerine karşı işin 

aksatılmaması konusunda sorumlu olmaları ve dolayısıyla iç girişimcilik becerilerini 

kullanmalarına yeterince fırsat kalmaması neden olabilir. Kozak ve Yılmaz’ın (2010) işaret ettiği 

gibi iç girişimcilik faaliyetlerinin üst yönetimin desteği olmaksızın açığa çıkması ve başarıya 

ulaşması mümkün değildir. 

Çalışmanın bir diğer sonucu, birey örgüt uyumunun çalışanlarının yaşı ilerledikçe 

arttığını ortaya koymaktadır. Yoğun tempo gerektiren hizmet işlerinde doğal olarak genç 

çalışanların fazla olması, zamana gereksinim duyan birey örgüt uyumunu geciktirebilmektedir.  

Antoncic ve Antoncic’de (2011) kontrol değişkenlerinden yaşın çalışan memnuniyeti, iç 

girişimcilik ve büyüme gibi değişkenler üzerinde etkili olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle 

konaklama işletmelerinin yöneticileri, iş görenlerin çalışma koşullarını ve iş ortamını iç 

girişimciliğin yaşanabileceği uygun bir yapıya dönüştürerek, çalışanların sahip oldukları 

zenginliklerin iş süreçlerine yansımasını sağlamalıdırlar.  

Çalışmada yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak, birey örgüt uyumunun iç 

girişimciliğin yenilik, risk alma, proaktiflik ve özerklik boyutları çerçevesindeki ilişkileri ve 

etkileri araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, birey örgüt uyumu istatistiksel olarak anlamlı bir 

şekilde iç girişimciliğin tüm boyutlarını etkilemekte ve iç girişimciliği %36,9’unu açıklamaktadır. 

Birey örgüt uyumunun en fazla iç girişimciliğin yenilik boyutu (ß=, 454) üzerinde etkili olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla konaklama işletmelerinde yöneticilerin yeni fikir, yöntem ve 

eleştirilere açık olması, misafirlerinin ihtiyaçlarına inovatif yollarla etkin cevap verilebilmesini 

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/09564230410564911
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/09564230410564911
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/09564230410564911
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beraberinde getirecektir. Sonuç olarak, konaklama işletmeleri yöneticilerinin iç girişimcilik 

yoluyla gelişimi ve değişimi etkileyebilecek birey örgüt uyumunu göz önünde bulundurmaları 

gereklidir. Bu çalışma kavramsal çerçevesi ve daha spesifik olarak desteklenen hipotezleri ile, 

çalışanların birey örgüt uyumu ve iç girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesi için ilgili literatüre 

ve yöneticilere temel bilgiler sağlamaktadır.  

Her çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da bir takım sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu 

çalışmada, İstanbul' da bulunan beş yıldızlı konaklama işletmelerinden sadece beş işletmenin 

çalışanlarından elde edilen verilere bakılarak genellemelerde bulunulmaktadır. Sadece 

İstanbul’da bulunan konaklama işletmelerine bakılarak diğer konaklama işletmelerinin 

bulunduğu destinasyonlara sonuçlar genelleştirilemeyebilir. Dolayısıyla gelecekteki 

akademisyenlerin, bu çalışmanın araştırma akışına katılması ve çalışmanın 

genelleştirilebilirliğini arttırmaları beklenmektedir. Konaklama işletmeleri çalışanlarının birey 

örgüt uyumu ve iç girişimcilik düzeylerini etkileyecek bazı faktörler (örgütsel güven, kişilik 

özellikleri vb.) bu çalışma kapsamında dikkate alınmamıştır. Bu faktörler gelecek çalışmalara 

dahil edilerek çalışmanın kapsamı geliştirilebilir.   
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Özet 

Çalışmanın amacı girişimcilik ve işletme bölümü öğrencilerinin girişimciliğe bakış açılarında demografik 

özellikler açısından herhangi bir farklılık olup olmadığını belirleyebilmektir. Bu amaç çerçevesinde Karabük 

Üniversitesi'nde ilgili bölümlerde öğrenim görmekte olan 227 öğrenciden anket yöntemi ile veriler elde edilmiştir. 

Hipotezleri test etmek amacıyla T-testi ve Anova analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda girişimciliğe 

bakış açılarına ilişkin bazı ifadelerin cinsiyet, çalışmak istenilen sektör, iş deneyimi ve bölüm açısından farklılık 

gösterdiği, öğrenim görülen sınıf açısından ise farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bu çalışmanın, işletme bölümü 

öğrencilerinin yanısıra ülkemizde sayılı olan girişimcilik bölümü öğrencilerini de kapsadığı için literatüre önemli 

katkılar sağlayacağını düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimciliğe Bakış Açısı, Üniversite Öğrencileri, İşletme Bölümü, Girişimcilik 

Bölümü. 

 

 

 

 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 

358 

A RESEARCH ON THE PERSPECTIVES AND ENTEPRENEURSHIP OF 

THE DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION STUDENTS 

Abstract 

The aim of the study is to determine whether there is any difference in demographic characteristics at the 

entrepreneurship perspective of entrepreneurship department and business department students'. Within content of 

this aim, data was obtained by questionnaire method 227 students in the relevant departments is studying of Karabuk 

University. T-test and Anova analysis were used to test hypotheses. As a result of the analyzes made, it has been 

determined that some statements about aspects of entrepreneurial perspective differ in terms of gender, desired 

sector, work experience and department, and there is no difference in terms of the class in which educated. It is 

thought that this study will provide important contributions to the literature as it includes the students of the 

entrepreneurship department which is rare in our country besides the business department students. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship Perspective, University Students, Business Department, 

Entrepreneurship Department. 

1. GİRİŞ 

Girişimcilik unsuru ülke ekonomilerinin gelişmesinde ve büyümesinde önemli bir yere 

sahiptir. Artan rekabet ortamında ise ülkeler arasında bir avantajdır. Günümüzde hem sahip 

olunan kaynakların hem de bilgilerin risk alınarak proaktif bir rol ile rekabet üstünlüğünü 

arttırmaya yönelik girişimlerde bulunulması gerekmektedir. Makro olarak ülke ekonomisi için 

mikro olarak işletme kazancı için girişimcilik desteklenmelidir. Bunu fark eden ülkeler ise 

girişimciliğe önem vererek çeşitli desteklerde bulunup girişimci oranını arttırmaktadırlar.  

Girişimciliğin, ülkelerin geleceği olan gençler tarafından nasıl algılandığı, bakış açılarının 

nasıl olduğu merak edilen bir konudur. Bir ülkenin özellikle genç girişimciliğe önem verebilmesi 

için mevcut durumlarının, potansiyellerinin, içlerinde olan coşkuların tespit edilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 

Özellikle üniversiteler olmak üzere çeşitli eğitim kurumları girişimcilik eğitimlerini 

arttırmaktadırlar. Üniversitelerde eğitim gören her öğrencinin bölüm ayırmadan içlerindeki 

mevcut potansiyelin keşfedilerek cesaretlendirilmelidirler. 

Girişimciliğin ekonomide sahip olduğu stratejik öneminin bilinir bir gerçek olduğundan 

eğitimlerin, bölümlerin ve verilen değerlerin çoğalması, başarılı girişimcilerin desteklenmesinin 
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ve proje kapsamında araştırmaların çoğaltılmasının gerekliliği düşünülmektedir. 

Bu çalışma kapsamında üniversite öğrencilerinin girişimciliğe bakış açılarını incelemek 

amacıyla, Karabük Üniversitesi işletme ve girişimcilik bölümlerinde öğrenim görmekte olan 

toplam 227 öğrenciden anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Veriler ANOVA ve T-Testi yöntemleri 

ile analiz edilmiş, bulgular paylaşılmış ve sonuçlara ilişkin yorumlara yer verilmiştir. 

2. GİRİŞİMCİLİK 

 Girişimcilik, Türk Dili Kurumu'nun İktisat Terimler Sözlüğüne (2004) göre, "girişimci 

olma durumu, emek sermaye ve doğayı bir araya getirerek üretim sürecinin bir üretim faktörü 

olarak tasarlanması, örgütlenmesi ve onun tüm risklerinin üstlenilmesidir." 

 Girişimcilik neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. İnsanların topluluk 

olarak yaşamaya başladığı zamandan bu yana girişimcilik çeşitli şekillerde var olagelmiştir. İlk 

dönemde tacirler uzun mesafeli ticaretlerinde risk alan kişiler olarak ilk girişimciler olmuşlardır. 

Sonraki dönemlerde, tarım toplumunda toprağa, sanayi toplumunda sermayeye bağlı olarak 

yapılan girişimcilik, bilgi toplumunda ise bilgi üretimine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir (Ürper, 

2012:4).  

 Liberalizmde ve ekonomik bir sistem olan kapitalizmde, düşünce ve inanç 

özgürlüğünden sonra üçüncü bir özgürlük çeşidi girişimcilik özgürlüğü olarak tanımlanmaktadır. 

Günümüzde ekonomik anlamda tekel sistem olarak karşımıza çıkan kapitalizmin girişimciliğe 

bakış açısı, bu kavramı daha da önemli hale getirmektedir (Fidan, 2002:17).  

 Modern girişimcilik kavramının kurucusu olarak tanımlanan Schumpeter (1978), 

girişimciliğin ekonomik kalkınmanın temeli olduğunu belirtmekte ve girişimciliği yeni 

bileşenleri bir araya getirme olarak tanımlamaktadır (Schumpeter, 1978:4). Bir tanıma göre 

girişimcilik, pazardaki niş noktaları fark etmek, bu noktalardaki fırsatları görmek ve uygun 

projelerle değerlendirmektir (Avşar, 2005:2). Daha genel ve kapsayıcı bir tanıma göre de 

girişimcilik, sorun/ihtiyaç ve fırsatları görmek, fırsatlardan faydalanmak ya da sorun ve 

ihtiyaçlara çözüm üretmek amacıyla ürün/hizmet ya da toplumsal fayda üretmek, bu üretim 

sırasında da gerekli riskleri üstlenmek, yenilik yapmak ve üretim faktörlerini bir araya 

getirmektir (Ürper, 2012:5).    

 Girişimcilik hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde teşvik edilmekte, 

girişimcilere farklı boyutlarda destekler sağlanmaktadır. Girişimcilik tarihin her döneminde 
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ekonominin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu katkı, özellikle son yüzyılda artan rekabet de 

göz önüne alındığında daha önemli bir konuma ulaşmıştır. Toplumun refahı, istihdam 

imkanlarının gelişmesi ve ekonomik büyüme için girişimcilik günümüzde vazgeçilmez bir değer 

olarak görülmektedir (Döm, 2006:30-31).  Örneğin Chakravorti'nin 2010 yılında paylaştığı 

bilgilere göre Dow Jones Sanayi Endeksi'nde yer alan 30 firmadan 18'i ekonomik gerileme 

döneminde kurulmuştur. Yine Kauffman Girişimcilik Endeksi yeni iş kurma oranının 2009'daki 

durgun ekonomiye rağmen son 14 yılın en yükseği olduğu görülmektedir (Chakravorti, 2010).   

 Yapılan ampirik çalışmalar göstermektedir ki ABD ve Avrupa'nın güçlü 

ekonomilerinde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerde de girişimcilik, ülke ekonomilerinin 

kalkınmasında çok önemli rol oynamaktadır (Benzing, vd., 2009).  Bu gerçeği gören ülkeler 

girişimciliğe önem göstermekte, çeşitli politikalarla girişimcileri ve girişimciliği desteklemekte 

ve ülkelerindeki girişimci oranını arttırmak için her türlü imkanı sunmaktadır. 

 Tüm bu tanımlamalar ışığında girişimciliğe bakış açısı, girişimciliğe ışık tutan bir 

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle genç neslin girişimciliğe bakış açıları, 

girişimciliğin geleceği hakkında araştırmacılara fikir vermektedir. 

3. METODOLOJİ 

3.1. Amaç ve Katkı 

Araştırma, işletme ve girişimcilik bölümü öğrencilerinin girişimciliğe bakış açılarını 

incelemeyi ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda araştırmanın, farklı bölümlerde 

öğrenim görmekte olan öğrencilerin girişimcilik konusunda algılarının değerlendirilmesi 

bakımından literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

3.2. Hipotezler 

Araştırmanın amacı ve araştırma konusu kapsamında aşağıdaki hipotezler belirlenmiştir: 

H1: Öğrencilerin girişimciliğe bakış açıları, cinsiyete göre farklılaşmaktadır. 

H2: Öğrencilerin girişimciliğe bakış açıları, çalışmak istenilen sektöre göre 

farklılaşmaktadır. 

H3: Öğrencilerin girişimciliğe bakış açıları, iş deneyimine göre farklılaşmaktadır. 

H4: Öğrencilerin girişimciliğe bakış açıları, eğitim görmekte oldukları bölüme göre 

farklılaşmaktadır. 

H5: Öğrencilerin girişimciliğe bakış açıları, bulundukları sınıfa göre farklılaşmaktadır. 
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3.3. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Karabük Üniversitesi işletme fakültesi işletme ve girişimcilik 

bölümünde öğrenim görmekte olan yaklaşık 1070 öğrenci oluşturmaktadır. Evrenden %90 

güvenilirlik sınırları içerisinde ve %5’lik bir hata payı dikkate alınarak en düşük örneklem 

büyüklüğü 217 kişi olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda 250 öğrenciye birinci elden anket 

ulaştırılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, bazı anketlerin uç̧ değerlere sahip olduğu ve bazı 

anketlerde hatalı kodlamalar yapıldığı tespit edilmiş ve 23 tane anket geçersiz sayılarak analiz 

dışında bırakılmıştır. Böylece 227 tane anket değerlendirmeye alınmıştır (Sekeran, 1992; 

Altunışık vd., 2005). 

3.4. Ölçek, Veri Toplama ve AnalizYöntemi 

Bu araştırmada, birincil veri toplama yöntemlerinden biri olan anket yöntemi 

kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik özellikleri 

belirlemeye yönelik ifadeler bulunmaktadır.  

İkinci bölüm de ise öğrencilerin girişimciliğe bakış açılarını ölçmeye yönelik 14 ifadenin 

yer aldığı, Girginer ve Uçkun (2004) tarafından geliştirilen "girişimciliğe bakış açısı" ölçeği 

oluşturmaktadır.  

Çalışma kapsamında hipotezler T-Testi ve ANOVA ile test edilmiştir. Analizler sonucunda 

elde edilen bulgular aşağıdaki bölümde yer almaktadır.  

4. BULGULAR 

Bu başlık altında sırasıyla demografik özelliklere, T-testi ve ANOVA analizi sonuçlarına 

yer verilmektedir. Araştırmaya katılanların demografik değişkenlere göre dağılımları Tablo-1'de 

gösterilmektedir. 

 

 

 

 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 

362 

Tablo 1. Demografik Özellikler 

Değişken Kategori N % 

Cinsiyet Kadın  129 56.8 

Erkek 98 43.2 

Yaş 18 - 20 93 41.0 

21 - 23 130 57.3 

24 ve üzeri 4 1.8 

Çalışmak İstenilen Sektör Kamu 73 32.2 

Özel Sektör 73 32.2 

Kendi İşim 81 35.6 

İş Deneyimi Evet 141 62.1 

Hayır 86 37.9 

Bölüm Girişimcilik 108 47.6 

İşletme 119 52.4 

Sınıf 1. sınıf 112 49.3 

2. sınıf 115 50.7 

Tablo-1'deki verilere göre çalışmaya katılan öğrencilerin %43.2 (98 kişi)'si erkek, %56,8 

(129 kişi)'i kadınlardan oluşmaktadır. Yaş gruplarına bakıldığında ise katılımcıların %41 (93 

kişi)'ının 18-20 yaş aralığında, %57,3 (130 kişi)'ünün 21-23 yaş aralığında ve %1,8 (4 kişi)'inin 

24 ve üzeri yaş aralığında yer almaktadır. Yine katılımcılardan kamu ve özel sektörde çalışma 

isteyenlerin oranı %32,2 (73 kişi) olarak eşit dağılmışken, %35,6 (81 kişi)'sının kendi işini 

kurmak istedikleri tespit edilmiştir. İş deneyimi başlığında ise çalışmaya katılan öğrencilerin 

%62,1 (141 kişi)'i iş deneyimi olduğunu belirtirken, %37,9 (86 kişi)'u iş deneyimlerinin 

olmadığını belirtmiştir. Çalışmaya 108 öğrenci girişimcilik, 119 öğrenci ise işletme bölümünden 

katılmıştır. Son demografik özellik olan öğrenim görülen sınıf sorusunda ise 1. sınıfların oranı 

%49,3 (112 kişi), 2. sınıfların oranı ise %50,7 (115 kişi) olarak tespit edilmiştir. 

Hipotez testleri çerçevesinde, öğrencilerin girişimciliğe bakış açılarına ilişkin ifadelerin 

demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmaktadır. Bu amaçla T-testi ve 

ANOVA analizinden yararlanılmıştır.  

İlk hipotez kapsamında, öğrencilerin girişimciliğe bakış açılarının cinsiyete göre 

farklılaşıp farklılaşmadığı test edilmiştir. Gerçekleştirilen T-testi sonuçları Tablo-2'de 

sunulmaktadır. 
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Tablo 2. Cinsiyete Göre Girişimciliğe Bakış Açıları 

 İfade Kategori Ort. S.S. t değeri sig. 

2 Bölümümden mezun olduğumda kendi işimi kurmayı 

hedefliyorum. 

Kadın 3.46 1.03 -2.764* 0.006 

Erkek 3.86 1.14 

3 Bölümümüzden mezun olanlar asla kamu sektöründe 

çalışmayı planlamamalıdır.  

Kadın 2.11 1.05 -2.706** 0.010 

Erkek 2.55 1.37 

6 Bir işin fırsatlar sunması emniyetli ve garantili 

olmasından daha önemlidir. 

Kadın 2.99 1.24 -2.339** 0.020 

Erkek 3.37 1.20 

10 Gerçekleri zorlayarak sezgiye ve hayallere dayalı 

hareket etmeyi tercih ederim. 

Kadın 3.23 1.16 -2.581** 0.011 

Erkek 3.62 1.07 

* p<0.01; ** p<0.05; N: Kadın= 129, Erkek=98; sd=225 

Tablo-2'de görüldüğü üzere girişimciliğe bakış açısının cinsiyet değişkenine göre 

incelendiğinde 4 ifadede farklılık tespit edilmiştir. Buna göre, daha çok erkek öğrenciler mezun 

olduktan sonra kendi işlerini kurmayı hedeflemektedirler. Yine erkek öğrenciler kadın 

öğrencilere göre daha yüksek bir oranda mezun olduktan sonra kamu sektöründe çalışmayı 

planlamamaktadırlar. Kadın öğrencilere nazaran erkek öğrenciler bir işin fırsatlar sunması, 

emniyet ve garantili olmasından daha önemli olduğunu düşünmektedir. Erkek öğrenciler, 

gerçekleri zorlayarak sezgiye ve hayallere dayalı hareket etmeyi, kadın öğrencilere göre daha 

çok tercih etmektedirler. Bu bulgulara göre H1 hipotezi kısmen kabul edilmektedir.  

İkinci hipotez kapsamında, öğrencilerin girişimciliğe bakış açılarının çalışmak istenilen 

sektöre göre farklılaşıp farklılaşmadığı test edilmiştir. Gerçekleştirilen ANOVA analizi sonuçları 

Tablo 3'te sunulmaktadır. 
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Tablo 3. Çalışmak İstenilen Sektöre Göre Girişimciliğe Bakış Açıları 

 İfade Kategori Ort. S.S. F sig. Post 

Hoc. 

1 Bölümümden mezun olduğumda kendi 

işimi kurmak için gerekli yeteneklere 

sahip olacağıma inanıyorum. 

Kamu
1
  3.46 0.10 9.637* 0.001 1-3 

Özel
2 

3.58 0.11 2-3 

Kendi İşim
3 

4.07 0.09  

2 Bölümümden mezun olduğumda kendi 

işimi kurmayı hedefliyorum. 

Kamu
1
  2.95 0.11 81.121* 0.001 1-2 

Özel
2
 3.27 0.10 2-3 

Kendi İşim
3
 4.58 0.06 1-3 

3 Bölümümüzden mezun olanlar asla 

kamu sektöründe çalışmayı 

planlamamalıdır.  

Kamu
1
  1.72 0.10 15.155* 0.001 1-2 

Özel
2
 2.41 0.14 1-3 

Kendi İşim
3
 2.72 0.13  

4 Bölümümüz mezun olanlar mutlaka 

girişimci olmaya odaklanmalıdır.  

Kamu
1
  3.34 0.14 4.239** 0.016 1-3 

Özel
2
 3.49 0.14 2-3 

Kendi İşim
3
 3.86 0.11  

5 Bölümümüz mezun olanlar özel 

sektörde çalışmayı planlamalıdır. 

Kamu
1
  3.36 0.10 5.866* 0.003 2-3 

Özel
2
 3.64 0.10  

Kendi İşim
3
 3.12 0.11  

13 Kariyerimin gelecek 5 yılında yüksek 

maaşlı bir iş fırsatı karşıma çıksa kabul 

ederim. 

Kamu
1
  4.15 0.11 8.073* 0.001 1-3 

Özel
2
 4.13 0.11 2-3 

Kendi İşim
3
 3.56 0.12  

* p<0.01; ** p<0.05; N: Kamu= 73, Özel=73, Kendi İşim=81 ; sd=226 

 Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin girişimciliğe bakış açılarında çalışmak istenilen 

sektör açısından farklılıklar tespit edilmiştir. Kendi işini kurmak isteyen öğrenciler, kamu ve özel 

sektörde çalışmak isteyen öğrencilere göre mezun olduklarında gerekli yeteneklere sahip 

olacaklarına daha çok inanmaktadırlar. Mezun olduktan sonra çalışmak istenilen sektör açısından 

"bölümümden mezun olduktan sonra kendi işimi kurmayı hedefliyorum" ifadesi 

farklılaşmaktadır. Kamu sektöründe çalışmak isteyen öğrenciler, kendi işini kurmak ve özel 

sektörde çalışmak isteyen öğrencilere göre mezun olduktan sonra kamu sektöründe çalışmayı 

daha fazla planlamaktadırlar. Kendi işini kurmak isteyen öğrenciler, kamu ve özel sektörde 

çalışmak isteyen öğrencilere göre girişimci olmaya daha fazla odaklanılması gerektiğini 

düşünmektedirler. Özel sektörde çalışmayı isteyen öğrenciler, kendi işini kurmak isteyen ve 

kamuda çalışmak isteyen öğrencilere göre mezuniyet sonrası özel sektörde çalışmayı daha fazla 
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planlamaktadırlar. Kendi işini kurmak isteyen öğrenciler, kamu ve özel sektörde çalışmak isteyen 

öğrencilere göre kariyerlerinin ilk beş yılında yüksek maaşlı bir iş fırsatı ile karşılaştığında daha 

az kabul edeceklerini belirtmektedirler. Dolayısı ile H2 hipotezi kısmen kabul edilmektedir. 

 Üçüncü hipotez kapsamında, öğrencilerin girişimciliğe bakış açılarının iş 

deneyimlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı test edilmiştir. T-testi sonuçları Tablo-4'te 

sunulmaktadır. 

Tablo 4. İş Deneyimine Göre Girişimciliğe Bakış Açıları 

 İfade Kategori Ort. S.S. t değeri sig. 

2 Bölümümden mezun olduğumda kendi işimi 

kurmayı hedefliyorum. 

Evet 3.75 1.11 1.992* 0.048 

Hayır 3.45 1.05 

10 Gerçekleri zorlayarak sezgiye ve hayallere dayalı 

hareket etmeyi tercih ederim. 

Evet 3.54 1.13 2.482* 0.014 

Hayır 3.16 1.11 

13 Kariyerimin gelecek 5 yılında yüksek maaşlı bir iş 

fırsatı karşıma çıksa kabul ederim. 

Evet 3.82 1.08 -1.976* 0.049 

Hayır 4.11 1.02 

* p<0.01; ** p<0.05; N: Evet= 141, Hayır=86; sd=225 

Tablo 4'de göre iş deneyimi açısından öğrencilerin girişimciliğe bakış açıları üç ifade 

farklılık göstermektedir. Buna göre, iş deneyimi olan öğrenciler mezun olduktan sonra kendi 

işini kurmayı, iş deneyimi olmayan öğrencilere göre daha fazla hedeflemektedirler. Yine, iş 

deneyimi olan öğrenciler gerçekleri zorlayarak sezgiye ve hayallere dayalı hareket etmeyi iş 

deneyimi olmayan öğrencilere göre daha fazla tercih etmektedirler. Buna karşılık, iş deneyimi 

olmayan öğrenciler kariyerlerinin ilk beş yılında yüksek maaşlı bir iş fırsatı ile karşılaştıklarında 

iş deneyimi olan öğrencilere göre daha fazla tercih edeceklerini belirtmektedirler. Dolayısı ile H3 

hipotezi kısmen kabul edilmiştir. 

Dördüncü hipotez kapsamında, öğrencilerin girişimciliğe bakış açılarının eğitim 

gördükleri bölüme göre farklılaşıp farklılaşmadığı test edilmiştir. Gerçekleştirilen T-testi 

sonuçları Tablo 5'te sunulmaktadır. 
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Tablo 5. Bölüme Göre Girişimciliğe Bakış Açıları 

 İfade Kategori Ort. S.S. t değeri sig. 

2 Bölümümden mezun olduğumda kendi işimi 

kurmayı hedefliyorum. 

Girişimcilik 3.89 1.15 3.460* 0.001 

İşletme 3.40 1.00 

3 Bölümümüzden mezun olanlar asla kamu 

sektöründe çalışmayı planlamamalıdır.  

Girişimcilik 2.47 1.31 1.982** 0.049 

İşletme 2.15 1.09 

8 Sosyal yaşamı, iş yaşamını, eğlenceyi dengeli bir 

şekilde yaşayan bir kişiliğe sahip olmak isterim.  

Girişimcilik 4.66 0.56 3.188* 0.002 

İşletme 4.36 0.86 

11 İnandığım bir konuda negatif bir değerlendirmeye 

maruz kalma pahasına karar veririm.  

Girişimcilik 4.12 0.99 2.867* 0.005 

İşletme 3.75 0.92 

12 İnandığım bir konu dahi olsa kural dışı 

davranmayı göze alamam.  

Girişimcilik 2.58 1.23 -3.375* 0.001 

İşletme 3.12 1.18 

* p<0.01; ** p<0.05; N: Girişimcilik= 108, İşletme=119; sd=225 

Tablo-5'e göre öğrencilerin girişimciliğe bakış açılarının eğitim gördükleri bölüme göre 

beş ifadede farklılık göstermektedir. Buna göre, girişimcilik bölümü öğrencileri mezun olduktan 

sonra kendi işini kurmayı işletme bölümü öğrencilerine göre daha fazla hedeflemektedirler. 

Girişimcilik bölümü öğrencileri mezun olduktan sonra kamu sektöründe çalışmayı işletme 

bölümü öğrencilerine göre daha az planlamaktadırlar. Girişimcilik bölümü öğrencileri sosyal 

yaşamı, iş yaşamını, eğlenceyi dengeli bir şekilde yaşayan bir kişiliğe sahip olmayı işletme 

bölümü öğrencilerine göre daha çok istemektedirler. Yine girişimcilik bölümü öğrencileri, 

işletme bölümü öğrencilerinden inandığı bir konuda negatif bir değerlendirmeye maruz kalma 

pahasına karar vermeyi daha fazla düşünmektedirler. İşletme bölümü öğrencileri, girişimcilik 

bölümü öğrencilerine göre inandığı bir konu dahi olsa kuraldışı davranmayı daha az göze 

alabilmektedirler. Dolayısı ile H4 hipotezi kısmen kabul edilmiştir. 

Beşinci ve son hipotez kapsamında, öğrencilerin girişimciliğe bakış açılarının eğitim 

gördükleri sınıfa göre farklılaşıp farklılaşmadığı test edilmiştir. On dört ifadeyle gerçekleştirilen 

T-testi sonucunda kategoriler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Dolayısı ile H5 

hipotezi reddedilmiştir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde girişimcilik ülkelerin artan küreselleşme karşısında rekabetçiliğini 

sürdürmeleri için ekonomik kalkınma stratejilerinden biri olarak kabul edilmektedir (Keat, vd., 

2011:206). Yu ve Si ise girişimcilik için, algılanan bir fırsat karşısında yeni örgütler oluşturmanın 

veya olgunlaşmış örgütleri canlandırmanın bir parçası olacaktır, demektedir (Yu ve Si, 2012:524). 

Tüm bu çalışma ve tanımlamalardan yola çıkarak girişimciliğin istihdam ve ekonomik büyüme 

konularındaki katkıları yadsınamaz bir gerçektir. Bu kapsamda üniversite öğrencilerinin 

girişimciliğe bakış açıları da önem arzetmektedir. 

Bu çerçevede araştırmanın amacı kapsamında girişimcilik ve işletme bölümü 

öğrencilerinin girişimciliğe bakış açılarında demografik özellikler açısından herhangi bir farklılık 

olup olmadığını incelenmiştir. Bu amaç çerçevesinde Karabük Üniversitesi'nde ilgili bölümlerde 

öğrenim görmekte olan 227 öğrenciden anket yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Hipotezleri test 

etmek amacıyla T-testi ve Anova analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda girişimciliğe 

bakış açılarına ilişkin bazı ifadelerin cinsiyet, çalışmak istenilen sektör, iş deneyimi ve bölüm 

açısından farklılık gösterdiği, öğrenim görülen sınıf açısından ise farklılık göstermediği tespit 

edilmiştir.  

Yapılan analiz sonuçlarına göre ilk hipotez (H1: Öğrencilerin girişimciliğe bakış açıları, 

cinsiyete göre farklılaşmaktadır) testinde bölümümden mezun olduğumda kendi işimi kurmayı 

hedefliyorum, bölümümüzden mezun olanlar asla kamu sektöründe çalışmayı planlamamalıdır, 

bir işin fırsatlar sunması emniyetli ve garantili olmasından daha önemlidir ve  gerçekleri 

zorlayarak sezgiye ve hayallere dayalı hareket etmeyi tercih ederim ifadelerine göre anlamlı 

olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu dört ifadede erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre 

daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu ifadeler kapsamında erkek öğrencilerin 

kadın öğrencilere göre girişimciliğe daha yatkın olduğu söylenebilir. 

İkinci hipotez (H2: Öğrencilerin girişimciliğe bakış açıları, çalışmak istenilen sektöre göre 

farklılaşmaktadır.) testinde bölümümden mezun olduğumda kendi işimi kurmak için gerekli 

yeteneklere sahip olacağıma inanıyorum, bölümümden mezun olduğumda kendi işimi kurmayı 

hedefliyorum, bölümümüzden mezun olanlar asla kamu sektöründe çalışmayı planlamamalıdır 

ve bölümümüz mezun olanlar mutlaka girişimci olmaya odaklanmalıdır ifadelerinde "kendi işimi 

kurmak istiyorum" cevabı verenlerin kamu ya da özel sektörde çalışmak istiyorum cevabını 

verenlere oranla daha yüksek ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Girişimci olmak isteyen 

katılımcıların bu ifadelerde yüksek ortalamaya sahip olmaları çalışma açısından beklenen bir 
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sonuçtur. Bununla birlikte aynı hipotez kapsamında bölümümüzden mezun olanlar özel sektörde 

çalışmayı planlamalıdır ve kariyerimin gelecek 5 yılında yüksek maaşlı bir iş fırsatı karşıma 

çıksa kabul ederim ifadelerine kamu ya da özel sektörde çalışmak istiyorum cevabı verenlerin 

kendi işimi kurmak istiyorum cevabını verenlere oranla daha yüksek ortalamaya sahip olması da 

üstte yer alan sonuçlarla benzerlik göstermektedir. 

Üçüncü hipotez (H3: Öğrencilerin girişimciliğe bakış açıları, iş deneyimine göre 

farklılaşmaktadır) testi analiz sonuçlarına göre; bölümümden mezun olduğumda kendi işimi 

kurmayı hedefliyorum ve gerçekleri zorlayarak sezgiye ve hayallere dayalı hareket etmeyi tercih 

ederim ifadelerine iş deneyimi olan katılımcıların, iş deneyimi olmayan katılımcılara göre daha 

yüksek ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Buna karşılık kariyerimin gelecek 5 yılında 

yüksek maaşlı bir iş fırsatı karşıma çıksa kabul ederim ifadesinde iş deneyimi olmayan 

katılımcılar daha yüksek ortalamaya sahiptir. Bu sonuçlara göre iş deneyimi olanların iş 

deneyimi olmayanlara göre girişimciliğe daha yatkın olduğu söylenebilir. 

Dördüncü hipotez (H4: Öğrencilerin girişimciliğe bakış açıları, eğitim görmekte oldukları 

bölüme göre farklılaşmaktadır) kapsamında yapılan analizlere göre, bölümümden mezun 

olduğumda kendi işimi kurmayı hedefliyorum, bölümümüzden mezun olanlar asla kamu 

sektöründe çalışmayı planlamamalıdır, sosyal yaşamı, iş yaşamını, eğlenceyi dengeli bir şekilde 

yaşayan bir kişiliğe sahip olmak isterim ve inandığım bir konuda negatif bir değerlendirmeye 

maruz kalma pahasına karar veririm ifadelerinde girişimcilik bölümü öğrencilerinin işletme 

bölümü öğrencilere göre daha yüksek ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Bununla birlikte 

inandığım bir konu dahi olsa kural dışı davranmayı göze alamam ifadesinde ise işletme bölümü 

öğrencilerinin daha yüksek ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre 

girişimcilik bölümü öğrencilerinin, işletme bölümü öğrencilere göre, araştırmanın da 

beklentilerine uygun bir şekilde girişimciliğe daha yatkın olduğu söylenebilir. Araştırmaya 

katılan öğrencilerin henüz ilk iki sınıfta öğrenim gördükleri göz önüne alınırsa eğitimlerinin 

ileriki dönemlerinde girişimcilik öğrencilerinin girişimcilik konusunda daha ileri seviyede 

olacağı yorumu yapılabilir. Bu bulgular, araştırma kapsamında ulaşılan en önemli bulgulardan 

biri olarak tanımlanabilir. 

Beşinci ve son hipotez kapsamında, öğrencilerin girişimciliğe bakış açılarının eğitim 

gördükleri sınıfa göre farklılaşıp farklılaşmadığı test edilmiştir. On dört ifadeyle gerçekleştirilen 

T-testi sonucunda kategoriler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Dolayısı ile H5 

hipotezi reddedilmiştir. Bunun sebebinin öğrencilerin henüz ilk iki sınıfta olması gösterilebilir. 
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Tüm bulgu ve sonuçlardan yola çıkarak bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda 

girişimciliğe bakış açısının özellikle iş deneyimi ve eğitimle olan ilişkisinin daha ayrıntılı 

incelenmesi, aynı katılımcılara ileriki yıllarda da aynı çalışmanın tekrar uygulanarak sonuçların 

karşılaştırılması literatüre katkısı açısından önemli çalışmalar olacaktır. Yarının dünyasında 

başarılı olabilmek için en önemli kaynak olan gençlerin girişimci olarak yetiştirilebilmesi için 

kapsamlı projeler geliştirilmeli, üst düzey rekabetin yaşandığı küresel pazarlarda ülkemizi ve 

onun insanını layık olduğu yere taşıyabilmek için girişimcilik coşkusu aşılanmalıdır (Fidan ve 

Çiftçi, 2009:73). 
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Özet 

Turizm sektörü, birçok alt sektörle olan ilişkisi, istihdama katkısı ve kazandırmakta olduğu döviz girdisi 

sayesinde ülke ekonomileri için önem arz etmektedir. Bu anlamda turizm potansiyeli bulunan bölgeler ve ülkeler iç 

ve dış turizm faaliyetlerine ağırlık vererek, bölgesel kalkınmayı ve ekonomik gelişmeyi hızlandırabilmektedirler. 

Kümelenme, belirli bir faaliyet alanında birbiriyle rekabet edenaynı zamanda birbiriyle işbirliği yapan firmaların, 

uzmanlaşmış tedarikçilerin, hizmet sağlayıcıların ve ilgili kurumların coğrafi yoğunlaşması olarak 

tanımlanmaktadır. Bu çalışmada tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde İBBS-3 (81 il) düzeyinde, kümelenme 

haritalaması çalışmalarında en çok kullanılan yöntem olan “Üç Yıldız Analizi” yapılmıştır.
1

Üç Yıldız 

Analizyöntemine göre çalışma kapsamındaki bölgede bulunan herhangi bir sektördeki kümelenme üç yıldız aldıysa 

“Olgun Küme” iki yıldız aldıysa “Potansiyel Küme” tek yıldız aldıysa “Aday Küme” olarak 

adlandırılmaktadır.Analiz sonucunda, Antalyave İstanbulillerinin 3 yıldız aldığı. Muğla,  Nevşehir, İzmir, Aydın, 

Bolu, Çanakkale, Afyonkarahisar, Yalova, Trabzon, Balıkesir, Samsun illerimiz ise iki yıldız aldığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kümelenme, Elmas Modeli, Turizm Sektörü, 3 Yıldız Analizi 

 

CLUSTERING ANALYSIS IN TURKEY TOURISM SECTOR  

Abstract 

The tourism sector is important for the country's economy because of its relationship with many sub-

sectors, its contribution to employment and its foreign exchange inflows. In this sense, regions and countries which 

have tourism potential can accelerate regional development and economic development by giving importance to 

internal and external tourism activities. Clustering means that the geographical concentration of firms, specialized 

suppliers, service providers and related institutions that cooperate and compete with each other in a specific field of 

activity. In this study, "Three Stars Analysis" which is the most used method in cluster mapping studies at the level 

of NUTS-I (81 provinces) covering all of Turkey was made. According to the Three Stars Analysis method, if the 

clustering in any sector in the study area received three stars, it would be labeled "Mature Cluster". It is called 

"Potential Cluster" if it has received two stars. If it received a single star, it is called "Candidate Cluster".As a 

result of the three star analyses, Antalya and İstanbul have got 3 stars. Muğla, Nevşehir, İzmir, Aydın, Bolu, 

Çanakkale, Afyonkarahisar, Yalova, Trabzon, Balıkesir and Samsun have got 2 stars. 

Keywords: Clustering, Diamond Model, Tourism Sector,Three Star Analysis 

 

                                                           
1

http://www.clusterobservatory.eu/index.html#!view=aboutobservatory;url=/aboutobservatory/methodology/indicat

ors/ 

http://www.clusterobservatory.eu/index.html#!view=aboutobservatory;url=/aboutobservatory/methodology/indicators/
http://www.clusterobservatory.eu/index.html#!view=aboutobservatory;url=/aboutobservatory/methodology/indicators/
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1. GİRİŞ 

Kümelenme yaklaşımı, işletmelerin girişimcilik gücünü arttırması dolayısıyla bölgesel 

kalkınmaya olumlu etkilerinin değerlendirilmesi anlamında uzun zamandan beri literatürde 

tartışılan ve sahada uygulama alanı bulan konular arasında bulunmaktadır. Bir ülke için 

ekonomik büyüme ve bölgesel kalkınma anlamında en küçük yapı taşlarının işletmeler olduğu 

düşünüldüğünde, işletmelerin bulundukları bölge üzerinde yaratmış olduğu istihdam ve çıktı 

düzeyinin incelenmesi oldukça önem arz etmektedir.   

Günümüzde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede bölgesel kalkınma aracı olarak 

Kümelenme Yaklaşımı kullanılmaktadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde yarı iletken 

endüstrisinin kümelendiği Kaliforniya’daki Silikon Vadisi, otomotiv endüstrisinin kümelendiği 

Detroit, film ve eğlence sektörünün kümelendiği Hollywood bunlara örnektir. Benzer şekilde AB 

içerisinde Londra’da yer alan Bankacılık Sektörü Kümelenmesi, Norveç Deniz Ürünleri Kümesi, 

Almanya’da bulunan Kuzey Ren-Westfalya Makine İmalatı ve Üretim Teknikleri 

Sektör Kümelenmesi diğer önemli kümelenme örnekleridir.  

Endüstriyel kümelenmeler bir yönüyle David Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlükler 

teorisinin hayata geçirilmiş uygulamaları konumundadır. Kümelenmenin olduğu bölgedeki 

karşılaştırmalı üstünlükler, (bölgenin kapasitesine odaklanma) endüstriyel kümelenme ve 

bölgesel kalkınma çalışmalarına temel teşkil etmektedir. Dünya’da ve ülkemizde bunun birçok 

örneği verilebilir. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 

tarafından yürütülmekte olan “Türkiye’de Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi” 

bunun bir örneği niteliğindedir.
2

Bu proje kapsamında örneğin Eskişehir-Bilecik-Kütahya 

seramik iş kümelenmesive Denizli-Uşak ev tekstili kümelenmesi,  Mersin İşlenmiş Gıda İş 

Kümelenmesi, Ankara Yazılım İş Kümelenmesi, Ankara Makine İş Kümelenmesi, Muğla Yat 

Üretimi İş Kümelenmesi, İzmir Organik Gıda İş Kümelenmesi, Manisa Elektrik Elektronik 

Aletler İş Kümelenmesi faktör donatımları anlamında karşılaştırmalı üstünlüklere sahip 

bölgelerde kurulan endüstriyel kümelenmelere örnek verilebilir. Bu bölgelerde hammadde, bilgi 

birikimi, yetişmiş iş gücü v.b. birçok konuda karşılaştırmalı üstünlük söz konusudur.  

Benzer şekilde ülkemizde Turizm potansiyeline sahip bu alanda karşılaştırmalı üstünlüğe 

sahip bölgelerde de doğal kümelenmeler oluşmuştur. Bu bölgelerde yer anal coğrafi 

yoğunlaşmalar ilk başlangıç itibariyle “agglomeration economies” diye tanımlanan yığınlar 

şeklinde oluşmaktadır (Glaeser, 2010:1).  Daha sonra işletmeler arasında ilişkilerin gelişmesi, 

talebin çeşitlenmesi, sektörün yaratmış olduğu ürünlerin çeşitlenmesi, değer zincirinin oluşması 

veya oluşturulması,  destekleyici sektörlerin oluşması veya bilinçli bir şekilde oluşturulması 

şeklinde bu yığınlar kümelenmeye dönüşmektedir. 

Kümelenme kavramının Türkiye’de temel politika belgelerinde yer aldığı ilk çalışma 

2004 yılında yayınlanan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planıdır. KOBİ Stratejisi belirlemeye yönelik 

                                                           
2
Mart 2007’de başlatılan “Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi” (Proje) AB tarafından finanse edilmekte 

ve kümelenme üzerine bir “Strateji Belgesi” geliştirilmesi suretiyle Türkiye’de ulusal kümelenme politikasının 

oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) olan 

Projeyi, uluslararası bir konsorsiyumun teknik desteği ile T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) 

yürütmektedir. Kaynak: http://www.smenetworking.gov.tr/detay.cfm?MID=50 Erişim Tarihi:04.05.2017) 

http://www.smenetworking.gov.tr/detay.cfm?MID=50
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olan bu çalışma yerel kümelerin desteklenmesi hususuna vurgu yapılmıştır. 2007-2009 dönemi 

için revize edilen bu strateji belgesinde kümelenme yaklaşımına verilen önem daha da 

artırılmıştır.  

Kümelenmelerin desteklenmesine ilişkin en kapsamlı temel politika belgesi 2007-2013 

dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planıdır. Dokuzuncu kalkınma planında 

kümelenmelerle ilgili birçok politika kararından bahsedilmektedir. Bunlardan biri “Yerel 

Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması” başlığı altında şu şekilde ifade 

edilmektedir.  

“Sürükleyici sektörler liderliğinde ve güçlendirilmiş sosyal ağ yapısı içinde 

kümelenmelerin desteklenmesi sağlanacaktır. Bu çerçevede; yerel kümelenme 

alanlarını destekleyici, kümedeki aktörler arasında işbirliğini artırıcı ve kümenin 

dünya piyasaları ile entegrasyonunu sağlamaya yönelik mekanizmaların oluşumu 

özendirilecektir.”
3
 

Bilindiği gibi kalkınma planları iktisadi anlamda en temel politika belgeleridir.  

Dokuzuncu Kalkınma Planında, yerel kalkınma ve bununla bağdaşık olarak kümelenme 

konusunun önemi ilk defa bu kadar net bir şekilde ifade edilmektedir. 

Turizm sektörü Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. Örneğin Turizm Seyahat 

Acenteleri Birliğinin (TÜRSAB) açıklamış olduğu verilere göre 2015 yılında ülkemizde turizm 

gelirlerinin GSMH içindeki payı %6.2’dir.  Bu oran 2016 yılında %2.6 seviyesine gerilemiştir. 

T.C. Kültür ve turizm Bakanlığının verilerine göre 2016 yılı 2015 yılı ile kıyaslandığında 

ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı %30.05 oranında azalarak 25 milyon 352 bin 213 kişiye 

geriledi. Ayrıca bu raporda dikkat çeken önemli verilerden biride 25.352.213 ziyaretçi sayısının 

615.477’si yani toplam turist sayısının %2.43’ü ülkemize günü birlik gelen ziyaretçilerden 

oluşmaktadır.  Bunun anlamı %2.43’lük kesim ülkemizde uzun süre konaklamadığı için Turizm 

Sektörüne katkısının sınırlı olduğudur. (TÜRSAB, Incoming Turizm Raporu 2016:2)  

Bu anlamda ülkemiz ekonomisi adına turizm sektörünün önemi oldukça açıktır. Turizm 

sektörünün geliştirilmesi anlamında kullanılabilecek yaklaşımlardan biride Kümelenme 

yaklaşımıdır. Birçok sektörde çıktı düzeyinin arttırılması anlamında dünya genelinde sıklıkla 

kullanılan kümelenme yaklaşımı turizm sektörünün hizmet kalitesinin arttırılması, farklı bölgeler 

için turizm hizmetlerinin çeşitlendirtmesi ve geliştirilmesi anlamında oldukça önemli bir araçtır. 

Nitekim bunun en güzel örneği Sultanahmet Turizm Kümelenmesidir.  

Tüm dünyada geniş uygulamaları bulunan endüstriyel kümelenme yaklaşımının, 

ülkemizde uygulanmasına yönelik öncü çalışmalardan biri, özel sektörün desteği ile Michael 

Porter ve ekibi tarafından 1999 yılında başlatılan Türkiye’nin Rekabet Avantajı (CAT) 

projesidir. Michael Porter’ın geliştirdiği kümelenme modelini, bölgesel kalkınma çalışmalarında 

kullanmak için CAT ekibi, Michael Porter’ın ekibinden değişik eğitimler almış ve bu süreç 

içerisinde ciddi bir bilgi transferi gerçekleştirmiştir. Michael Porter’ın asistanı Dr. Asya 

                                                           
3
DPT: Dokuzuncu Kalkınma Planı, Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması.  
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Rudkovskaya’nın liderliğinde 1999 senesinde çalışmalara başlayan CAT ekibi, yaptığı analizler 

sonucu ülkemiz adına turizm sektörünü küresel arenada rekabet avantajına sahip sektörlerden 

biri olarak belirlemiştir. Proje doğrultusunda pilot kümelenme çalışması olarak Sultanahmet 

bölgesi seçilmiş ve 2000 yılında kümelenme ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.  

2005 yılında projenin etkilerini ölçmek için Sultanahmet kümelenme analizi yapılmıştır. 

Yapılan anket çalışması sonucunda Sultanahmet kümelenmesinde yer alan firmaların ortalama 

yıllık cirolarının 400.000 $’dan, yaklaşık olarak 1.000.000 $’a yükseldiği görülmüştür. İstihdam 

konusunda kümelenme içindeki firmalarda istihdam edilen ortalama çalışan sayısının 12’den 

18’e çıktığı gözlenmiştir. Çalışan sayısındaki artışın yanı sıra Sultanahmet’e gelen turistlerin 

bölgede yapmış oldukları günlük harcama tutarı büyük oranda artış göstererek kümelenme 

oyuncularının işbirliği sonucunda ortaya çıkan yeni turistik ürünlerin sunulması ile turistlerin 

ortalama kalış süreleri 2 günden 3 güne çıkmıştır. Ayrıca turistlerin günlük harcama tutarının 

ortalama 50 $’dan 80 $’a çıktığı ve Sultanahmet bölgesindeki otellerde yaşanan talep artışı 

sebebiyle otel odası ücretlerinin gecelik 20 $’dan 40 $’a yükseldiği saptanmıştır (Tansuğ, 

2009:66). Bu proje kümelenme yaklaşımının etkilerinin değerlendirilmesi anlamında ülkemiz 

adına önemli bir örnek teşkil etmektedir. 

Çalışmamızın teorik altyapısını bölgesel kalkınma literatüründe yer alan kümelenme 

yaklaşımı oluşturmaktadır. Bu çalışmada ülkemizde hali hazırda var olan Turizm 

Kümelenmelerinin belirlenmesi ayrıca Turizm sektöründe kümelenme potansiyeline sahip olan 

bölgelerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular 

doğrultusunda tespit edilen olgun ve potansiyel kümelerde turizm sektörünün geliştirilmesi 

anlamında ne tür çalışmaların yapılması gerektiği üzerinde durulacaktır.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Kümelenme yaklaşımının temelleri Alfred Marshall’ın ilk basımı 1890’da yayınlanan 

“Ekonominin ilkeleri” adlı kitabında dile getirilen endüstriyel yoğunlaşma ekonomisine yönelik 

katkısına dayanmaktadır. Marshall endüstriyel kümelenmelerin oluşması için 3 şarttan 

bahsetmektedir. Bunlar eğitimli iş gücünün varlığı, uzmanlaşmış tedarikçilerin varlığı ve dışsal 

yayılmanın olabilirliğidir (Bilgi ve fikirlerin küme içinde hızlı yayılması). Water Isard ve 

arkadaşları (1960) endüstriyel kümelenme kavramını, ihracat odaklı endüstriler ve bu 

endüstrilerin bölgedeki diğer endüstriler ile olan bağlantılarını da ekleyerek geliştirmiştir. Isard’a 

göre bu kuvvetli endüstriyel bağlantılar, endüstriyel kümelerin varlığının delilidir (Isbasoiu, 

2006: 3). 

Endüstriyel kümelenmeler birçok akademisyen tarafından, belirli bir coğrafik bölgede 

yoğunlaşmış, birbirine hem dikey (tedarikçileri ve müşterileriyle ilişkileri olan) hem yatay 

(teknoloji, insan kaynakları gibi ortak kaynakları paylaşan) şekilde bağlı endüstriyel gruplar 

olarak tanımlanmaktadır. (Porter, 1990; Feser and Bergman, 2000; Feser, 2005). Oldukça benzer 

bir biçimde, Avrupa Komisyonu da yakın zamanlarda kümeleri birbirlerine yakın konumlanmış 

olan ihtisaslaşmış uzmanlık, hizmet, kaynak, tedarik ve beceri geliştirecek kadar yeterli düzeye 

ulaşmış bir grup şirket, ilgili ekonomik aktörler ve kurumlar olarak tanımlamıştır (Beyaz Kitap, 

2007: 12). 
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Kümelenme konusunda literatürde en yaygın kullanılan model aşağıda Şekil 1’de 

gösterilen  Micheal Porter’ın Elmas Modelidir. Şekilde de görüldüğü gibi, modeldeki 4 ana unsur 

olan Girdi Koşulları, Talep Koşulları, İlgili ve Destekleyen Sanayi, Firma Stratejisi Ve Rekabet; 

birbirleriyle karşılıklı etkileşim halinde olmakta, devlet kurumları ve işbirliği kurumları ise 

destekleyici unsurlar olarak yer almaktadır. Genel olarak herhangi bir coğrafi yoğunlaşmanın 

yığın halinden kümeye dönüşmesinde uygulanan kümelenme çalışmalarının en önemli 

aktörlerinden biri Devlet Kurumlarıdır. Porter küme oluşmasında devletin desteğinin önemli 

olduğunu ifade etmektedir. Ama bu desteğin dolaylı olması gerektiğini de belirtmektedir. 

Porter’a göre devletin yapması gereken elmas modelinin 4 ana bileşenini oluşturan unsurları 

desteklemektir.  Devlet direk işin içinde olmaktan ziyade kümelenme için gerekli alt yapısının 

oluşmasına katkı sağlamalıdır.  

Micheal Porter Faktör Koşullarını uluslararası rekabet üstünlüğü elde etmek için bölgede 

var olması gereken gerekli koşullar olarak tanımlamaktadır. Porter faktör koşullarını basit ve 

gelişmiş olarak iki ana başlıkta ele almaktadır. Basit faktör koşulları arasında bölgede var olan 

doğal kaynakları, iklim yapısını, bölgedeki fiziksel altyapıyı, yeteneksiz ve yarı yetenekli işgücü 

ve finansal sermayeyi saymaktadır. Gelişmiş faktör koşulları olarak dijital veri iletişim 

altyapısını, mühendisler ve bilgisayar uzmanları gibi yüksek eğitimli yönetsel personeli ve 

araştırma kurumlarını saymaktadır. Talep Koşulları, işletmelerin ürün ve hizmetlerine yönelik 

olan hane halkının talep yapısını ifade etmektedir. Talep gücüne sahip bilinçli tüketicilerin 

olması Porter’ın elmas modeli için önemli bir unsurdur. İlgili ve Destekleyici Sektörler, bu unsur 

uluslararası rekabet edebilecek güce sahip ürün arz eden endüstriler ve bunların destekleyen 

diğer endüstrilerin (tedarikçilerin) bir ülkede varlığını veya yokluğunu ifade etmektedir. 

Porter’ın elmas modelinde endüstrilerin karşılaştırmalı avantaja sahip olmalarının belirleyicisi 

olan 4 unsurdan sonuncusu olan Firma Stratejisi ve Rekabet işletmelerin nasıl kurulduğuna, nasıl 

organize edildiklerine, yerel rekabetin yapısına ve rekabetin ülke içinde ne düzeyde olduğuna 

bağlıdır. Bu unsur bölgesel şartlar, sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların yapısı, firmaların 

inovasyon kapasiteleri, rekabete yaklaşımları, yerel rekabet düzeyiyle ilgilidir. (Kırankabeş, ve 

diğer., 2014: 557) 

Porter’ın Elmas Modeli, aşağıda Şekil1’de gösterilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi, 

modeldeki 4 ana unsur olan “Faktör Koşulları”, “Talep Koşulları”, “İlgili ve Destekleyici 

Sektörler” ve “Firma Stratejisi ve Rekabet”; birbirleriyle karşılıklı etkileşim halinde olmakta, 

devlet kurumları ise destekleyici unsurlar olarak yer almaktadır.Genel olarak herhangi bir coğrafi 

yoğunlaşmanın yığın halinden kümeye dönüşmesinde uygulanan kümelenme çalışmalarının en 

önemli aktörlerinden biri Devlet Kurumlarıdır. Porter küme oluşmasında devletin desteğinin 

önemli olduğunu ifade etmektedir. Ama bu desteğin dolaylı olması gerektiğini de belirtmektedir. 

Porter’a göre devletin yapması gereken elmas modelinin 4 ana bileşenini oluşturan unsurları 

desteklemektir.  Devlet direk işin içinde olmaktan ziyade kümelenme için gerekli alt yapısının 

oluşmasına katkı sağlamalıdır.  
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Şekil 1. Porter Elmas Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: Porter, M.E. (1990) The Competitive Advantage of Nations, A Division of Macmillan Inc, New York: 

Free Press 

Kümelenmelerin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde rekabet gücünü artırıcı 

etkilere sahip olduğu kabul edilir. Günümüzde kümelenme yaklaşımı bölgesel kalkınma, 

sürdürülebilir büyüme, rekabet gücünün arttırılması anlamında önemli bir yaklaşım olarak 

değerlendirilmekte ve gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede kümelenme konusunda birçok 

çalışma yürütülmektedir (Eraslan ve diğer., 2008:7).  

Bu kapsamda Japonya’da Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığının (METI- The 

Ministry of Economy, Trade and Industry)çalışmaları doğrultusunda 2001 yılından beri 

yürütülmekte olan Endüstriyel Kümelenme Projesi önemli bir örnektir. Bu projenin ana amacı 

Japonya genelinde bölgesel kalkınmayı canlandırarak, Japonya ekonomisinin küresel rekabet 

gücünü arttırmaktır. Bu amaca ulaşmak için ülkede yer alan işletmelerin, üniversitelerin ve kamu 

kurumlarının ortaklığıyla geniş bir ağ kurulmuştur. Kurulan bu geniş kapsamlı ağ sayesinde yeni 

endüstriler oluşmasına ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik imkân tanıyan bir ortam 

yaratılmaya çalışılmaktadır.
4
 

                                                           
4
Japon Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı (METI- The Ministry of Economy, Trade and Industry) Endüstriyel 

Kümelenme Projesi (Industrial Cluster Project),  http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/tiikiinnovation/ 

industrial_cluster_en.html (26.04.2017). 
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http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/tiikiinnovation/%20industrial_cluster_en.html
http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/tiikiinnovation/%20industrial_cluster_en.html
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Benzer şekilde Avrupa Kümelenme Politikaları Grubu (European Cluster Policy Group) 

eşgüdümünü ve kaliteyi arttırmaya yönelik çalışmaları yürütmek üzere Avrupa Birliği 

Komisyonu kararı ile 22 Ekim 2008 tarihinde kurulmuştur. Avrupa Kümelenme Politikaları 

Grubu (AKPG) 20 bağımsız uzmandan oluşmaktadır. AKPG’na “AB içerisinde küme 

politikalarının nasıl daha iyi tasarlanabileceği hakkında önerilerde bulunulması” görevi 

verilmiştir. Bu kapsamında AKPG, akademik dünyadan, iş dünyasından ve hükümetlerden gelen 

üyelerin deneyimlerinden yararlanmanın yanı sıra dış uzmanlardan da yararlanmış, AB yetkilileri 

ile görüşmeler gerçekleştirmiş ve Japonya’ya bir çalışma gezisi düzenlemiştir. Yapılan 

çalışmalar, küme içerisinde yer alan şirketlerin daha fazla verimlilik ve yenilikçilik seviyelerine 

ulaştıklarını ve kümelerin yeni firmalar için daha yüksek oranda hayatta kalma ve büyüme 

oranları sağladıkları ortamlar olduklarını göstermektedir. AKPG, küme programlarını, politika 

yapıcıların uygulamaya devam etmeleri gereken önemli ve güçlü bir araç olarak belirtmektedir. 
5
 

Kümelenme çalışmalarına yönelik olarak oluşturulan geniş kapsamlı organizasyonların 

dışında birçok akademisyen farklı ülke ve bölgelerde yürütülen kümelenme çalışmaları üzerinde 

önemli bilimsel çalışmalar yapmıştır. Örneğin Carlos Quandt ve Luiz Pacheco Brezilya’da 

yazılım kümesi oluşturulmasına yönelik olarak yapmış oldukları çalışmasından elde ettiği 

bulgular doğrultusunda, kümelenme çalışmalarının KOBİ’lerin büyümesinde, bölgesel ekonomik 

ve sosyal dengesizliklerin azaltılmasında, yerel bilgi birikiminin arttırılmasında önemli rol 

oynadıkları sonucuna varmıştır (Quandt ve Pacheco, 2004:1).  

Benzer şekilde George- Marian Isbasoiu endüstriyel kümeler ve bölgesel kalkınma 

üzerine Timisoara ve Montebelluna bölgelerinde yapmış olduğu çalışmasında, günümüzde 

ekonomik yapının firmalar arası kurulacak ağın hakimiyeti altında olduğunu ve bu ağın küresel 

piyasalarda rekabet etmek için ekonomik gelişimde güçlü bir enstrüman haline geldiğinden 

bahsetmektedir. Isbasoiu çalışmasında endüstriyel kümelenmelerin bölgesel ekonomik 

kalkınmada önemli bir rol oynadığını ifade etmektedir (Isbasoiu, 2006:1). 

Görüldüğü gibi, endüstriyel kümelenme yaklaşımı ile ilgili olarak oldukça zengin bir 

literatür bulunmaktadır. Bölgesel kalkınma, sürdürülebilir büyüme ve uluslararası rekabet 

kapsamında kümelenme yaklaşımı, pek çok farklı disiplinlere ait akademisyen tarafından ilgi 

görmekte ve literatür her geçen gün daha da zenginleşmektedir. Özellikle son yıllarda ülkemizde 

de kümelenme yaklaşımı ile ilgili olarak önemli çalışmaların yürütülmektedir.  

Ülkemizde kümelenme çalışmaları ile ilgili olarak yayınlanmış kayaklardan biri Beyaz 

Kitaptır. “Türkiye`de Kümelenme Politikası`nın Geliştirilmesi Projesi`ne” ilişkin Beyaz Kitap, 

katılımcı bir yaklaşım ile; Hazine Müsteşarlığı’nın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, Devlet 

Planlama Teşkilatı’nın, TÜBİTAK’ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin, Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı’nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın, TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB ve Türkiye 

İhracatçılar Birliği’nin de dâhil olduğu on altı paydaşın doğrudan ve etkin katılımı ile 

hazırlanmıştır. Beyaz Kitap`ta; Kümelenme politikasının ortak özellikleri de dâhil olmak üzere 

kümelenme politikaları ilkelerine, kümelenme politikası hedeflerine, politika sürecinin 

                                                           
5

Avrupa Kümelenme Politikaları Grubu (European Cluster Policy Group), https://ec.europa.eu/growth/smes/ 

cluster_en, (26.04.2017),  

https://ec.europa.eu/growth/smes/%20cluster_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/%20cluster_en
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düzeylerine ve aşamalarına, politika araçlarına ve başarı faktörlerine değinilmiştir(Beyaz Kitap, 

2007:11). 

T.C. Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, 

Kümelenme Destek Programı adı altında ülkemizdeki endüstriyel kümelenmelere destek 

vermektedir. Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak 

destek, 5 yıl için 25 Milyon TL’dir. Bu program kapsamında Türk sanayisinin rekabet 

edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi, küresel ihracattan daha fazla pay 

alınması, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi, nitelikli işgücüne sahip ve aynı 

zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına ulaşmak hedeflenmektedir. 
6 

Benzer şekilde Ekonomi BakanlığınınUluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 

Desteklenmesi (UR-GE) Projeleri kapsamında ülkemizde desteklemekte olduğu kümelenme 

çalışmaları vardır.  Ekonomi Bakanlığı “İşbirliği Kuruluşu” olarak tanımladığı; Türkiye 

İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı 

Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri 

(SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve 

kooperatiflerin UR-GE projesi kapsamında yapmış olduğu ihtiyaç analizi, tanıtım, eğitim, 

danışmanlık, yurt dışı pazarlama, alım heyeti faaliyetlerine ve bireysel danışmanlıklara yapılan 

harcamalara %75 oranında destek vermektedir. Ekonomi Bakanlığı vermiş olduğu bu destekle 

KOBİ’lerin kümelenme bilincini ve altyapısını oluşturmaya çalışmaktadır.
7
 

3. METODOLOJİ  

Kümelenme analizleri ekonomi, işletme ve coğrafyanın karışımı olan disiplinler arası 

çalışmalardır. Kümelenme haritası analizlerinin bir kısmı nitel bilgiye dayalı iken bir kısmı da 

istatistiksel metotların kullanıldığı ekonomik modeller kullanılarak yapılmaktadır. Nitel bilgiye 

dayalı analizler genel olarak yüz yüze mülakatlar ve odak grup vaka çalışmalarını içermektedir 

ve bu çalışmalarda önemli düzeyde bütçe, emek gücü ve zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Nicel 

analizler ise ikincil kaynak istatistiksel veriler kullanılarak yapılmaktadır. Bu analizlerde genel 

olarak veri kısıtlılığı ve veriye ulaşım problemleri yaşanmaktadır. Bu analiz yöntemlerine örnek 

olarak Üç Yıldız Analizi, Girdi-Çıktı Analizi,  Shift Share analysis verilebilir. Bu çalışmada 

ÜçYıldız Analizi kullanılacaktır. Kümeleme haritalaması çalışmalarında en çok kullanılan 

yöntem çalışmamızda uygulamış olduğumuz Üç Yıldız Analiziyöntemidir.
8
Üç Yıldız Analizinde 

adından da anlaşılacağı gibi üç farklı kriter değerlendirilmektedir. Bunlar Büyüklük, Baskınlık 

ve Uzmanlaşmadır.  

 

                                                           
6
  T.C. Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Kümelenme Destek Programı. 

https://kumelenme.sanayi.gov.tr/ (05.05.2017) 
7
  T.C. Ekonomi Bakanlığı, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, 

http://www.smenetworking.gov.tr/index.cfm?dilSecim=1, (07.05.2017). 
8
http://www.clusterobservatory.eu/index.html#!view=aboutobservatory;url=/about-observatory/methodology/ 

indicators/ 

https://kumelenme.sanayi.gov.tr/
http://www.smenetworking.gov.tr/index.cfm?dilSecim=1
http://www.clusterobservatory.eu/index.html#!view=aboutobservatory;url=/about-observatory/methodology/ indicators/
http://www.clusterobservatory.eu/index.html#!view=aboutobservatory;url=/about-observatory/methodology/ indicators/
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Büyüklük (Size): Analiz yapılan bölgedeki sektör istihdamının, sektörün referans bölgedeki 

(ülkedeki) toplam istihdamına oranı, 

 

Büyüklük = (eir/Ei) 
Burada; 

eir : (r) bölgesindeki (i) sektörü istihdamını, 

Ei : (i) sektörünün referans bölgedeki (ülkedeki) toplam istihdamını ifade eder. 

 

Baskınlık (Dominance): Analiz yapılan bölgedeki sektör istihdamının, analiz yapılan bölge 

toplam istihdamına oranıdır. 

 

Baskınlık = (eir/enr)  
Burada; 

eir : (r) bölgesindeki (i) sektörü istihdamını, 

enr : (r) bölgesinin toplam istihdamını ifade eder. 

 

Uzmanlaşma (LQ): Sektörün analiz yapılan bölgedeki istihdam payının, sektörün referans 

bölgedeki (ülkedeki) toplam istihdam payına oranını göstermektedir. 

 

Uzmanlaşma = (eir/enr) ⁄ (Ei/En) 
Burada; 

eir : (r) bölgesindeki (i) sektörü istihdamını, 

Ei : (i) sektörünün referans bölgedeki (ülkedeki) toplam istihdamını, 

enr : (r) bölgesinin toplam istihdamını, 

En: Referans bölgedeki (ülkedeki) toplam istihdamı ifade etmektedir. 
 

4. UYGULAMA 

Çalışmamın bu bölümünde güncel veriler kullanılarak ülkemizde turizm sektöründe 

kümelenme potansiyeli olan bölgeler tespit edilmiştir. TÜİK Yıllık İş İstatistikleri 2013 yılı 

verilerine göre ülkemizde sanayi ve hizmetler sektöründe 2.695.131 girişimin faaliyet gösterdiği, 

toplam girişimler içinde KOBİ’lerin %98,8’ini kesimi oluşturduğu bilinmektedir.
9

 Turizm 

işletmelerinin de büyük çoğunluğunun KOBİ niteliğinde olduğu düşünüldüğünde bu sektörde 

faaliyet gösteren Turizm İşletmeleri için Kümelenme yaklaşımının rekabet avantajı sağlamak ve 

bölgesel kalkınmayı güçlendirmek anlamında bir gereklilik olduğu düşünülmektedir.  

Uygulama bölümünde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstatistik veri tabanından alınan 

2015 yılı, 5510 Sayılı Kanunun 4-1/a Maddesi Kapsamındaki İşyeri ve Sigortalı Sayılarının 

Faaliyet Gruplarına ve İllere Göre Dağılım verileri kullanılarak tüm Türkiye’yi kapsayacak 

şekilde İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS-3,81 il) düzeyinde “Üç Yıldız Analizi” 

yapılmıştır. Üç yıldız analizinde ve diğer kümelenme analizlerinde büyüklüğün temel ölçütü her 

ne kadar üretim (veya katma değer) olsa da bunu doğrudan ölçmek oldukça güç olduğundan 

istihdam verilerinin kullanılması genel bir eğilim olmuştur. (Kırankabeş, ve diğer., 2014: 557) 

                                                           
9
 TÜİK Haber Bülteni 2015, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21864, (24.04.2017). 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21864
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Literatür incelemesinde Üç Yıldız Analizinde farklı yöntemlerin ve farklı eşik değerlerin 

kullanıldığı görülmektedir. Bazı çalışmalarda her bir kriter (Büyüklük, Baskınlık ve 

Uzmanlaşma) için bir eşik değeri belirlenmekte ve kriterin yukarıda verilen formüllere göre 

hesaplanan değeri bu eşik değerini aşarsa, ilgili sektör bu kriterden bir yıldız almaktadır. 

Büyüklük, baskınlık ve uzmanlaşma kriterlerinden herhangi birinde eşik değerini aşan sektör bir 

yıldız, herhangi iki kriterde eşik değerini aşan sektör iki yıldız, üç kriterde de eşik değerini aşan 

sektör üç yıldız almaktadır. Sektörler aldıkları yıldızlara göre eğer üç yıldız aldıysa “Olgun 

Küme” iki yıldız aldıysa “Potansiyel Küme” tek yıldız aldıysa “Aday Küme” olarak 

adlandırılmaktadırlar.  (Kırankabeş, ve diğ., 2014: 557)  

Bu çalışmalarda temel sorun eşik değerlerinin ne olacağıdır. Örneğin Ketels and 

Sölvell’in 10 AB üyesi ülkeyi kapsayan üç yıldız kümelenme analizi çalışmasında büyüklük ve 

baskınlık kriterleri için eşik değeri 0.7 olarak alınırken (Bu çalışmada büyüklük ve baskınlık 

kriterleri için alınan 0.7 eşik değeri analiz edilen bölgelerde yer alan kümelerin bu kriterlere göre 

en iyi %10’una tekabül etmektedir) uzmanlaşma katsayısı için Uzmanlaşma (LQ) >1.75 olarak 

alınmaktadır. (Ketels and Sölvell, 2006: 24)  

Bazı “Küme Haritalama” çalışmalarında büyüklük, baskınlık ve uzmanlaşma değerleri 

hesaplandıktan sonra hesaplanan bu değerlere göre kümelenmelere verilecek yıldızlar için farklı 

yöntemler kullanılmıştır. Buna örnek Cluster Observatory’ın
10

 tüm AB ülkelerini kapsayan 

çalışmasında kullanmakta olduğu yöntem verilebilir. Cluster Observatory ilk olarak ‘Büyüklük’ 

ve ‘Baskınlık’ değerlerini hesaplamaktadır. Daha sonra hesaplanan ‘Büyüklük’ değerine göre 

değerlendirme kapsamındaki bölgelerde yer alan kümelerin en iyi %10’una bir yıldız 

vermektedir. Benzer şekilde hesaplanan ‘Baskınlık’ değerine göre değerlendirme kapsamındaki 

bölgelerde yer alan kümelerin en iyi %10’una bir yıldız vermektedir. Cluster Observatory 

“Uzmanlaşma” kriterini değerlendirirken Uzmanlaşma (LQ) >2 olarak almaktadır. 
11

(Kırankabeş, ve diğer., 2014: 557) 

Yukarıda da belirtildiği gibi literatürde karşılaşılan çalışmalarda, analiz kapsamındaki 

ülkelerin (bölgenin) özelliklerine göre farklı yöntemlerin ve farklı eşik değerlerinin kullanıldığı 

görülmüştür.Cluster Observatory çalışmasında AB ülkelerinin tamamını değerlendirme 

kapsamına aldığı için kullandığı ‘Büyüklük’, ‘Baskınlık’ ve ‘Uzmanlaşma’ değerleri yüksek 

tutulmuştur. Bizim çalışmamız ise sadece Türkiye için yapıldığından dolayı eşik değerleri daha 

düşük tutulmuştur. Çalışmamızda İBBS-3 bölgeleri ve NACE Rev.2 iki basamak sektör kodları 

kullanılmıştır. Yöntem olarak ilk olarak ‘Büyüklük’, ‘Baskınlık’ ve ‘Uzmanlaşma’ değerleri 

hesaplanmıştır. Daha sonra hesaplanan ‘Büyüklük’ değerine göre değerlendirme kapsamındaki 

bölgelerde yer alan kümelerin en iyi % 5’ine bir yıldız verilmiştir. Benzer şekilde hesaplanan 

‘Baskınlık’ değerine göre değerlendirme kapsamındaki bölgelerde yer alan kümelerin en iyi % 

7’sine bir yıldız verilmiştir. Çalışmamızda “Uzmanlaşma” katsayısı için analizi yapılan sektörün 

bölgedeki istihdam payının, sektörün ülkedeki istihdam payı oranına eşit veya büyük olması 

yeterli görüldüğünden eşik değer Uzmanlaşma (LQ) =>1 olarak alınmıştır. (Kırankabeş ve diğ., 

2014: 557). 

                                                           
10

 http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory/ 
11

http://www.clusterobservatory.eu/index.html#!view=aboutobservatory;url=/about-observatory/ methodology/ 

indicators/ 

http://www.clusterobservatory.eu/index.html#!view=aboutobservatory;url=/about-observatory/ methodology/ indicators/
http://www.clusterobservatory.eu/index.html#!view=aboutobservatory;url=/about-observatory/ methodology/ indicators/
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Çalışmamızda daha önce belirtildiği gibi SGK web sitesinden alınan İşyeri ve Sigortalı 

Sayılarının Faaliyet Gruplarına ve İllere Göre Dağılımını gösteren 2015 yılı istatistik veri seti
12

 

kullanılmıştır. Bu verilerle tüm illeri ve sektörleri kapsayacakşekilde İBBS-3 düzeyinde “3 

Yıldız Analizi” yapılmıştır. Çalışmamız da temel konumuz Turizm sektörü olduğu için bu 

bildiride sadece Turizm Sektöründe 3 yıldız ve 2 yıldız alan iller verilmiştir. Analiz tüm illeri ve 

sektörleri kapsadığı için istenildiği takdirde tüm sektörler hakkında yazarlardan bilgi istenebilir. 

Tablo 1’de görüleceği gibi Turizm Kümelenme çalışmamamızda turizm sektörünün bileşenleri 

olan 3 ana faaliyet grubu istihdam verileri birleştirilerek analiz yapılmıştır. Bu faaliyetgrupları ve 

NACE Rev.2 kotları şu şekildedir. Konaklama, Faaliyet Kodu:55;  Yiyecek ve İçecek Hizmeti, 

Faaliyet Kodu: 56; Seyahat Acentesi, Tur Operatörlüğü Rezervasyon Hizmetleri, Faaliyet Kodu: 

79.          

Yapılan çalışmada ülkemizde Türkiye İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması, İBBS-3 

düzeyinde (81 il) Turizm sektörü 2015 yılı istihdam verileri kullanılarak analiz edilmiştir.  Elde 

edilen 3 yıldız analizinin sonuçları aşağıda yer alan Tablo1’de görülmektedir. Tabloda sadece 3 

yıldız ve 2 yıldız alan iller verilmektedir.3 yıldız analizi İBBS-3 düzeyinde tüm NACE Rev.2 

sektörleri için yapılmıştır. Tablo1’de sadece Turizm sektörü verilmektedir. İstenildiği takdirde 

diğer sektörlere ait sonuçlar yazarlar tarafından sağlanabilir. 

Tablo 1. Turizm Sektörü Üç Yıldız Analizi Sonuçları 

 TURİZM SEKTÖRÜ: Konaklama Sektörü+ Yiyecek ve İçecek Hizmeti+ Seyahat 

Acentesi, Tur Operatörlüğü Rezervasyon Hizmetleri 

 

NACE REV 2 KODLARI:55+56+79 

 

İLLER ALDIĞI YILDIZ BÜYÜKLÜK BASKINLIK UZMANLAŞMA (LQ) 

Antalya *** 0,11 0,20 3,18 

İstanbul *** 0,32 0,07 1,09 

Muğla ** 0,03 0,15 2,49 

Nevşehir ** 0,01 0,14 2,27 

İzmir ** 0,06 0,06 0,10 

Aydın ** 0,02 0,09 1,40 

Bolu ** 0,01 0,09 1,38 

Çanakkale ** 0,01 0,08 1,33 

Afyonkarahisar ** 0,01 0,08 1,33 

Yalova ** 0,00 0,08 1,24 

Trabzon ** 0,01 0,07 1,21 

Balıkesir ** 0,01 0,07 1,11 

Samsun ** 0,01 0,07 0,10 

Tablo 1’de görüldüğü gibi yapılan Üç Yıldız Analizinden Antalya ve İstanbul 3 yıldız 

alan illerimizdir. Bu illerde önceki yıllarda kümelenme çalışmaları yürütülmüş ve başarılı 

sonuçlar elde edilmiştir.  Örneğin İstanbul Sultanahmet Kümelenmesinde yer alan firmaların 

ortalama yıllık cirolarının 400.000 $’dan, yaklaşık olarak 1.000.000 $’a yükseldiği görülmüştür. 

                                                           
12

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari 

 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari
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5. SONUÇ 

Bu çalışmada ülkemizde Turizm Sektöründe kümelenmeleri belirlemek için AB 

genelinde kümelenme konusunda çalışmalarını yürütmekte olan Cluster Observatory’nin 

kullanmakta olduğu Üç Yıldız Analizi yapılmıştır. Çalışmada İBBS-3düzeyinde (81 il) Turizm 

Sektörü 2015 yılı istihdam verileri kullanılmıştır.Üç Yıldız Analizinden Antalya ve İstanbul üç 

yıldız alan illerimizdir. Sonuç olarak Antalyave İstanbulillerinde bulunan turizm sektörünün 

olgun küme niteliği gösterdiği tespit edilmiştir.Muğla, Nevşehir, İzmir, Aydın, Bolu, Çanakkale, 

Afyonkarahisar, Yalova, Trabzon, Balıkesir ve Samsun illerimiz ise Üç Yıldız Analizinden iki 

yıldız almıştır. Bu illerimizde bulunan turizm sektörünün ise potansiyel küme özelliği gösterdiği 

tespit edilmiştir. 

Bu çalışma doğrultusunda Turizm Kümelenmesinin var olduğu belirlenen illerimizde 

veya kümelenme potansiyeline sahip illerimizde Değer ZinciriAnalizleri (Value Chain Analysis)  

yapılarak sektörde faaliyet gösteren oyuncular ve bu oyuncuların rolleri belirlenmeli; zincirdeki 

zayıf oyuncular tespit edilmeli, oyuncular arasındaki iletişimin güçlendirilmelidir.Turizm 

sektöründe birçoğu KOBİ mahiyetinde olan işletmelerinulusal ve uluslararası düzeyde 

rekabetçilik güçlerini arttırmak için kümelenme geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi,ülkemiz 

turizm sektörü ve bölgenin kalkınma için önem arz etmektedir.  
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Özet 

Günümüzde işletmeler rekabet altında faaliyet göstermektedir. İşletmelerin sürekliliği ise mevcut rekabet 

koşullarında sergiledikleri yenilikçi faaliyetler ile sağlanmaktadır. Bunun yanısıra performans iyileştirme, 

dinamizm, yeni fikir ve davranış biçimlerinin oluşturulması iç girişimcilik kavramını ortaya çıkarmaktadır. Ekip 

çalışması, ödüllendirme, üst yönetimin desteği, sorumluluk ve yetki devri gibi gerekli koşullar sağlandığı taktirde iç 

girişimcilik mekanizmasının işleyişi mümkündür. Aynı zamanda, çalışanların vizyonunun geliştirilmesi, 

özendirilmeleri, uygun ortamda çalışabilen takımlara dahil olmaları iç girişimcilik stratejisinin oluşturulması 

açısından önemlidir. Fonlama bakımından büyük bir özerkliğe sahip olan iç girişimciler işletmenin işleyişine 

doğrudan ya da dolaylı olarak büyük katkılar sağlamaktadır.Yenilikçi fikir, ürün geliştirme gibispesifik 

pazarfaaliyetleri ile işletmelerde uygulanan iç girişimcilik modeli, üretimin ve rekabet gücünün aksamaması, 

odaklanılan pazar davranışları dışında plan dışı farklı problemlerle zaman kaybedilmemesiaçısından çalışanların 

sağlık ve güvenliğikonusunda etkin şekilde uygulanmalıdır. Bu alanda sağlanan yeni fikir ve davranışlarla dinamik 

yapıda gerçekleşen performans iyileştirmelerinin yenilikçi faaliyetler ile desteklenmesi sonucunda sürekli ve 

kesintisiz üretim ile rekabetinsürdürülmesi kaçınılmazdır.Bu çalışmada, tam yoğun üretim faaliyetleri süresince 

sürdürülebilir rekabete katkı sağlayan etkili ve yüksek performanslı iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı iç girişimcilik 

bakış açısıyla irdelenmiş, çalışanların sağlayacağı yeni fikir ve davranış biçimleri ile iş sağlığı ve güvenliğinin 

geliştirici yaklaşımı tartışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: İç girişimcilik, rekabet, iş sağlığı ve güvenliği 
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OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY APPROACH FROM THE 

PERSPECTIVE OF INTRAPRENEURSHIP 

Abstract 

Today, businesses operate under competition. The continuity of the enterprises is provided by the 

innovative activities they exhibit in the current competitive conditions.In addition to this, performance improvement, 

dynamism, creation of new ideas and behaviors reveal the concept of intrapreneurship. The internal 

entrepreneurship mechanism is possible if necessary conditions such as team work, rewarding, top management 

support, responsibility and transfer of authority are provided. At the same time, the development of employees' 

visions, their encouragement, and their involvement in teams that can work in the right environment are important 

for the formation of the intrapreneurship strategy. Intrapreneurs who have great autonomy in terms of funding make 

great contributions directly or indirectly to the operation of the business.The intrapreneurship model applied in 

enterprises with specific market activities such as innovative ideas and product development should be applied 

effectively in respect of the health and safety of employees in terms of not losing time with unplanned different 

problems apart from production and competitive power, focused market behaviors. As a result of the new ideas and 

behaviors provided in this area and the dynamic performance of the performance improvements being supported by 

innovative activities, it is inevitable to continue the rivalry with continuous and uninterrupted production.In this 

study, an effective and high performance occupational health and safety approach that provides sustainable 

recruitment contribution during full production activities was examined from the viewpoint of intrapreneurship, new 

ideas and behaviors of employees were discussed and development approach of occupational health and safety in 

sustainable competition and performance improvement issues was discussed.In this study, effective and high 

performance occupational health and safety approach that contributes sustainable recruitment during the full scale 

production activities was examined from the viewpoint of intrapreneurship, developmental approach to 

occupational health and safety with new ideas and behaviors provided by employees was discussed. 

Keywords:Intrapreneurship, competition, occupational health and safety. 

1. GİRİŞ 

Yaşam döngüsü içerisinde emek ve sermaye faktörlerini kullarak mal ve hizmet üretmek 

suretiyle insan ihtiyaçlarını karşılayan işletmeler rekabet altında faaliyet göstermektedir. 

İhtiyaçların tam anlamıyla hiçbir zaman karşılanmaması ve döngüsel anlamdaki sürekliliği, 

işletmelerin yaşamsal sürekliliğini zorunlu kılmaktadır. İşletmelerin rekabet ortamında sürekli 

olarak faaliyet gösterebilmeleri açısından sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü yakalaması 

gerekmektedir. Bu ise işletmelere önem kazandıran stratejilerin rakipler tarafından taklit 

edilememesi ve uygulanamaması ile mümkündür (Ülgen ve Mirze, 2004). Aksi taktirde; işletme, 

kendisini diğer işletmelerden ayıran temel özelliklerinin ortadan kalkması tehlikesi ile karşı 

karşıya kalacaktır. 

Sürdürülebilir rekabetin ilk şartı olan yenilikçi bakış açısı iç girişimcilik anlayışıyla 

yönetilen işletmelerin sürekli olarak ön planda tuttuğu bir olgudur. İç girişimcilik, yeni 

kavramlar aracılığıyla farklılıkların oluşmasını sağlayan, yeni rekabet ortamları oluşturan, 

değişime sürekli hazır olan, bu vesileyle rekabet edebilen bir yapıyı organize eden ve fırsatları 

görerek onları elde etmek için hızlı davranan işletmelerin uyguladığı bir stratejidir (Kaygın, 

2012). Buna göre, iç girişimciliği faaliyet alanlarında uygulayabilen işletmeler sürekli rekabetin 

yaşandığı pazarda sürdürülebilir bir rekabet avantajına sahip olmaktadır. 
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İç girişimcilik, yalnızca üretim, pazarlama, finans, lojistik gibi temel alanlarda değil, aynı 

zamanda işletmenin mal ve hizmet üretiminden satış sonrası destek hizmetlerine kadar tüm 

kademelerinde titizlikle uygulanması gereken bir süreçtir. Özellikle üretim faktörlerini bir araya 

getirerek müşteri talepleri doğrultusunda kaliteli ve uygun fiyatta mal ve hizmet sunmahedefini 

gözeten işletmelerin üretim sürecinde uygulayacağı yenilikler rekabet gücünün artmasını 

sağlamaktadır. 

Günümüzde, mal ve hizmet kalitesindeki yüksek beklentilerin yanı sıra, kesintisiz ve 

sürekli standartlarda sağlanan üretimin rekabet üstünlüğünü beraberinde getirdiği görülmektedir. 

Üretim hattı boyunca kalite olgusunun değişken olmasına neden olan unsurlar, işletmenin pazar 

stratejilerinin zarar görmesine neden olabilir. Üretim faktörlerinden biri olan iş gücünün imalat 

prosesleri süresince standart yaklaşımlar sergilemesi aynı kalitede mal ve hizmetlerin üretimini 

sağlar. İş gücünün sağlık ve güvenliğinde meydana gelebilecek aksaklıklar ise kalite olgusunu 

olumsuz etkileyebilecek unsurlar olacaktır. O halde, işletmenin optimum düzeyde kullanmaya 

çalıştığı iş gücünün sağlık ve güvenliği de üretimin sürekliliği ve kalite standartları açısından 

oldukça önemlidir.  

Bu çalışmada, tam yoğun üretim faaliyetleri süresince sürdürülebilir rekabete katkı 

sağlayan etkili ve yüksek performanslı iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı iç girişimcilik bakış 

açısıyla irdelenmiş, çalışanların sağlayacağı yeni fikir ve davranış biçimleri ile iş sağlığı ve 

güvenliğinin sürdürülebilir rekabet ve performans iyileştirme konularında geliştirici yaklaşımı 

tartışılmıştır. 

2. GİRİŞİMCİLİK VE İÇ GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI 

Geçmiş dönemlerden günümüze ulaşan girişimcilik kavramı, 18. yüzyılın başlarında 

farkına varılmıştır. İlk olarak Fransa’da yaşayan İrlandalı ekonomi uzmanı Rickard Cantillou 

tarafından tanımlanan girişimcilik kavramı, hali hazırda belirlenmemiş herhangi bir ücretle 

satılmak amacıyla üretim girdileri ile hizmetlerinin satın alınması ve üretilmesi olarak ifade 

edilmiştir. Bununla birlikte, literatürde, girişimciliğin risk üstlenmenin yanı sıra üretim 

girdilerinin örgütlenme ve yönetilme niteliğini de kapsadığı belirtilmektedir. Girişimciliğin 

temelinde yenilikçilik ve dinamiklik unsurlarının olduğu da ifade edilmiştir (Tosunoğlu, 2003). 

Bunun yanı sıra, en kısa ve geniş kapsamlı ifade ile girişimcilik, yeni organizasyonlar yaratma 

yeteneği olarak da tanımlanabilir (Antoncic ve Hisrich, 2003).  

İç girişimcilik kavramı ise 20. yüzyılın sonlarına doğru ilk olarak Gifford ve Pinchot 

tarafından kullanılmıştır (Başar ve Tosunoğlu, 2006; Gürel, 2012).İç girişimcilik, işletmede 

oluşturulan girişimsel kültür ile yenisüreç ve ürünlerin geliştirilmesi şeklindeaçıklanabilir. Diğer 

bir deyişle, iç girişimcilik çalışanların yeni oluşumları takip ederek yaratıcı düşünce altyapılarını 

geliştirmesi ve bu bakış açısını uygulamaya başlaması için arzuladığı sorumluluk duygusudur 

(Hill, 2003). İç girişimcilik ile birlikte yenilikçi düşünce yapısı, beceri ve kapasiteleri elde etme 

kabiliyetleri artmaktadır (Fiş ve Çetindamar, 2007). Bunun yanı sıra, iç girişimcilik çalışanların 

herhangi bir fikri uygulama sorumluluğunu firma içinde üstlenmeyi göze almalarını 

sağlamaktadır (Piinchot, 1985). İç girişimcilik, sadecebir yeni iş girişiminin gerçekleştirilmesini 

değil, aynı zamanda işletmenin yenilikçi faaliyet ve yönelimlerinin bütünü içermektedir 

(Antoncic ve Hisrich, 2001; Kuratko, 1990). İç girişimcilik, işletmelerin kaybettiği dinamizmi 
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yeniden canlandırarak bir takım faaliyet, davranış ve tutumların yeniden gerçekleşmesini 

sağlayarak onlara canlılık kazandıran bir kavramdır (Fiş ve Çetindamar, 2007; Thornberry, 

2001). 

İşletme içerisinde faaliyette olan bir iç girişimcilik olgusunun çeşitli boyutları mevcuttur 

(Kaygın, 2012; Ağca ve Kurt, 2007). Bunlar;  

- Rekabetçi girişkenlik 

- Yenilik yapma 

- Yeni bir iş girişiminde bulunma 

- Özerklik 

- Risk alma 

- Stratejik yenilenme 

- Proaktiflik 

İç girişimcilik, yalnızca yeni işletme kurma anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda 

işletme içerisinde uygulanan faaliyetlerdeki yeni yönelmeleri de ifade eder (Antoncic, 2000). 

Özellikle stratejik yenilenme bakımından iç girişimcilik bilinen bir sistemin yeniden 

yapılanması, tanımlanması ve uygulanması bakımından da değerlendirilmektedir (Kaygın, 2012). 

Kısacası iç girişimcilik bir bütün olarak işletmenin yenilenmesini içeren stratejik bir süreçtir 

(Hayton, 2005). İşletmeler, iç girişimcilik yardımıyla mevcut performanslarını daima arttırmaya 

çalışmaktadır. İç girişimcilik kavramı işletmede mevcut olan dinamiklerifaaliyete 

geçirmeanlamını taşır (Kaygın, 2012). 

3. İŞLETMELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

İş sağlığı kavramı, işletme çalışanlarını olumsuz olarak etkileyebilecek çalışmaortamına 

veya yapılan işebağlıolan veoluşabilecekçeşitli tehlikelerdenkorunma şeklindeanlatılabilir. İş 

güvenliğikavramı ise kişinin üretim faaliyetinde bulunması sırasında kullanılanmalzeme veya 

üretim yöntemine bağlı olarakmaddi veya manevi istemsiz zararlardan korunma şeklinde 

belirtilmektedir (Tülü, 2014). İş sağlığı ve güvenliği kavramı, ilk bakışta teknik bir konu olarak 

görünse de sonuçları itibariyle sosyal bir olgudur (Eddington, 2006). İşletme çalışanlarının can 

güvenliğinin yanı sıra işletmenin hukuksal açıdan sorumluluğunu kapsamı içerisine alan iş 

sağlığı ve güvenliği, işletmenin tüm faaliyetlerinde geçerliliğe sahip bir kavramdır. 

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği kavramı,öteden beri iş kanunu hükümleri gereğince 

uygulanırken 2012 yılında yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ayrı bir 

yasal zemine kavuşmuştur. İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut şartların 

iyileştirilmesi amacıyla işveren ve çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları bu Kanun 

kapsamında belirlenmiştir. Buna göre, güvenlik güçlerinin mesleki faaliyetleri, afet ve acil 

durum birimlerinin müdahaleleri, ev hizmetleri, adli kapsamda uygulanan meslek edindirme, 

güvenlik ve eğitim faaliyetleri ile kendi nam ve hizmetine çalışan kişilerin yapmış olduğu 

faaliyetler hariç kamu ve özel sektöre bağlı diğer tüm işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği 
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Kanununun uygulanması şarttır. Bu kapsamda, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan tüm 

yöneticiler ile işverenler çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu 

kapsamda, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil olmak üzere her türlü 

tedbirin alınarak organizasyonların yapılması, işin yürütümü için gerekli araç ve gereçlerin 

sağlanması, tedbirlerin değişen şartlarla beraber uygun hale getirilmesi, mevcut durumun 

iyileştirilmesi işverenin yükümlülükleri arasındadır. Bunun yanı sıra işveren ve yöneticiler, 

alınan tedbirlerin çalışanlar tarafından uygulanıp uygulanmadığını izlemek, denetlemek ve varsa 

uygun olmayan durumların giderilmesini sağlamakla yükümlüdürler. Risk analizi yapmak veya 

yaptırmak, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun işler vermek, hayati ve özel 

tehlike arz eden yerlere yeterli bilgi ve talimatlar verilen çalışanlar dışında herhangi birinin 

girmemesi için gerekli önlemleri almak gibi yükümlülükler işveren ve yöneticilerin bizzat 

uygulaması gereken hususlardır. Bununla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman kişi 

ve kuruluşlardan hizmet alınması veya çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmemesi 

durumlarında bile işveren ve yöneticilerin yükümlülükleri ortadan kalkmamaktadır. Ayrıca, 

işveren ve yöneticiler, tüm bu yükümlülükleri yerine getirirken ortaya çıkan maliyetleri 

çalışanlara yansıtılamaz.Çalışanların sorumluluklarından bağımsız olan tüm bu yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi yönetim fonksiyonları açısından işveren ve yöneticilerin birebir 

ilgilenebileceği bir husus olmaktan çıkmaktadır.Yöneticilerin göremediği uygunsuzlukların 

tespiti, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi gibi 

hususlar,çalışanların sayısı ele alındığında, içinden çıkılması zor bir niteliğe sahip olmaktadır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun kapsamında çalışanların başlıca yükümlülüğü, aldıkları 

eğitim kapsamında kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye 

düşürmemektir. Bu kapsamda, işletmede bulunan makine ve teçhizatı kurallara uygun şekilde 

kullanmak, güvenlik tertibatlarını talimatlara uygun olarak kullanmak çalışanların sorumlulukları 

arasındadır. Bunun yanı sıra çalışanlar, işveren ve yöneticiler tarafından kendilerine sağlanan 

kişisel koruyucu donanımları kullanmak ile yükümlüdür. İş yerindeki tüm fiziki alan ve 

cihazlarda sağlık ve güvenlik açısından yakın ve ciddi tehlikeleri çalışanlar derhal işveren ve 

yöneticilere bildirmek zorundadır. Denetim veya kontrollerde tespit edilen eksikliklerin 

giderilmesinde ve kendi görev alanında işveren veya çalışan temsilcileri ile işbirliği yapmak tüm 

çalışanların görevidir. Buna göre, çalışanların işletme içerisinde yaptığı tüm faaliyetler süresince 

iş sağlığı ve güvenliği yönünden işverenin gösterdiği hedefler doğrultusunda hareket etmesi ve 

mevcut durumu iyileştiren yaklaşımlarla sürekli değişen ve gelişen bir felsefi düşünceye sahip 

olması gerekmektedir.  

İşveren, yönetici ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yönünden oluşabilecek tehlikeleri 

en aza indirilmesi açısından benimsemeleri gereken ilkelerden ilki risklerden mümkün 

olduğunca kaçınmaktır. Kaçınılması mümkün olmayan risk durumlarında yapılan analizlerde ise 

özellikle yönetici ve çalışanların tespitleri oldukça önemlidir. Zira, riskin kaynağında giderilmesi 

öncelikli hedeftir. İşletmeler teknik gelişmelere uyum sağlarken tehlikeli olanı tehlikesiz veya az 

tehlikeli olanla değiştirmek zorundadır. Toplu korunma tedbirleri, kişisel tedbirlere göre ön 

planda tutulmalıdır. 

İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında,işverenin uygulaması gereken yönetsel 

faaliyetler ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi;iş kazası ve meslek 

hastalıklarının bildirilmesi,yetkili makamlarca kurulan konsey, kurul ve koordinasyonlar, teftiş 
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mekanizmaları ve idari yaptırımlar Türkiye’de yürürlükte olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanununun işleyiş altına aldığı diğer konulardır. Kanunun işletmelerde uygulanma 

sürecinde karşılaşılan problemler,sağlık ve güvenlik yönünden standartlara ulaşması gereken 

kaliteli yönetim mekanizmalarının işleyişinde zorlukları beraberinde getirmektedir. Bu 

bakımdan, işveren/yönetici ve çalışan olmak üzere iki farklı ana unsurdan oluşan bu sistemin bir 

bütün olması, işletme içerisinde sağlık ve güvenliğin üst seviyede sağlanması açısından oldukça 

önemlidir.  

4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İÇ GİRİŞİMCİLİK 

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, işletmeler açısından çalışanların eğitimi, tedbirlerin 

alınması ve bunların izlenmesi, denetlenmesi, uygunsuzlukların giderilmesi gibi operasyonel 

süreçleri kapsar. Aynı zamanda, işletmelerin faaliyet alanlarından bağımsız yönetilmesi gereken 

ayrı bir süreçtir.Bu süreci işletmek,işveren/yönetici ve çalışanlar açısından hukuksal 

yükümlülükleri yerine getirmek, kesintisiz risk analizi ile sürdürülebilir sağlık ve güvenlik 

şartlarını sağlamak açısından stratejik bir yaklaşım sergilenmesi gerekmektedir. Bu noktada, 

işletmelerde izlenen iç girişimcilik stratejisinin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde uygulamak 

mümkündür. Zira, iç girişimcilik çalışanların yeni oluşumları takip ederek yaratıcı düşünce 

altyapılarını geliştirmesi ve bu bakış açısını uygulamaya başlaması için arzuladığı sorumluluk 

duygusudur (Hill, 2003). İşletme içerisindeki faaliyetler kapsamında çalışanlar yaratıcı fikirlerle 

iş sağlığı ve güvenliği alanına katkıda bulunabilirler. Bunun yanı sıra, iç girişimcilik çalışanların 

herhangi bir fikri uygulama sorumluluğunu firma içinde üstlenmeyi göze almalarını 

sağlamaktadır (Pinchot, 1985). İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanmasında sorumluluk 

alan işveren ve yöneticilerin, işletme çatısı altında bu sorumluluğu üstlenerek uygulayan 

çalışanları izlemesi ve denetlemesi daha etkinolacaktır. İç girişimcilik, işletmelerin kaybettiği 

dinamizmi yeniden canlandırarak bir takım faaliyet, davranış ve tutumların yeniden 

gerçekleşmesini sağlayarak onlara canlılık kazandıran bir kavramdır (Fiş ve Çetindamar, 2007; 

Thornberry, 2001). Buna göre, çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanmasında 

dinamik bir hareket mekanizmasınıfaaliyet, tutum ve davranışlarıyla sürekli aktif olmasını 

sağlayacaktır. İç girişimcilik, yalnızca yeni işletme kurma anlamına gelmemektedir. Aynı 

zamanda işletme içerisinde uygulanan faaliyetlerdeki yeni yönelmeleri de ifade eder (Antoncic, 

2000). Özellikle stratejik yenilenme bakımından iç girişimcilik bilinen bir sistemin yeniden 

yapılanması, tanımlanması ve uygulanması bakımından da değerlendirilmektedir (Kaygın, 2012). 

Kısacası iç girişimcilik bir bütün olarak işletmenin yenilenmesini içeren stratejik bir süreçtir 

(Hayton, 2005). Buna göre, çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği açısından işletme içerisinde 

uygulanan iç girişimcilik stratejisi çerçevesinde oluşturulan yeni yönelmeleri, yapılanmaları ve 

tanımlamaları uyum sürecindeki sorunları en aza indirerek benimseyecektir. Bunun için işveren 

ve yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanlara kısmi özerklik tanıması gelişim için 

etkili bir ayrıcalık olacaktır. İşveren/yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanlarına 

devredeceği sorumluluklar, kendi çalışma alanlarında bulunan riskleri en iyi bilen ve bunları aza 

indirmek için sorumluluk alan çalışanların iç girişimcilik stratejisiyle verimli ve etkin katkılarda 

bulunmasını sağlayacaktır.  

İç girişimcilik stratejisini uygulayan işletmelerde yöneticilerin en iyi kazanımlarından bir 

tanesi, işin yürütülmesinde bilgi, deneyim ve tecrübe sahibi olan çalışanların fikirlerini 

değerlendirmesidir. En pratik çözümler, işlevsel öneriler ve alternatif tecrübe işin asıl sahibi olan 
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iş görenlerden gelmektedir (Zeren, 2012). Dolayısıyla, iş sağlığı ve güvenliği alanında iç 

girişimcilik stratejisini uygulayan işletmeler, çalışanların yaptıkları işte sahip olduğu bilgi ve 

tecrübelerle alınması gereken tedbirlerin en net şekilde neler olması gerektiğini kolaylıkla tespit 

edebilmektedir. 

Çalışanların iç girişimcilik stratejisi ile iş sağlığı güvenliği alanında işletmeye katkıda 

bulunmaları kendilerine verilen maddi ve manevi destekle doğru orantılıdır. İç girişimcilik 

stratejisi uygulanan işletmelerdeki çalışanların kendilerine güveni yüksektir. Bunlar, problem 

çözebilir, araştırma ve sorgulama yapabilir, yenilikçidir(Başar ve Tosunoğlu, 2006). Tüm bu 

özellikler işletmedeki iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesinde bireysel fikirlerin 

etkisini arttırmaktadır.  

İşletmelerin iş sağlığı ve güvenliği alanında iç girişimcilik stratejisini uygulamaları için 

bazı koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Buna göre, işveren ve yöneticiler çalışanlara ait 

yeni fikirleri desteklemeli, buna karşı çalışanları desteklememelidir. Çalışanlar, iş sağlığı ve 

güvenliği tedbirlerinin alınması ve bunlara uyulması ile ilgili olarak işletmenin kaynaklarına 

kolayca erişebilmelidir. İşletme içerisinde ekip çalışması yaklaşımı desteklenmelidir. Çalışanlara 

uygulanan bir ödül sistemi oluşturulmalıdır. Tüm bu faaliyetlerin aynı zamanda üst yönetim 

tarafından desteklenmesi oldukça önemlidir. Çalışanlara sorumluluk ve yetkiler verilmelidir. 

İşletme sınırlarının esnek olması, üretilecek fikirlerin parlak olması ile doğru orantılı olacaktır 

(Hisrich ve Peters, 1998). Tüm bunların iç girişimcilikkapsamında oluşanyenilikçi düşünce 

tarzıyla yeniden şekillendirilmesi için yapılması gereken en önemli şey yönetim felsefesinin 

tekrardan değerlendirilmesidir (Başar ve Tosunoğlu, 2006). 

Hukuksal açıdan bakıldığında, iş sağlığı ve güvenliği alanında alınacak tedbirlerin işletme 

içerisinde iç girişimcilik stratejisinin uygulanması ile gerçekleştirilmesi doğrultusunda ilgili 

mevzuatta hükümler mevcuttur. İşveren, bu kapsamda, görüş alma ve katılımın sağlanması 

açısından çalışan ve temsilcilere bazı imkanlar tanımalıdır. Buna göre, işveren, çalışanların bu 

konudaki görüşlerini almalı, onlara teklif getirme hakkı tanımalı ve onların konu ile ilgili 

görüşmelere katılımını sağlamalıdır. İşveren, yeni teknolojileriuygulayarak seçilen iş 

ekipmanının kullanımı, çalışma ortamları ve şartının sağlık ve güvenliğe uygun olup olmadığı 

hususunda çalışanlarının görüşlerini almalıdır.Aynı zamanda, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı 

ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin 

görevlendirilmesi, risk değerlendirmesi sonucunda belirlenen ve alınması gereken koruyucu ve 

önleyici tedbirlerin donanım ve ekipmanın seçimi, risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin 

yürütülmesi, bilgilendirme ve eğitimin planlanması gibi konularda çalışan temsilcileri ve destek 

elemanlarından görüşler almalıdır.  

6331 sayılı İş Sayılı ve Güvenliği kapsamında işveren, işyerinin değişik bölümlerindeki 

riskler ve çalışan sayıları göz önünde bulundurularak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, 

çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, 

çalışanların sayısına göre belirlenen sayıda çalışan temsilcisini görevlendirmekle yükümlüdür. 

Buna göre, atama yapılacaksa işveren, seçim yapılacaksa çalışanlar, adaylar arasından iç 

girişimcilik ruhuna sahip, çalışanların bu konudaki hassasiyetleri ve çözümleyemediği 

problemleri önemseyen kişileri çalışan temsilcisi olarak tercih etmelidir. Aksi taktirde, işletme 

içerisinde uygulanan iç girişimcilik stratejisinin sağlık ve güvenlik yönünden amacına ulaşması 
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mümkün değildir. Bunun yanı sıra işyerinde yetkili sendikanın bulunması durumunda sendika 

temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapmaktadır. O halde çalışanlar, sendika temsilcisi 

seçimlerinde de iç girişimcilik ruhu taşıyan adayları desteklemeli, işletmenin genel amaçlarına 

hitap eden, işveren/yönetici ve çalışan gruplarının sağlıklı şekilde etkileşim kurabileceği kişilerin 

faaliyetlerini ön planda tutmalıdır.  
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5. SONUÇ 

İşletmelerde iş sağlığı güvenliği konusunda iç girişimcilik stratejisinin uygulanması 

işveren/yönetici ve çalışanlar açısından büyük kazanımları beraberinde getirmektedir. Buna göre,  

- İş sağlığı ve güvenliği sürecini işletmek, işveren/yönetici ve çalışanlar açısından 

hukuksal yükümlülükleri yerine getirmek, kesintisiz risk analizi ile sürdürülebilir 

sağlık ve güvenlik şartlarını sağlamak açısından stratejik bir yaklaşım 

sergilenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, işletmelerde izlenen iç girişimcilik 

stratejisinin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde uygulamak mümkündür. 

- İşletme içerisindeki faaliyetler kapsamında çalışanlar yaratıcı fikirlerle iş sağlığı 

ve güvenliği alanına katkıda bulunabilirler. 

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanmasında sorumluluk alan işveren ve 

yöneticilerin, işletme çatısı altında bu sorumluluğu üstlenerek uygulayan 

çalışanları izlemesi ve denetlemesi daha etkin olacaktır. 

- Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanmasında dinamik bir 

hareket mekanizmasını faaliyet, tutum ve davranışlarıyla sürekli aktif olmasını 

sağlayacaktır. 

- Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği açısından işletme içerisinde uygulanan iç 

girişimcilik stratejisi çerçevesinde oluşturulan yeni yönelmeleri, yapılanmaları ve 

tanımlamaları uyum sürecindeki sorunları en aza indirerek benimseyecektir. 

- İş sağlığı ve güvenliği alanında iç girişimcilik stratejisini uygulayan işletmeler, 

çalışanların yaptıkları işte sahip olduğu bilgi ve tecrübelerle alınması gereken 

tedbirlerin en net şekilde neler olması gerektiğini kolaylıkla tespit edebilmektedir. 

- Hukuksal açıdan bakıldığında, iş sağlığı ve güvenliği alanında alınacak tedbirlerin 

işletme içerisinde iç girişimcilik stratejisinin uygulanması ile gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda ilgili mevzuatta hükümler mevcuttur. 

- İşletmelerde, iç girişimcilik ruhuna sahip, çalışanların bu konudaki hassasiyetleri 

ve çözümleyemediği problemleri önemseyen kişilerin çalışan temsilcisi olarak 

tercih edilmesi gerekmektedir. 
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Özet 

Küresel rekabet her geçen gün ülkeler arasında hızla artmakta ve bu durum farklı girişimlere sebebiyet 

vermektedir. İnsan gücünü iyi yönetebilen, rekabet şartlarında iyi koordine edebilen, bilgi altyapısını sürekli 

güçlendiren, AR-GE çalışmalarını teşvik eden, genel ve mesleki eğitimde girişimci düşünce felsefesi ile aşılanmış 

bireyler yetiştirmeyi kendine hedef olarak belirlemiş ülkeler, küresel arenada hızla ilerleme sağlayacağı aşikardır. 

Sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş teknik insan gücünü rekabetçi bir ortamda sürekli gelişim ve iyileşmeyi 

sağlayacak olan mesleki ve teknik kurumlarıdır. Hiç şüphesiz ki Ulusal ve uluslararası yeterlilikler çerçevesinde 

mesleki ve Teknik eğitimde teorik bilginin yanında pratik bilgide birbirinden ayrılmaz bir ikili olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Günümüzde 4. Seviyeden eğitim veren Mesleki ve teknik okulları ile Üniversitelerin 5. Seviyeden eğitim 

veren ön lisans öğrencileri ve Mühendislik fakülteleri 6. Seviyede öğrenim gören öğrencilerin pratik eğitim alanları 

öğrencilerin eğitim gördükleri kendi alanları ilgili sanayi kuruluşlarıdır. Günümüzde özellikle büyük sanayi 

kuruluşlarının kümelendiği Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) teknik altyapı ve yeni teknolojilerin kullanımı 

açısından öğrencilere son derece zengin uygulama alanları sunmaktadır. Etkin bir üniversite-Sanayi iş birliğinde, 

pratik uygulama alanları genişleyecek, sektör ihtiyacı olan teknik insan gücünü tanıma fırsatı bulacak, öğrenciler 

mezuniyet sonrası istihdam edilebilecek olan meslek alanları ile ilgili pratik uygulamaları yakından görme fırsatı 

bulacak, iş uygulama tecrübeleri artacak ve mezuniyet sonrası iş kurma düşünceleri gelişecektir. Bu çalışmada, 

Manisa ilinde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ile üniversitemiz etkin iş birliği çalışmaları ele 

alınmış, referans uygulamaların girişimciliğe olan etkileri, yansımaları ve sonuçları tablosal, grafiksel olarak 

ortaya konulmuş ve sonuçları irdelenmiştir. Çalışmanın diğer sonuçları kongrede tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite-Sanayi İş birliği, Girişimcilik, OSB İş birliği  
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EFFECTIVE METHOD IN ENVIRONMENTAL PROGRAMS IN 

UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION: MANİSA OSB AND 

UNIVERSITY COOPERATION APPLICATIONS  

Abstract 

Global competition is increasing rapidly among countries every day, and this leads to different initiatives. 

Countries that have been able to manage their human power well, coordinate well in competitive terms, strengthen 

their knowledge infrastructure, encourage AR-GE work, and have identified themselves as a target for raising 

individuals who have been infused with entrepreneurial thought philosophy in general and vocational training, are 

likely to make rapid progress in the global arena. It is the vocational and technical institutions that will provide 

continuous improvement and improvement in a competitive environment where the sophisticated technical 

manpower needed by the sector is needed. Undoubtedly, in the field of vocational and technical education within the 

framework of national and international qualifications, practical knowledge as well as theoretical knowledge 

emerge as an inseparable pair. Nowadays, vocational and technical schools which provide education from the 4th 

grade, and pre-bachelor students and 5th grade engineering students of the universities. Practical training areas of 

the students who are studying at the 6th grade are the related industrial establishments where their students are 

trained. Today, Organized Industrial Zones (OIZ), which is a cluster of large industrial organizations, offers a wide 

range of applications to students in terms of technical infrastructure and use of new technologies. In an effective 

university-industry collaboration, the practical application areas will expand, the sector will find the opportunity to 

recognize the technical human power, the students will have a chance to see the practical applications of the 

profession areas that can be employed after graduation, increase the experience of applying business and develop 

business thinking after graduation. In this study, the effective cooperation activities of the university with the 

Organize Industry Regional Directorates operating in Manisa province were discussed and the effects, reflections 

and results of the reference applications on entrepreneurship were tabulated and graphically presented and the 

results were examined. Other results of the work will be discussed at the congress. 

Keywords: University-Industry Cooperation, Entrepreneurship, OSB Cooperation 

1. GİRİŞ 

2023 yılında Ülkemizin dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi göz önüne 

alındığında, nitelikli insan faktörü ile ancak bu hedefe ulaşabileceği aşikardır. Bu ise, 

Gerektiğinde üretim zincirinde araştırma, geliştirme, tasarım, test, üretim ve iyileştirme 

adımlarının planlanması ve zamanında uygulanması; Ekonomik büyümeyi ve toplumsal 

gelişmeyi bir araya getirmek. Bilindiği gibi, yaratıcılıklarını ve buluş yeteneklerini, üretme 

yeteneklerini kullanabilen toplumlar, özellikle endüstriyel standartları tanımlamada bir söz 

hakkına sahiptir. Üniversite sanayi iş birliği (USİ) faaliyetlerini artıracak yönetmeliklerin 

oluşturulmasında Ar-Ge'ye en fazla mali kaynak sağlayan endüstri sektörünün görüşlerini 

dikkate almak gereklidir. Öte yandan ülkemizde USİ'nin geliştirilmesine yönelik araştırmaların 

esasen sanayicilerin ilgi göstermemesinden kaynaklandığı vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, 

bu çalışmalarda vurgulanan sorunların halen devam ettiği ve çözümlerinin henüz bulunmadığı 

veya uygulanmadığı doğrudur. USİ çalışmalarının bazıları, idari kayıtlara dayanan saha veri 

toplama esasında yapılmıştır ve bazıları kavramsal olarak çözüm önerileri incelemiş ve 

sunmuştur (Yardımcı, 2015).  
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Günümüzde üniversite eğitimi sadece meslekî bilgi-beceri kazandırmak hususunda değil, 

aynı zamanda dünyanın küresel bilgi veri tabanının zenginleşmesine katkı sunan bireyler 

yetiştirmek hususunda da ayrıca bir misyon üstlenmiş durumdadır. Mekânsal-yatay hareketliliğe 

olduğu kadar, toplumsal-dikey hareketliliğe de katkı sağlayan ve en önemli dinamik durumunda 

olan Yükseköğretim, dünya genelinde ülkelerin bilgi ve beceriyle donatılmış insan kaynağı, 

küresel rekabette olduğu kadar, sosyal yaşamın geliştirilmesi ve refahın arttırılmasında da 

belirleyici konumdadır. Yükseköğretim, genç nesillere çağın gerektirdiği akademik bilgi ve 

becerileri kazandırma, kariyer rehberliği yapma ve yeteneklerini keşfedip geliştirme fırsatı 

sunmaktadır.  

İnovasyon yeni ürünler üretmek veya var olan ürünleri geliştirilmektir. İnovasyon için 

bilgi birikimi yanı sıra büyük Ar-Ge çalışmasına da ihtiyaç vardır. Üniversiteler bilgi birikiminin 

yoğun olduğu ve Ar-Ge altyapısını sağlayabilecek kurumlardır. Ekonomik gelişimin lokomotifi 

olan sanayi, sürekli Ar-Ge faaliyetleri ile kendini geliştirmeye çalışır.  Sanayi, daha verimli ve 

ekonomik bir üretim için kamu desteklerine ihtiyaç duyar. Üniversite-sanayi iş birliği ise 

üretimin canlanmasına, yeniliklerin artmasına sebep olur ve ülkelerin gelişmelerine katkı 

sağlayacaktır.  Devletler bunun için hukuki altyapıları oluşturup çeşitli teşvik edici destekler ve 

kolaylıklar sağlamaktadırlar (Çapanoğlu, 2013). 

Dünyada yaşanan bilim ve teknoloji alanındaki hızlı değişimler, gelişmekte olan diğer 

ülkelerde olduğu gibi ülkemiz için de hem bir fırsat hem de risk unsuru olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ülkemiz, 2000’li yıllarda sağladığı kazanımlara ilave olarak; artan genç nüfusunun 

eğitim ihtiyacını karşılanması, işgücü eğitim ve niteliğinin artırılması, bilgi ve becerilerin 

oranda, rekabet gücünü ve büyüme hızını artırabilecektir. Bu değişim ve dönüşümün sağlanması 

halinde milli gelir açısından yüksek gelirli ülkeler arasına girmesi kaçınılmazdır.  

Ülke gelişimlerinde, meslek standartları ve mesleki yeterliliklerin ortaya konulması, bilgi 

ve becerilerin şeffaflaştırılması, büyük önem taşımaktadır. Gelişmiş ülkelere bakıldığında 

teknolojik gelişmeye paralel mesleki bilgi ve becerileri ortaya konuşmuş yetişmiş insan gücü de 

gelişmekte bu durum ise başta teknoloji olmak üzere pek çok alanda ülke ilerlemelerinde etkili 

olmuştur. Kısa sürede tarım toplumundan bilgi toplumuna geçiş yapan Güney Kore, Tayvan, 

Singapur ve Hong Kong gibi ülkeler bu tezi destekleyen örnek ülkelerdir. Çünkü bu ülkeler, 

eğitime, mesleki bilgi ve becerilerin şeffaflaştırılmasına büyük kaynak ayırmışlar ve nitelikli 

insan gücünü eğitim desteği ile artırmışlardır.   

Teorik bilgini yoğunluğunun yaşandığı ve yoğun olarak kullanıldığı, geliştirildiği 

üniversiteler ile pratik uygulama ve tecrübe birikimlerinin yüksekçe bulunan sanayi arasındaki 

yapılacak bir iş birliği çalışmaları yenilikçi çalışmaların ortaya konulması, sürdürülebilirlik ve 

verimliliği açısından büyük önem kazanmaktadır. Bu iş birliği süreci sonuçlarında sanayinin 

ihtiyacı duyduğu yeni teknolojik bilgiler üniversitelerden, ilgili sektörlere aktarılarak, iki kurum 

arasında büyük kazanımlar sağlanabilmektedir. Ancak üniversite programları ile sektör 

ihtiyaçları arasındaki ilişki asla göz ardı edilmemelidir. Toplum yararı göz önüne alındığında 

bilgi, içinde bulunduğumuz çağda daha çok ön plana çıkmıştır. Bilgiyi üreten üniversiteler ile bu 

bilgiyi harmanlayarak uygulamalı bir şekilde ürüne dönüştüren sanayi kuruluşların ilişkileri ve 

ihtiyaçları gün geçtikçe değişecektir. Hızla değişimin yaşandığı bilgi çağında bu kaçınılmazdır. 

Yenilik, izleme ve değerlendirme yoluyla üniversitelerin sanayileşmeye olan katkıları, sektörün 
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Ar-Ge'ye dayalı gelişimleri etkili bir üniversite-sektör işbirliği çalışmasıyla gerçekleşecektir 

(Korkmaz, 2013). 

2. ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİN GEREKLİLİĞİ 

Küresel ekonominin baş döndürücü ve acımasızca ilerlediği günümüzde AR-GE 

sonucunda katma değerli ürün elde eden ülkeler gerek ekonomik, gerek teknolojik yönden diğer 

ülkelerin bir üst seviyelerinde yer almaları kaçınılmazdır. Katma değerli ürünlerin elde edilmesi 

ise bilgi ve teknolojik açıdan yetişmiş insan gücü ile değişkenlik arz eden bir sonuçtur. 

Günümüzde ulusal ve uluslararası yeterlilikler kapsamında bilgi ve teknoloji insanının 

yetiştirilmesi etkin bir mesleki eğitim kurumu ile sektör iş birliğini gerektiren bir durumdur. 

Gerek ön lisans seviyesinde gerekse lisans seviyesinde yapılacak olan üniversite sanayi iş birliği 

uygulamaları mesleki bilgi ve yeterlilikleri geliştireceği, Yüksek Lisans ve Doktora 

çalışmalarında yapılacak olan üniversite sanayi iş birliği çalışmalarının ise AR-GE faaliyetleri 

çerçevesinde katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesine ve uluslararası rekabette ülkeleri ön 

plana çıkaracağı aşikardır.     

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki üniversite-sanayi iş birliğine bakıldığında, ulusal 

yenilik sistemlerinin temel taşı olması sebebiyle, üniversite-sanayi iş birliği için büyük önem arz 

etmektedir. Bu durumun gerçekleşebilmesi amacıyla hükümet eliyle birtakım önlemler alınmakta 

ve iş birliğini teşvik edici birtakım fon desteklerini yürürlüğe koymaktadırlar. Bir ülkenin 

inovasyon kabiliyeti, tek bir aktör olmaktan ziyade birden fazla aktöre ve aynı seviyedeki 

başarılarına bağlı olduğu, bu aktörlerin sistematik bir bütünlük ve uyum içinde davranış 

sergilemeleri gerekliliği, dolayısıyla bu uyumun sağlanabilmesi ve sürdürülebilir olabilmesi için 

başka bir aktöre ihtiyaç olduğu görülmektedir. Buna dayanılarak, son yirmi-yirmi beş yıldır 

birbirlerinden çok ayrı hareket eden üniversite, sanayi ve devlet arasında bir yakınlaşmanın ve 

her biri arasında bir örtüşme olması gerekliliğinden yola çıkılarak üçlü sarmal model inşa 

edilmiştir. Bilginin ekonomik bir değere dönüştürülmesinin bu üç farklı yapının kurumları 

arasında karmaşık pek çok ilişki durumu oluşmaktadır (Koç, 2007). Yükseköğretime erişimde 

çok önemli mesafeler elde edilmiş olmakla birlikte, kalitenin artırılması ihtiyacı hala devam 

ettiği görülmektedir. Uzun dönemde kalkınma için bir mesafe kaydedilmek isteniyorsa, 

ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi hususunun önceliği her zaman 

gündemde olmuştur (Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018). 

Öğrenen ekonomi, yoğun rekabetin ve hızlı değişimin ekonomik içeriği olarak tanımlanır. 

Bölge, ülke ve sektör düzeyinde ekonomik başarı için yeni yetenek ve becerilerin geliştirilmesi 

öğrenen ekonomilerde önem arz etmektedir. Bilgi çağında, bilginin hızla değiştiği bireyler ve 

organizasyonlar, bu değişime aynı hızda uyum sağlamalı ve yeteneklerini yenilemelidir. (Durgut, 

2003). 

Bir ülke gelişmesine büyük katkı sağlayan, kendi kendine yeterli olabilen, kalite ve kalite 

güvencesine sahip, sektör ihtiyaçlarını iyi analiz etmiş, sektörle bu bağlamda sürekli işbirliği 

içerisinde olan, rekabetçi, yüksek nitelikli öğrenciye sahip, dünya çapında tanınan ve tercih 

edilen, yeterli ve donanımlı araştırmacı ve eğitim personeli olan, kazandığı fon ve desteklerle fon 

ve kendi gelişimini sürdürürken sosyo-ekonomik çevresinin ihtiyaçlarını da cevap verebilen 

üniversiteler girişimci üniversiteler olarak tanımlanmaktadır.  
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Bu yönden ele alındığında, bilimsel ve teknolojik alanlarda önde oldukları söylenebilir.  

Bu bağlamda, üniversitenin sanayi ile iş birliği kurması ve toplumla yakın ilişki sağlaması, 

öncelikle üniversitenin bulunduğu şehrin, ardından bölgenin, sonra ülkenin ve son olarak da 

insanlığın gelişimine sebep olmaktadır (Cengiz, 2014). 

2.1. Üniversite Sanayi İş Birlikleri ve Üçlü Sarmal Modeli 

Üniversite-sanayi-devlet iş birliği modelinde öncelikle devletin egemenliği üniversite ve 

sanayi içerisinde tutulmakta ve aralarındaki ilişkileri yönlendiren devletçi model Şekil-1'de 

görülmektedir. Bu modelin en bariz ve belirgin ülkeleri eski Sovyetler Birliği (SSCB) ve Doğu 

Avrupa ülkeleri idi. Daha hafif olanlarını da Latin Amerika ve Norveç gibi bazı Avrupa 

ülkelerinde görülmüştür (Etzkowitz, 2002). 

 
 

 
Şekil 1. Devletçi Üniversite-Sanayi-Devlet İş birliği Modeli (Etzkowitz, 2002). 

Şekil-2’de görülen İkinci modelde ise Devlet-Sanayi-Üniversite iş birliği, birbirlerini katı 

çizgilerle ayıran, kurumsal ilişkileri ise büyük ölçüde sınırlı olan liberal model olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu iş birliğine örnek olarak İsveç verilebilir. 

 

 
Şekil 2. Liberal Üniversite-Sanayi-Devlet İş birliği Modeli (Etzkowitz, 2002). 

Şekil-3’de görülen model ise üçlü sarmal model olarak adlandırılmaktadır. Burada 

Akademik girişimcilik, sektörler arasında kurulan stratejik ittifaklar, kamu-üniversite-sektör 

araştırma işbirlikleri, kurum olanaklarının ortak kullanımı gibi dinamik üçlü ilişkilerin ve bu 

ilişkilerin aracı kurumlar, ağ yapılar ile yaratıcı organizasyonlara dönüştüğü bir modeldir. 

Endüstri 4.0 geçişinin yaşandığı günümüzde bu üç kuruluşun rollerinin üst üste bindirdiği, iş 

birliği ve dayanışmanın, etkili iletişimin en etkin olduğu bu modele doğru kaymaktadır. 
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Şekil 3. Üniversite-Sanayi-Devlet İşbirliğinde Üçlü Sarmal Modeli (Etzkowitz, 2002). 

2.1.1 Tekmer 

KOSGEB – Üniversite –Kurum/Kuruluşlar arasında iş birliği protokolü imzalanarak 

kurulan TEKMER’ ler KOSGEB yönlendirmelerinde görevlerini sürdürürler. Bu kuruluşlarda, 

KOSGEB´in koordinasyonu altında üniversite ve KOBİ´lerin bir araya gelip AR-GE 

çalışmalarında ortak bir platform oluşturarak inovasyon çalışmalarına destek verirler.  Şekil 4’ te 

TEKMER yapısı görülmektedir. 

 

Şekil 4. TEKMER Yapısı 

Şekil 5 ‘ de ise TEKMER ve TEKNOPARK Ulusal İnovasyon sistemi ilişkisi görülmektedir. 
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Şekil 5. TEKMER ve TEKNOPARK Ulusal İnovasyon Sistemi İlişkisi 

2015 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

KOSGEB ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası arasında “Teknoloji Geliştirme Merkezi 

(TEKMER) ek bir iş birliği protokolü” imzalandı. 

2.1.2 Türk Patent Enstitüsü (TPE) Bilgi ve Doküman Birimi 

Manisa CBU ile TPE arasında imzalanan protokol çerçevesinde akademik personel, 

öğrenci, sektör, AR-GE çalışması yapan kişi, sektör kurum ve kuruluşların Sınai Mülkiyet 

hakları mevzuat kapsamında bilgilenmeleri, yönlendirilmeleri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin 

her türlü bilgi ve doküman ihtiyaçlarının karşılanması, Ulusal ve uluslararası mevzuata 

erişimlerinin gerçekleştirilmesi, patent veri tabanlarında araştırma yapılması için uygun 

ortamların oluşturulması hedeflenmiştir. Yapılan protokol kapsamında üniversitemizde kurulan 

TPE biriminde Türk patent Enstitüsü tarafından hazırlanan her türlü dökümana erişim 

mümkündür. Kurulan birim USİTEM bünyesinde faaliyet göstermektedir.  

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde gündemini her zaman koruyan ve Üniversite 

yönetiminin tüm birimlerinde üzerinde hassasiyetle durulan sektör iş birliği çalışmalarının örnek 

olabilecek bir çok uygulamaları mevcuttur. Bunlardan en önemlisi 2016-2017 yılından itibaren 

kademeli olarak uygulamaya giren İntörn eğitimidir. Diğer üniversite sektör uygulamalarımız 

USİTEM (Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi), Sektör 

seminerleri ve Sektör Zirveleri, İsteğe Bağlı Staj Uygulaması, Manisa Teknokent ve Teknoloji 

Transfer Ofisi, KOSGEP girişimcilik eğitimleri gibi sıralamak mümkündür.  

3. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ VE SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ 

ÇALIŞMALARI 

Kurulduğu 1992 yılından itibaren üniversite-Sektör iş birliklerini kendisine ilke edinmiş 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi bu konuda birçok örnek çalışmalara imza atarak referans 

merkezi haline gelmiştir.  
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3.1. USİTEM (Üniversite Sanayi İş birliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma 

Merkezi) 

Üniversitedeki teorik bilgi birikimi üretime dönüştürülmesi için sektördeki pratik bilgiyle 

buluşturulmasında etkin bir rol üstlenerek bölgedeki Ar-Ge kültürünün gelişmesine katkı 

sağlamak, dolayısıyla Üniversite-Sanayi arasında bir köprü olmak gibi bir misyon üstlenen 

USİTEM, Sektörde üretimin daha verimli ve kaliteli olmasını sağlamak, etkin üniversite -sanayi 

iş birliğini ile yeni Ar-Ge çalışmaları için sektör ve üniversite akademisyenleri ile birlikte proje 

ekiplerinin oluşturulması. Sektörde ihtiyaç duyulan nitelikteki elemanların yetiştirilmesi için 

mevcut programların güncellenmesi, İş dünyasının gelişimine destek olmak için yeni fikirlerin 

ve ortak projelerin geliştirilmesine katkı sağlamak, iş dünyasına damga vuran başarılı kişilerin 

tecrübelerini öğrenci ve mezunlara aktarımı için uygun ortamlar sağlamak, küçük ve orta ölçekli 

işletmelerdeki yeni ve ileri teknolojilere uyum sağlamalarına katkı sağlamak, üretkenliği 

artırmak, Ürün kalitesini ve standardını iyileştirmek teknolojik bilgiyi ticarileştirmek gibi 

hedefleri de üstlenmiştir. Manisa’ da faaliyet gösteren sektörlerin ar-ge ihtiyaçlarının 

belirlenmesi, Manisa'da teknopark kurulumuyla ilgili altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 

Celal Bayar Üniversitesi'nin sektöre hizmet kapasitesinin ortaya konulması, buna bağlı olarak 

sanayi-üniversite iş birliği kataloğunun oluşturulması ve ÜSİTEM' in tanınırlığının sağlanması 

için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amaçlanmıştır. USİTEM faaliyetleri arasında; 

Gerçekleştirilen proje ile Manisa ilinde sanayi kuruluşlarının teknopark konusunda farkındalık 

oluşmasına katkı sağlamak, Etkili bir staj programı çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerinin 

eğitilmesi ve mezun olduktan sonrasında istihdam olanaklarının iyileştirilmesine katkı sağlamak, 

etkili fon kaynaklarını kullanarak Üniversitenin iş dünyasının beklentilerini karşılayacak 

hizmetleri üretebilecek duruma gelmesini desteklemek, Lisansüstü öğrencilerinin tez konularının 

seçimlerinde ve yürütülen araştırmalarda sektör ihtiyaçları doğrultusunda belirlemek ve 

sonuçlarını sektörle paylaşmak, Üniversite öğretim üyeleri ile Lisansüstü öğrencileri tarafından 

yürütülen araştırmalar için veri toplama aşamalarında sektör araştırmacılarının desteklenmesini 

sağlamaktır. 

3.2. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Trisömestr Uygulaması 

Ülkemizde çok az üniversite tarafından uygulanan trisömestr uygulaması, akademik 

takvim içerisinde, 2016 – 2017 Güz Yarıyılından itibaren başlamak üzere Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi’nde Ön Lisans ve Lisans öğrencilerine yönelik uygulanmaya başlamıştır. Bu 

sistemle, Ön Lisans öğrenciler üç sömestr, Lisans öğrencileri 7 sömestr süresince yükseköğretim 

çatısı altında, sanayi işletmeleri ile iş birliği içerisinde düzenlenen ders programı kapsamında 

eğitim görerek ön lisansta dördüncü, lisansta 8. ve son sömestr süresince işletmelerde 

uygulamalar yaparak iş gücüne etkin şekilde dâhil olmaktadır. Böylelikle, öğrenciler, teorik 

olarak edindikleri bilgi birikimleri ile atölye ve laboratuvarlarda gerçekleştirdikleri uygulamalara 

sanayi işletmelerinde hangi amaç ve hedefler doğrultusunda ihtiyaç duyulduğunu kavrayacak, 

işletmeler tarafından süreklilik imkânı olan iş gücü vasfı ile değerlendirilecektir (Uzun, 2016). 

Trisömestr uygulaması süresince öğrencilere verilmesi zorunlu kültür dersleri uzaktan eğitim 

yolu ile almaları sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, sanayi işletmeleri ise ihtiyaç duyduğu nitelikli 

istihdam kaynağının hangi seviyede olduğunu ve istihdamın sürekliliği açısından mümkün olup 

olmadığını değerlendirme fırsatı bulmaktadır. Ayrıca, sanayi işletmelerinin aradığı nitelikleri 

teknik eleman adayında tespit edememesi durumunda üniversitemizin ilgili bölümlerinde görev 
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yapan akademik personele geri bildirimde bulunması, nitelikli iş gücü kalitesinin arttırılmasına 

katkı sağlayacaktır. 

3.3. Celal Bayar Üniversitesi “Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.” 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 20.10.2012 tarihli ve 

28847 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazete'de ilan edildi. Bu ilan sonrasında bölgenin 

yapım işi ile ilgili 03.10.2013 tarihinde yasal izinler alınarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, A.Ş. Resmi olarak kuruluşu gerçekleştirildi. Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi; Yeni ya da ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcileri, araştırmacıları 

ve akademisyenleri üniversitenin yakınında veya yakınında üniversitenin endüstriyel ve ticari 

faaliyetlerinden yararlanmalarını ve yararlanmalarını sağlayan sosyal ve kültürel siteler olarak 

gözükmektedir.  Bu aşamadan sonra 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 06 

Temmuz 2001 tarih ve 24454 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Uygulama Yönetmeliği, 12 Mart 2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanıp ve 

yürürlüğe girdi. 

Ülkemizde, Üniversite-Sanayi işbirliğini gerçekleştirmek, yüksek teknolojiyi kullanan ve 

geliştiren yerli ve yabancı firmaların sayısını artırmak ve gelişmelerine katkı sağlamak, Mevcut 

kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, Sektörde Ar-Ge faaliyetlerinde 

bulunmak gerekli altyapı desteği sağlamak, Üniversitelerde akademik birikim ve araştırma 

sonuçlarının ticari ve ekonomik değerlere dönüştürülmesini desteklemek ve teşvik etmek, 

Ekonomik ve teknolojik gelişmeleri iyileştirme ve böylece küresel rekabet gücünü artırma 

misyonunu üstlenen Manisa CBU Teknokent, ülkemizin Ar-Ge potansiyeline katkı sağlamak, 

sürdürülebilir kalkınma unsurlarının oluşumuna katkı sağlamak, girişimciliği ve yeniliği teşvik 

ederek desteklemek, Teknoloji üretim ve birikiminin öncelikler doğrultusunda katkıda 

bulunmak, teknoloji transferi için uygun bir ortam oluşturmak, üniversite araştırma altyapısının 

ve bilginin dönüşümüne katkıda bulunmak, nitelikli iş gücü ile ülkede istihdam yaratmaya, 

yüksek teknoloji yatırımları yaratmaya, yabancı yatırımcıların ülkeye girişini hızlandıracak 

bölgelere dönüştürmeye, Ar-Ge çalışmalarında uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik 

hedefler üstlenmiştir. (http://teknokent.cbu.edu.tr/, 02.05.2017) 

3.4. İsteğe Bağlı Staj Uygulaması 

Celal Bayar Üniversitesi gerek Ön lisans gerekse Lisans ve Lisansüstünde öğrenim gören 

öğrencilerinin tezlerini üniversite-sanayi iş birliği ile gerçekleştirebilmelerine fırsat tanımaktadır. 

İsteğe bağlı staj uygulaması hem sektör hem de öğrenci açısından büyük fırsat sunmaktadır. 

Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın sektör deneyimi kazanmaları, mezuniyet sonrası teorik ve 

pratik olarak iş piyasasına hazır olmaları açısından büyük önem arz etmektedir. Diğer yandan 

İşletmelerin, yapmış olduğu proje ve ar-ge çalışmalarında öğrencilerin rol alması, sektörün genç 

fikirlerinden faydalanabilmelerini de olanak sağlamanın yanı sıra ileride sektörde istihdam 

edecek oldukları mezunları da seçme fırsatı sunmaktadır. Üniversite- sektör iş birliğinin 

güçlenmesinin de fırsat sunan bu durum birçok üniversite sektör Ar-Ge çalışmalarının da 

altyapısına destek sağlamaktadır. Öğrencilerimiz açısından öz güvenlerini destekleyerek, iş 

tecrübeleri edinmelerine katkı sağlamak, sektörel açıdan ileriki zamanca sektörde istihdam 

edilecek mezunlarımızı seçme fırsatlarını da sunmaktadır. Böylece iş tecrübesi kazanan 

http://teknokent.cbu.edu.tr/
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öğrencilerimizi istihdam ettikleri için zaman ve maliyet kayıplarını da azaltma gibi amaçlar 

üstlenen program, sektör ile USİTEM arasında köprü niteliğinde olan stajyer öğrenci sektör ile 

üniversite işbirliği çalışmalarının güçlendirilmesine katkı sağlamakta, genç öğrencilerin firmalar 

tarafından yakından tanıma fırsatı bularak doğru istihdam etmelerine destek sağlama gibi 

sektörlere de birçok avantajlarda sunmaktadır. (http://usitem.cbu.edu.tr/istege-bagli-

staj.4790.tr.html, 02.05.2017) 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi üniversite sanayi işbirliğine katkı sağlayan yukarıdaki 

örnek çalışmaların yanı sıra sektör ile değişik protokoller imzalayarak gelecekte sektörün ihtiyaç 

duyacağı genç nesillere en iyi teknolojik eğitimi sağlamak için çalışmalarını hızla 

sürdürmektedir. Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü içerisinde bulunan Manisa CBU 

irtibat bürosu da sektör ile Üniversitemiz arasında etkin bir iletişim ağı oluşturmaktadır. 

KOSGEP destekli verilen “Girişimcilik” eğitimleri çerçevesinde mezuniyet diploması yanında 

verilen Girişimcilik eğitim Sertifikası ile kendi işini kurmak isteyen öğrencilerimize de büyük bir 

fırsat verilmiş olmaktadır.   
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Üniversiteler ve Sanayi sektörleri birbirleri ile iyi diyalog ve işbirliği çalışmalarını 

geliştirmeleri ülkelerin rekabet gücünü artırır.  

Üniversiteler sektör beklentilerini iyi okumalı ve mezun ettiği öğrencilerin yeterliliklerini 

bu beklentilere göre kurgulamalıdır. 

Sektörler ne şekilde bir ara eleman istiyorlarsa öğrenme ortam donatımlarına ve eğitim 

modüllerinin hazırlanmasına katkı sağlamalıdırlar. 

Meslek standartları ve mesleki yeterlilikleri hazır olan mesleklerde öğrenme ortamları 

sektör beklentilerine göre esnek hale getirilmelidir. 

Üniversiteler sektör beklentilerine göre ilgili program, dal ve bölümleri yeniden dizayn 

etmeli, rağbet görmeyen program, dal ve bölümler kapatılmalıdır. 

Mesleki kuruluşların (Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Esnaf 

Birlikleri, Ticaret Odaları vb.) meslek komiteleri ile üniversitelerin ilgili program yetkilileri ile 

bir araya getirilen programlar dizayn edilmelidir. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu sınav ve Belgelendirme Merkezlerinde sınava girecek 

öğrencilerin başarı durumları aynı zamanda mezun olunan üniversitelerin performansını 

yansıtacağından, öğrenme ortamları çıktıya endeksli hale getirilmelidir.  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı üretici işletmelerin özel markalı (privatelabel) ürün üretimi ve pazarlamasına yönelik 

görüşlerini araştırmaktır. Bu doğrultuda 2004-2005 yılları arasında basılan altı adet “Türkiye PrivateLabel& 

Perakende Dergisinde” özel markalı ürün üreten ve pazarlayan 25 üretici işletme yöneticisinin görüşleri içerik 

analizi yöntemi ile incelenmiştir. Üretici işletmelerin kullandıkları özel marka üretim stratejilerinin neler olduğu, 

hangi ürün kategorilerinde özel markalı ürünler ürettikleri veya hangi sektörde faaliyet gösterdikleri, özel markalı 

ürün üretim sürecinde önem verdikleri konular, özel markalı ürün üretiminin avantaj ve dezavantajları, özel markalı 

ürün üretimi ve pazarlama nedenlerinin ve amaçlarının neler olduğu, özel markalı ürün üretimi ve pazarlamasında 

karşılaştıkları en önemli sorunlar ile özel markalı ürünlerden beklentileri ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlar 

anahtar kelimeler ile kategorilere ayrılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda üretici işletmelerin, PL 

üretiminde ikili üretim stratejisini daha fazla kullandıkları, genel olarak gıda, temizlik, kâğıt ve kişisel bakım ürün 

kategorilerinde özel markalı ürünleri ürettikleri, özel markalı ürün üretim sürecinde kaliteye önem verdikleri, özel 

markalı ürün üretimi ve pazarlamasında atıl kapasitenin değerlendirilmesi, tüketicilerin ve perakendecilerin talep 

etmesi, ülkede yaşanan ekonomik krizler ve gelirlerin azalması ve tüketici tercihlerinin değişmesi gibi nedenlerinin 

ve amaçlarının olduğu bulunmuştur. Ayrıca üretici işletmelerin özel markalı ürün üretimi ve pazarlamasında 

karşılaştıkları en önemli sorunun denetim eksikliği olduğu ve geleceğe ilişkin özel marka sektörünün gelişeceğine 

ilişkin bir beklenti içerisinde oldukları ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlar, özel markalı ürünler konusunda 

ilgili literatürü de desteklemektedir. Üretici işletmeler özellikle KOBİ’ler markalama maliyetine katlanmadan özel 

markalı ürünler üreterek ve pazarlayarak önemli fırsatlar sağlayabilirler. 

Anahtar Kelimeler: Özel marka, Özel markalı ürünler, Perakendecilik, Pazarlama, Üretici.  
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THE EXAMINATION OF MANUFACTURER BUSINESSES’ OPINIONS 

ABOUT PRIVATE LABEL MANUFACTURING AND MARKETING BY 

CONTENT ANALYSIS METHOD  

Abstract 

The purpose of this study is to search manufacturing businesses’ opinions about manufacturing and 

marketing of private label products. Thus, on the six “Türkiye Private Label & Perakende Dergisi” which was 

printed between the years 2004 and 2005, twenty-five manufacturing business managers’ opinions were examined 

by content analysis method. It was revealed that what the private label production strategies they were used, in 

which categories private label products were manufactured or which sectors manufacturing businesses were 

operating, the issues were given importance in private label manufacturing process, advantages and disadvantages 

of private label product manufacturing, what the reasons and objectives were and the main problems in private 

label product manufacturing and marketing and their expectations from private label products. Obtained results 

were divided categories with key words and evaluated. As a result of the research, it was found that manufacturing 

businesses used dual strategy more in private label manufacturing, manufactured private label products generally 

in food, cleaning, paper and personal care product categories, gave an importance of quality in private label 

manufacturing process, had reasons and purposes such as evaluating idle capacity, demand of customers and 

retailers, economic crises in country and decreases in incomes and changes in customers choices. Also it was 

revealed that the main problem in private label manufacturing and marketing was the lack of audit and 

manufacturing businesses had an expectation about private label sector will grow. Obtained results supportsthe 

related literature about private label products. Manufacturing businesses especially the small and medium sized 

businesses can provide important opportunities by private label manufacturing and marketing without cost of 

branding.  

Keywords: Private label, Private label products, Retailing, Marketing, Manufacturer. 

1. GİRİŞ 

Perakende işletmeler, sadece kendilerine ait olan ve mağazalarında sundukları özel 

markalı ürünleriyle rakiplerine göre rekabet avantajı kazanabilmekte ve farklılaşma 

sağlamaktadırlar. Marka sahibi perakende işletmeler, özel markalı (private label) ürünleriyle de 

kanal içerisinde üretici konumuna gelebilmekte ve aynı zamanda üretici işletmelerle ve onların 

markalı ürünleriyle de rekabet eder duruma gelebilmektedirler. Özel markalı ürünlerin gelişimi 

karşısında üretici işletmeler de perakende işletmelere özel markalı ürün üretme ve üretmeme gibi 

iki seçeneğe sahiptirler. Quelch ve Harding (1996)’ e göre % 50’den fazla ulusal marka üreticisi 

özel marka üretmektedir. Gelişmiş ekonomilerde özel markalar, ender olarak büyük ulusal ya da 

küresel marka üreticileri tarafından üretilmektedir. Örneğin İngiltere’de, ulusal marka 

üreticilerinin pazar paylarını kaybetme korkusu yüzünden özel markaların gelişimini 

istemedikleri görülmektedir. Bu nedenle, birkaç istisna dışında, perakendecilere özel markaları 

üretmemeyi tercih etmektedirler (Mckinsey ve Company, 2006). Özel markalı ürünlerin üretimi 

dea)fazla kapasitelerini özel markaların üretiminde kullanan ulusal marka üreticileri, b) özel 

markalı ürünler üretiminde uzmanlaşmış üreticiler, c) kendi üretim olanaklarına sahip büyük 

perakendeciler ve toptancılar tarafından gerçekleştirilmektedir (PLMA, 2009). Üretici işletmeler, 

perakendeciler ve onların özel markalı ürünleriyle rekabet edebilmek için bekle ve gör (hiçbir 

şey yapmama), özel markalı ürünlerden yeni ya da geliştirilmiş ürünler sunma, değer 

konumlandırmasına başvurma, fiyat aralığını azaltmama, taklit (Me-too) ürün stratejisi geliştirme 

ve özel markalı ürün üretme gibi belirlenen altı stratejiyi uygulayabilirler (Hoch, 1996,  Verhoef 

vd., 2002).Özel markaların gelişimi karşısında da üretici işletmeler, sadece marka sahibi 
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perakende işletmeye özel markalı ürün üretme (tekli üretim), hem özel hem de ulusal markalara 

yoğunlaşma (ikili üretim) gibi üretim stratejilerine sahip olabilirler (Kumar ve Steenkamp, 

2007). 

Bu çalışmanın amacı, üretici işletmelerin perakendecilere özel markalı ürünleri 

üretmelerine/pazarlamalarına yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu doğrultuda 2004-2005 yılları 

arasında basılan altı adet “Türkiye Private Label& Perakende Dergisi” incelenerek özel markalı 

ürün üreten ve pazarlayan 25üretici işletme yöneticisinin görüşleri içerik analizi yöntemi ile 

incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak, özel markalı ürünlerle ilişkili literatür taramasına yer 

verilmektedir. İkinci olarak, üretici işletmeler açısından özel markalı ürün üretimi ve pazarlaması 

konusu ele alınmaktadır. Üçüncü olarak, üretici işletmelerin “Türkiye Private Label & Perakende 

Dergilerindeki” görüşleri içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilecektir. Sonuç 

bölümünde, araştırmadan elde edilen sonuçlar ilgili literatür ile karşılaştırılarak, özel marka 

üretimi ve pazarlamasına yönelik üretici işletmelere öneriler sunulmaktadır.     

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Özel markalı ürünlerle ilişkili literatür incelendiğinde tüketici boyutuyla (Sinha ve Batra, 

1999; Sethuraman ve Cole, 1999; Korkmaz,2000; Batra ve Sinha, 2000; Corstjens ve Lal, 2000; 

Miranda veJoshi,2003;Özkan ve Akpınar, 2003;Bardakçı vd., 2003; González Mieres vd., 2006; 

VahievePaswan, 2006; Baltas, 1997; Baltas ve Papastathopoulo, 2003; Miquel-Romero vd., 

2014; Saxenave Srivastava, 2015; Chen ve Huddleston, 2016; Calvo ve Levy-Mangin, 2016; 

Chou vd., 2017; Beneke vd., 2017; Miquel vd., 2017) yapılan çalışmaların olduğu görülmektedir. 

Bu çalışmalardan birinde Sethuraman ve Cole (1999) tarafından yapılan çalışmada, ulusal ve 

özel markaların benzer kalite derecelerine sahip oldukları fakat tüketiciler açısından ulusal 

markalarla karşılaştırıldığında özel markaların kalitesinin daha düşük görüldüğü bulunmuştur. 

Guerrero ve arkadaşları (2000) da tüketicilerin özel markalara yönelik tutumlarını 

araştırmışlardır. Çalışma sonuçları, özel markaların güvenilir olduğunu fakat kalite imajı 

açısından ulusal markaların daha yüksek kaliteli görüldüğünü ve özellikle bu iki markanın 

fiyatları aynı olduğunda tüketiciler tarafından ulusal markaların tercih edildiğini ortaya 

koymuşlardır. Ayrıca Dick ve arkadaşları (1996), daha geniş veya kalabalık ailelerin özel 

markaları satın almaya daha fazla yöneldiklerini bulmuşlardır. Akbay ve Jones (2005) tarafından 

yapılan araştırmada da düşük gelire sahip tüketicilerin satın alım kararlarını dikkatlice yaptıkları, 

genel olarak her ürün sınıfına düşük talep elastikiyeti gösterdikleri, büyük ve geniş ambalajlı 

ürünleri ya da indirimli ürünleri seçtikleri; buna karşın yüksek gelire sahip tüketicilerin ise daha 

fazla ulusal marka satın aldıkları ortaya konulmuştur.  

Özel markalı ürünlerle ilişkili olarak perakendeci boyutuyla (Gómez ve Benito, 

2008;Kılıç, 2009) ve az sayıda olmakla birlikte üretici boyutuyla ilişkili (Özgül, 2004; 

Oubiñavd., 2006a,b; Gómez ve Benito, 2008; Quelch ve Harding, 1996; Dunneve Narasimhan, 

1999; Gomez-Arias ve Acebron, 2008; Altıntaş vd., 2010; Choi, 2017) çalışmaların olduğu da 

görülmektedir. Bu çalışmalardan birinde Kılıç (2009) tarafından özel markalı ürünlerin 

geliştirilme amaçları ortaya konulmuştur. Türkiye’de 72 perakende gıda işletmesi üzerinde 

yapılan çalışma sonuçlarına göre perakende işletmelerin pazar payını artırmak, konumlandırma, 

rekabet avantajı, kar marjlarını artırma, maliyet liderliği ve ilişkileri geliştirme gibi altı temel 

boyutsal amaçla özel markalı ürünlerini geliştirdikleri bulunmuştur. Altıntaş ve arkadaşları 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 409 

(2010) da üretici işletmelerin özel markalı ürünleri geliştirme amaçlarını ve bu amaçların 

işletmelerin rekabet avantajı üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda üretici 

işletmelerin, pazar gömülümü, markalama avantajı, ürün satış kontrolü ve üretim etkinliği gibi 

dört temel boyutsal amaçla özel markalı ürünleri ürettikleri bulunmuştur. Ayrıca üretim etkinliği, 

ürün satış kontrolü ve pazar gömülümü boyutsal amaç boyutlarının üretici işletmelerin rekabet 

avantajı üzerinde etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Bir diğer çalışmada Özgül (2004: 153) 

tarafından özel marka üretiminde üretici ve perakendeci bağımlılığının işbirliği, performans ve 

memnuniyet üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda bağımlılık düzeyi diğer bir 

ifadeyle tarafların birbirinden sağladığı ekonomik yarar, birbirlerinin yerine farklı bir satıcı-

tedarikçi bulabilme potansiyelleri ve gerçekleştirdikleri yatırım düzeylerindeki artışların, diğer 

tarafta da artış veya azalış yönünde bir etki yaratmadığı, bağımlılık düzeylerinin işbirliğini de 

doğrudan etkilemediği, tarafların bağımlılık düzeylerinin işletmelerin işbirliği, performans ve 

memnuniyet düzeylerine bir katkı sağlamadığı ortaya konulmuştur. Oubiñave arkadaşları 

(2006b) da özel markalı ürünlerin üretici ve perakende işletmeler tarafından hangi amaçlarla 

üretildiğini ve özel markaların yönetimi konusunu araştırmışlardır. İspanya’da 161 işletme 

üzerinde gerçekleştirilen çalışma sonucunda perakende işletmelerin kârlılık, rekabetçi avantaj ve 

mağaza imajını geliştirmek; üretici işletmelerin ise ekonomik-finansal güdüler (ölçek 

ekonomisinden yararlanmak, atıl kapasite kullanımı veya karlılık), pazar ve stratejik güdüler 

(pazar payını artırmak ve özel markaların rakipler tarafından üretimini engelleme) ve ilişkisel 

güdüler (büyük perakende işletmelerle işbirliğini artırma) gibi üç temel boyutsal amaca sahip 

oldukları bulunmuştur. Bu çalışmaların yanı sıra ulusal ve özel marka karşılaştırmasına (Orel, 

2004; Steiner, 2004; Narasimhan ve Wilcox, 1998; Burt, 2000; Hultman vd., 2008) ilişkin 

çalışmalar da bulunmaktadır.  

 Üretici işletmeler, rakip işletmelerin özel markalara yönelik tutumları (Dunne ve 

Narasimhan, 1999; Kadiyali vd., 2001; Verhoef vd., 2002; Oubiñavd., 2006b; Gómezve Rubio, 

2008), yeni pazarlara (kanallara) giriş yapmak (Dunne ve Narasimhan, 1999; Verhoef vd., 2002; 

Oubiñavd., 2006b), kanal içerisindeki konumunu korumak (Quelch ve Harding, 1996; Dhar ve 

Hoch, 1997; Narasimhan ve Wilcox, 1998; Dunne ve Narasimhan, 1999; Omar, 1999; Verhoef 

vd., 2002; Oubiñavd., 2006b), perakende işletmelerde daha fazla raf alanı kazanmak (Quelch ve 

Harding, 1996; Omar, 1999; Kim ve Staelin, 1999; Oubiñavd., 2006b; Draganska ve Klapper, 

2007; Gómezve Rubio, 2008), bu tür ürünlerde perakendecilerle daha kolay pazarlık yapabilme 

şansına sahip olmak (Quelch ve Harding, 1996; Omar, 1999; Savaşçı, 2003), ulusal düzeyde 

faaliyet gösteren üreticilere göre pazarda farklı bir yer edinmek ve rekabet gücünü arttırmak 

(Quelch ve Harding, 1996; Dunne ve Narasimhan, 1999; Omar, 1999; Verhoef  vd., 2002; 

Oubiñavd., 2006b), daha fazla perakendeciye ulaşmak (Conor ve Peterson, 1992; Hoch ve 

Banerji, 1993; Hoch, 1996; Quelch ve Harding, 1996), ölçek ekonomisinden yararlanmak 

(Quelch ve Harding, 1996; Dunne ve Narasimhan, 1999; Omar, 1999; Oubiñavd., 2006b), pazar 

payını arttırmak (Quelch ve Harding, 1996; Dhar ve Hoch, 1997; Dunne ve Narasimhan, 1999; 

Verhoef vd., 2002; Oubiñavd., 2006b; Kumar ve Steenkamp, 2007; Gomez-Arias ve Acebron, 

2008), perakendecilerle güçlü etkileşimler kurmak (Quelch ve Harding, 1996; Hoch, 1996; 

Berman, 1996; Narasimhan ve Wilcox, 1998; Dunne ve Narasimhan, 1999; Omar, 1999; Jonas 

ve Roosen, 2005; Oubiñavd., 2006b), üretim kapasitesini değerlendirmek (Halstead ve Ward, 

1995; Quelch ve Harding, 1996; Hoch, 1996; Omar, 1999; Dunne ve Narasimhan, 1999; 

Oubiñavd., 2006b; Gomez-Arias ve Acebron, 2008), özel markaların tatminkâr kârlılığından 

yararlanmak (Hoch ve Banerji, 1993; Quelch ve Harding, 1996; Dunne ve Narasimhan, 1999; 
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Oubiñavd., 2006b; Kumar ve Steenkamp, 2007), perakende işletmelerin talepleri (Dunne ve 

Narasimhan, 1999; Oubiñavd., 2006b; Gomez-Arias ve Acebron, 2008), perakende işletmenin 

kendi ismiyle üretici işletmenin ismini de duyurmasını sağlamak (Quelch ve Harding, 1996; 

Dunne ve Narasimhan, 1999; Omar, 1999), tüketicilerin özel markalara yönelik talebinin artması 

(Halstead ve Ward, 1995; Quelch ve Harding, 1996; Tamilia vd., 2000), işletmede strateji olarak 

görülmesi (Verhoef vd., 2002), yeni ürün geliştirme çabalarını desteklemek (Dunne ve 

Narasimhan, 1999; Fearne ve Dedman, 2000; Jonas ve Roosen, 2005), üretim hattında çeşitlilik 

sağlamak (Quelch ve Harding, 1996; Dunne ve Narasimhan, 1999; Verhoef vd., 2002), üretici 

olarak kendi markalarının oluşumunu desteklemek (Quelch ve Harding, 1996; Dunne ve 

Narasimhan, 1999; Omar, 1999), piyasadaki krizlerden daha az etkilenmek (Hoch ve Banerji, 

1993; Hoch, 1996; Quelch ve Harding, 1996), üretim maliyetlerini azaltmak (Quelch ve Harding, 

1996; Dunne ve Narasimhan, 1999), pazarda üretici olarak kendi markalarına yönelik bilinirliği 

arttırmak (Verhoef vd., 2002), tahsilât konusunda rahat etmek (Quelch ve Harding, 1996; 

Berman, 1996), stok kontrolünü etkinleştirmek (Hoch, 1996; Quelch ve Harding, 1996; Dunne 

ve Narasimhan, 1999; Omar, 1999; Oubiñavd., 2006b), kendi markalarının satılamama riskini 

azaltmak (Jonas ve Roosen, 2005), markalama maliyetinin olmaması (Dunne ve Narsimhan, 

1999; Omar, 1999), özel markalı ürünlerden elde edilen geliri kendi markalarına yansıtmak 

(Halstead ve Ward, 1995; Berman, 1996; Dunne ve Narasimhan, 1999; Gomez-Arias ve 

Acebron, 2008) gibi stratejik amaçlarla veya nedenlerle özel markalı ürünleri üretmektedirler. 

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Katkısı 

Araştırmanın amacı, üretici işletmelerin özel markalı ürünleri geliştirmelerine yönelik 

görüşlerini belirlemektir. Bu çerçevede aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

- Üretici işletmeler, özel markalı ürünlerini hangi ürün kategorilerinde sunmakta veya 

hangi sektörde faaliyet göstermektedirler? 

- Üretici işletmelerin özel markalı üretim stratejileri nelerdir? 

- Üretici işletmeler, özel markalı ürün üretim sürecinde nelere önem vermektedirler? 

- Üretici işletmelerin özel markalı ürünleri üretme nedenleri/amaçları nelerdir? 

- Üretici işletmeler açısından özel markalı ürün üretiminin ve pazarlamasının avantaj 

ve dezavantajları nelerdir? 

- Üretici işletmelerin özel markalı ürünlerin üretim ve pazarlamasında karşılaştıkları en 

önemli sorunlar nelerdir?  

- Üretici işletmeler gelecek dönemlerde özel markalı ürünler konusunda nasıl bir 

beklentiye sahiptirler? 
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Araştırma sonucunda elde edilecek bilgiler, gelişme trendinde olan özel markalı ürünler 

konusunda üretici işletmelerin proaktif olmasına ve rekabet yarışında önde olmalarına katkı 

sağlayacaktır.  

3.2. Araştırmanın Anakütlesi ve Örneklemi 

Araştırmanın anakütlesini, Türkiye’de özel marka üretiminde/pazarlamasında bulunan 

işletmeler oluşturmaktadır. Araştırmanın anakütlesini gösteren bir listeye araştırmacılar 

tarafından ulaşılamamıştır. Özel markalı ürünler üreten/pazarlayan üretici işletmeleri gösteren bir 

listenin bulunmaması, araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kararsal 

örnekleme yönteminin kullanılmasına neden olmuştur. Kararsal örnekleme yönteminde temel 

anlayış, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan örneklem grubuyla çalışılmasıdır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2005: 112). Bu doğrultuda Türkiye’de faaliyet gösteren, özel markalı 

ürünler üreten/pazarlayan, 2004-2005 yılları arasında basılan altı adet “Türkiye Private Label & 

Perakende Dergisinde yer alan ve araştırmanın amacına uygun olduğu düşünülen 25 üretici 

işletme üzerinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu üretici işletmeler, Sağlıklı Gıda Ürünleri, 

PLAS Plastik Ambalaj Sanayi, Pak Kağıtçılık, Ahsen, Nimet Gıda, CHR Tekstil, Koç Holding, 

Frigo-Pak, Aksu Vital, Banat, Oksa Kimya, Penguen, Temsu, Rozi, Tamek, Doğuş Grubu, 

Tekirdağ Un, Viking, Dilek Akgül, Tesco-Kipa, Temko, Belde, Polikur, Ekici ve Balparmak 

işletmeleridir.  

3.3. Araştırmanın Varsayımları ve Yöntemi 

Araştırmanın amacını gerçekleştirmeye yönelik belirlenen araştırma varsayımları 

şunlardır: 

- Üretici işletmeler tarafından özel markalı ürünler genelde gıda, temizlik ve kişisel bakım 

ürünleri kategorilerinde sunulmaktadır. 

- Üretici işletmeler, ağırlıklı olarak ikili üretim (hem ulusal hem özel marka) stratejisini 

kullanmaktadırlar.  

- Üretici işletmeler, ağırlıklı olarak pazar payını artırmak, atıl kapasiteyi değerlendirmek, 

perakende işletmelerin talebi, kendi markalarına destek olmak, tüketici tercihlerinin 

değişmesi gibi amaçlar ve nedenlerle özel marka üretimi ve pazarlaması 

gerçekleştirmektedirler.  

- Üretici işletmeler, özel markalı ürün üretimi ve pazarlaması ile ihracat olanaklarına 

kavuşma ve dış pazarlara açılma avantajlarına sahip olmaktadırlar.  

- Üretici işletmelerin özel markalı ürün üretimi ve pazarlamasında en fazla önem verdikleri 

unsurlar, ürünün ve üretimin kaliteli olması ile perakendecilerle işbirliğidir. 

- Üretici işletmeler, gelecek dönemlerde özel markalı ürün pazarının gelişeceği beklentisi 

içerisindedirler. 

- Üretici işletmelerin özel markalı ürünlerin üretimi ve pazarlamasında karşılaştıkları en 

önemli sorunlar, bu konuda bilinç ve denetim eksikliği ile kaynak yetersizliğidir.  

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmalar, gözlem ve 

görüşme gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların ortaya 

konmasına yönelik araştırmalardır (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 39). Çalışmada veriler; 2004-2005 
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yılları arasında basılan “Türkiye Private Label & Perakende Dergisinden”doküman incelemesi 

yoluyla elde edilmiştir. Anakütle içerisinde yer alan ve Türkiye’de 2004-2005 yılları arasında 

basılan altı adet “Türkiye Private Label & Perakende Dergisinde” yer alan 25 üretici işletmenin 

görüşleri içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Analiz öncesi kategoriler, çalışmanın 

amacı dikkate alınarak araştırmacı/araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. Araştırmanın 

geçerliliğini ve güvenirliğini artırmak amacıyla veriler üç farklı araştırmacı tarafından 

incelenmiş ve araştırmacılar tarafından uzlaşma sağlanan temalar ve kodlar üzerinden analiz 

yapılmıştır. Ortaya çıkan temalar ve kodlar bu kategoriler altında düzenlenmiştir. Çalışmada 

bulgular kısmında, yöneticilerin sahibi oldukları veya çalıştıkları üretici işletme isimleri açık 

olarak verilmemiştir. Bunun nedeni, işletmelerden gerekli izinlerin alınması gerektiğinin 

düşünülmesi ve araştırmanın tamamlanması için zaman kısıtının olmasıdır. Ayrıca işletme 

isimlerinin izinsiz olarak verilmesinin işletme imajına zarar verebileceği düşüncesiyle 

araştırmacılar tarafından işletme isimleri belli bir sırayı takip etmeksizin işletme 1, işletme 2, 

işletme 3, işletme 4,  vb. şeklinde kodlanmıştır.  

3.4. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlamaları 

Türkiye’de faaliyet gösteren, özel markalı ürünler üreten/pazarlayan, araştırmanın 

amacına uygun olduğu düşünülen ve “Türkiye Private Label & Perakende Dergisi”nde yer alan 

25 üretici işletme araştırmanın kapsamını oluşturmuştur. Araştırmanın başlıca kısıtları, zaman ve 

maliyet nedeniyle araştırmanın sadece doküman incelemesine dayanmasıdır. Özel markalı 

ürünler konusunda incelemenin yapıldığı Türkiye’de basılan tek dergi “Türkiye Private Label & 

Perakende Dergisi” dir. Bu dergi ve sayılarında sadece perakende sektörü, özel markalı ürünler 

ve özel markalı ürünler konusunda üretici ve perakendeci işletmelerin görüşleri bulunmaktadır.  

Araştırmaya konu olan dergi ve bu derginin sayılarının sadece 2004 ve 2005 yılları arasında 

yayınlanmış olması, bir diğer ifadeyle söz konusu yıllardan sonra yayınlanmamış olması, bazı 

verilerin güncelliği (geleceğe ilişkin beklentiler gibi) konusunda araştırmanın bir diğer sınırını 

oluşturmaktadır.  Son olarak, doküman incelemesi yoluyla elde edilen verilerin sınırlı olması ve 

genelleme yapmak için kullanılamaması, nitel araştırmalar için bir diğer sınırlamayı 

oluşturmaktadır.  

3.5. Araştırmanın Bulguları 

Araştırma neticesinde elde edilen bulgular aşağıda incelenmektedir. 

3.5.1. Özel Markalı Ürün Kategorileri 

Araştırmada yer alan üretici işletmeler, işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörler 

(piyasaya sundukları özel markalı ürün kategorileri) ve özel marka üretiminde bulundukları 

perakende işletmeler aşağıdaki Tablo 1’de görülmektedir.  
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Tablo 1. Özel markalı ürün kategorileri 

İşletme ismi Sektör/Ürün kategorisi Özel marka üretilen perakende işletmeler 

İşletme1 Gazlı İçecek Bim. Migros, Tansaş 

İşletme 2 Poşet ve Temizlik Ürünleri Bim, Migros 

İşletme 3 Kâğıt Ürünleri Bim, Dia, Carrefour, Tansaş 

İşletme 4 Ev ve Kişisel Bakım Bim, Dia, Carrefour, Tansaş 

İşletme 5 Ekmek ve Unlu Mamuller Bim, Dia, Şok, Tansaş 

İşletme 6 Hazır Giyim BELİRTİLMEMİŞ 

İşletme 7 Gıda ve Perakende Migros 

İşletme 8 İçecek-Konserve-Dondurulmuş Gıda BELİRTİLMEMİŞ 

İşletme 9 Doğal Ürünler Smart Choice 

İşletme 10 Kişisel ve Ev Bakım Migros, Dia, Carrefour, Real 

İşletme 11 Temizlik Migros 

İşletme 12 Dondurulmuş Gıda Kipa, Dia, Carrefour, Tansaş, Özdilek 

İşletme 13 Kozmetik ve Kimya Migros, Dia, Carrefour, Tansaş 

İşletme 14 Kâğıt, Temizlik, Bebek Bakım Kipa, Migros, Dia, Carrefour, Real 

İşletme 15 Gıda ve İçecek BELİRTİLMEMİŞ 

İşletme 16 Çay BELİRTİLMEMİŞ 

İşletme 17 Un Dia, Carrefour 

İşletme 18 Temizlik Ürünleri Bim, Kipa 

İşletme 19 Sağlık Ürünleri BELİRTİLMEMİŞ 

İşletme 20 Perakende Tesco-Kipa 

İşletme 21 Temizlik ve Kozmetik BELİRTİLMEMİŞ 

İşletme 22 Çay BELİRTİLMEMİŞ 

İşletme 23 Temizlik 1 Uluslararası, 4 yerel zincir 

İşletme 24 Peynir BELİRTİLMEMİŞ 

İşletme 25 Bal Bim, Dia, Şok, Tansaş 

Araştırmada yer alan üretici işletmelerin ağırlıklı olarak gıda, temizlik, kağıt ve kişisel 

bakım ürün kategorilerinde özel markalı ürünleri sundukları ve Türkiye’de özel markalı 

ürünleriyle tanınan Bim, Migros, Kipa, Tansaş, Dia, Carrefour ve Şok gibi perakende gıda 

işletmelerine özel markalı ürünler ürettikleri/pazarladıkları görülmektedir.  

3.5.2. Özel Markalı Üretim Stratejisi 

Aşağıdaki tablo 2’de araştırmada yer alan üretici işletmelerin özel markalı üretim 

stratejisi incelendiğinde, 23 üretici işletmeden 20’sinin hem kendi markalarını hem de özel 

markalı ürünleri üreterek ikili üretim stratejisine sahip oldukları görülmektedir. Sadece 3 üretici 

işletme sadece özel marka üretimi gerçekleştirmekte ve tekli üretim stratejisine sahiptir. 
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Tablo 2. Özel markalı üretim stratejisi 

İşletme ismi Özel markalı üretim stratejisi 

İşletme1 İkili Üretim 

İşletme 2 İkili Üretim 

İşletme 3 İkili Üretim 

İşletme 4 Tekli Üretim (Sadece Private label) 

İşletme 5 Tekli Üretim (Sadece Private label) 

İşletme 6 İkili Üretim 

İşletme 8 Tekli Üretim (Sadece Private label) 

İşletme 9 İkili Üretim 

İşletme 10 İkili Üretim 

İşletme 11 İkili Üretim 

İşletme 12 İkili Üretim 

İşletme 13 İkili Üretim 

İşletme 14 İkili Üretim 

İşletme 15 İkili Üretim 

İşletme 16 İkili Üretim 

İşletme 17 İkili Üretim 

İşletme 18 İkili Üretim 

İşletme 19 İkili Üretim 

İşletme 21 İkili Üretim 

İşletme 22 İkili Üretim (Private label üretim konusunda altyapısı oluşmuştur) 

İşletme 23 İkili Üretim 

İşletme 24 İkili Üretim 

İşletme 25 İkili Üretim 

3.5.3. Özel Markalı Ürün Üretme/Pazarlama Amaçları ve Nedenleri 

Aşağıdaki tablo 3’de üretici işletmelerin özel markalı ürün üretme/pazarlama amaçları ve 

nedenleri listelenmektedir. 

Tablo 3. Özel markalı ürün üretme/pazarlama amaçları ve nedenleri 

İşletme ismi Özel markalı ürün üretme/pazarlama amaçları ve nedenleri 

İşletme1 

- Pazar payını artırmak 

- Sektör içinde öncü olmak 

- Sektörün gelişimine katkıda bulunmak 

İşletme 2 

- Maliyetsiz oluşu 

- Tüketici bilincinin artması 

- Sektörün büyümesi 

- Tüketici tercihlerinin değişmesi 

İşletme 3 
- Perakende sektöründe artan rekabet 

- Tüketici talepleri 

İşletme 4 - Tüketici bilincinin artması 

İşletme 5 
- Private label pazarının büyümesi 

- Zincir marketlerin pazar hacminin geniş olması ve rekabet etme gücü 

İşletme 7 

- Kapasite kullanım oranlarının artırılması 

- Maliyetlerde düşüş sağlaması 

- Verimlilik artışı 

- Organize perakendenin gelişmesi 

- Perakendecilerle işbirliğini artırmak 
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İşletme 8 - Atıl kapasiteleri değerlendirmek 

İşletme 9 

- Aynı pazara farklı markalar ile girebilmek 

- Mevcut markanın zaten varolması 

- Marka çatışmasını ortadan kaldırmak 

- Talep 

İşletme 10 

- Ülkede yaşanan krizler ve gelir azalması 

- Alışveriş alışkanlıklarının değişmesi 

- Perakende işletmelerin talebi ve rekabet 

- Marka imajını korumak 

- Pazardaki boşluğu doldurmak 

- Müşterilerle ve perakendecilerle iletişim 

İşletme 11 - Organize perakendenin büyümesi 

İşletme 12 
- Bu alanda talebin olması 

- Tam kapasite çalışma 

İşletme 13 - Atıl kapasiteyi değerlendirme 

İşletme 14 

- Müşteri talepleri 

- Tüketici beklentilerini karşılamak 

- Devleşen zincirler 

İşletme 15 - Perakende işletmelerle pazarlık şansını artırmak 

İşletme 16 - Kendi markasına destek olmak 

İşletme 17 

- Pazar payını ve müşteri portföyünü artırmak 

- Perakende işletmelerin talebi 

- Kendi markasına destek olmak 

- Tüketiciye hizmet 

İşletme 18 
- Private label üretimi ile kendi markası arasında sinerji oluşturmak (Kendi markasına destek 

olmak) 

İşletme 19 - Perakendecilerle işbirliğini artırmak 

İşletme 22 

- Atıl kapasiteyi değerlendirmek 

- Geliri artırmak 

- Verimliliği artırmak  

İşletme 23 

- Raflarda yer bulma sorununun olmaması 

- Müşterilerin talebi 

- Büyüyen bir pazar olması 

İşletme 24 
- Kapasite kullanımını artırmak 

- Maliyetlerde düşüş sağlaması 

İşletme 25 

- Tüketicilerin markalı ürünlere ilgilerinin artması 

- Maliyetlerde düşüş sağlaması 

- Tüketici beklentilerini karşılamak 

Yukarıdaki Tablo 3 değerlendirildiğinde, üretici işletmelerin özel markalı ürün 

üretiminde/pazarlamasında ağırlıklı olarak kapasite kullanımını artırmak, perakendecilerin ve 

müşterilerin talepleri, maliyetlerde düşüş sağlamak, kendi markalarına destek olmak, ülkede 

yaşanan krizler ve gelir azalması, organize perakendenin ve private label pazarının büyümesi, 

pazardaki boşluğu doldurmak, raflarda yer bulma sorununun olmaması, perakende işletmelerle 

pazarlık şansını artırmak, pazar payını artırmak, sektörün gelişimine katkıda bulunmak gibi 

amaçlara ve nedenlere sahip oldukları görülmektedir. Diğer bir ifadeyle üretici işletmeler, bu 

amaçlar ve nedenler ile özel markalı ürün üretimine/pazarlamasına yönelmişlerdir.  
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3.5.4. Özel Markalı Ürün Üretiminde ve Pazarlamasında Avantaj ve Dezavantajlar 

Tablo 4’de üretici işletmeler açısından özel markalı ürün üretiminin/pazarlamasının 

avantajları ve dezavantajları verilmektedir. Başlıca avantajlar; prestij sağlaması, ihracat 

bağlantıları sağlama ve dış pazarlara açılma, yeni pazar açılımları sağlama, kendi markasını 

oluşturma gücü olmayan üreticiler için bir fırsat olması, istikrarlı satış imkanı sunması (düzenli 

bir sipariş), doğru private label yatırım planlaması ile yatırım riskinden kurtulma (planlı bir 

üretim) ve maliyet avantajı sağlamadır. Özel marka üretiminde/pazarlamasında en önemli 

görülen dezavantaj ise kâr marjlarının düşük olmasıdır.  

Tablo 4. Özel markalı ürün üretiminin/pazarlamasının avantaj ve dezavantajları 

İşletme ismi Özel markalı ürün üretiminin/pazarlamasının avantajları 

Özel markalı ürün 

üretiminin/pazarlamasının 

dezavantajları 

İşletme 6  

- Private label, üreticiler için ciddi ihracat bağlantıları 

gerçekleştirebilecekleri bir alan 

- Kendi markasını oluşturma gücü olmayan üreticiler için bir 

fırsat 

 

İşletme 12  - İhracat olanakları sunması  

İşletme 13   Kârmarjı düşük 

İşletme 15 - Dış pazarlara açılmada bir fırsat  

İşletme 17 
- Prestij 

- Yeni pazar açılımları 

Kârmarjı düşük 

İşletme 20  

- İstikrarlı satış imkânı 

- Yıllık satın alma yapıp, ekonomik hammadde tedariki ile ucuz 

maliyet avantajı yaratılabilir. 

- Doğru private label yatırım planlaması ile yatırım riskinden 

kurtulmuş olurlar 

 

İşletme 23 - Planlı bir üretim ve düzenli bir sipariş Kârmarjı düşük 
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3.5.5. Özel Markalı Ürün Üretiminde/Pazarlamasında Önem Verilen Unsurlar 

Araştırmada yer alan üretici işletmelerin özel marka üretimi/pazarlamasında önem 

verdikleri unsurlar aşağıdaki tablo 5’de görülmektedir. Tablo 5incelendiğinde, üretici 

işletmelerin özel markalı ürün üretimi/pazarlaması amaçlarına dayalı olarak özel markalı 

ürünlerde ürünün ve üretimin kalitesine, düşük fiyata, perakendecilerle işbirliği konularına önem 

verdikleri görülmektedir. 

Tablo 5. Özel markalı ürün üretimi/pazarlamasında önem verilen unsurlar 

İşletme ismi Özel markalı ürün üretimi/pazarlamasında önem verilen unsurlar 

İşletme1 - Private label sektörünün sloganı kaliteli ürünü düşük fiyatla tüketiciye sunmak olmalıdır 

İşletme 3 

- Perakendecilerle çatışmak yerine perakendecilerle işbirliğine yönelme 

- Hem perakende hem de üretici işletmelerin kazan-kazan stratejileri geliştirmesi ve uygulaması 

gerekmektedir 

- Perakendecilerle işbirliğine yönelme kârlılığı artıracaktır 

İşletme 4 - Private label ürünlerin kalitesine önem verilmelidir 

İşletme 5 - Perakendeci markasını zedelememek adına ciddi sorumluluk alıyoruz 

İşletme 6 

- Üretici ve perakendeci işbirliği 

- Uzun vadeli planlama 

- Kaliteli uygun ürün, bol çeşit, düşük fiyat 

İşletme 10 - Kaliteden taviz vermeden düşük fiyatı yakalama çabası var 

İşletme 11 - Kalite ve fiyat bakımından iddialıyız 

İşletme 12 
- Kalite konusunda taviz vermiyoruz 

- Zincir marketlerin ve üreticilerin fedakârlığı ile tüketicilere fiyat avantajı sunuluyor 

İşletme 13 
- Kaliteli ürünü ucuza satmak 

- Zincir mağazaların güvenilirliği  

İşletme 14 - Üretici ve zincir mağazanın prestijini sarsmaması 

İşletme 15 - Kaliteli üretimden taviz vermiyoruz 

İşletme 17 

- Markanın (perakendecinin) prestij kaybı yaşamaması için private label üretimi titizlikle 

yürütülüyor 

- Fason üretim gözü ile değil, iş ortaklığı olarak bakıyoruz 

- Kendi markamız ile private label ürünler arasında standart bir kalite farkı olmaz. İstenilen kalitede 

ve standartlarda özel markalı üretim yapılır 

İşletme 20 - Perakendeci ve üretici birlikte hareket etmelidirler 

İşletme 24 - Üretim standartları yönünden bir fark yok 

İşletme 25 - Tüketicilerin kaliteli mallara düşük fiyatla ulaşmasını sağlayarak güvenli alışveriş sağlamak 

3.5.6. Özel Markalı Ürün Üretiminde/Pazarlamasında Sorunlar 

Araştırmada yer alan üretici işletmelerin yöneticilerinin, özel markalı ürün 

üretiminde/pazarlamasında yaşadıkları sorunlar aşağıdaki tablo 6’da verilmektedir. Bu konuda 

yöneticiler, perakendeci ve üretici işletmelerin bilinç ve denetim eksikliği, kaynak yetersizliği, 

marka bağımlılığının oluşmaması, yasal düzenlemelerde bir takım eksiklikler ve kalite kontrol 

riski gibi bir takım sorunları ifade etmektedirler. 
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Tablo 6. Özel markalı ürün üretiminde/pazarlamasında sorunlar 

İşletme ismi Özel markalı ürün üretiminde/pazarlamasında sorunlar 

İşletme 3 

- Private label alanında yasal konularda (üretim izni alınması, çeşitlikalite belgelerinin 

tamamlanması, denetim işlemleri, vb) gerek perakendeciler gerekse üreticiler yeterli bilince ve 

denetime sahip değildirler ve bu konuda yeterli denetim (kalite-üretim) mekanizmaları yoktur 

- Üreticiye olan güvensizlik nedeniyle aynı ürünün iki veya daha fazla üreticiye ürettirilmesi söz 

konusudur. Bu durum kalite kontrol riski oluşturmaktadır 

- Marka bağımlılığı oluşmamıştır 

İşletme 12 
- Denetim eksikliği mevcut. İsmi bile duyulmamış markalar, hiçbir standart gözetmeksizin üretmiş 

oldukları sağlıksız ve izinsiz ürünlerle haksız rekabet durumu yaratıyorlar 

İşletme 23 

- Perakendecilerin ödeme/vade günü havale ile ödeme yapması üreticilere risk yüklemektedir. Vade 

ve ödeme konusunda üretici işletmelerin yaptırım gücü yok. Yasal düzenlemelerde bir takım 

eksiklikler mevcut 

- Private label üretimde yeni marka için ambalaj, koli, etiket, vb. malzemeler başka işletmeler için 

kullanılamayacağından kaynakları yetersiz işletmelerde sıkıntılar olur 

3.5.7. Özel Markalı Ürünlerle İlgili Beklentiler 

Araştırmada yer alan üretici işletmelerin yöneticileri, gelecek dönemlerde özel markalı 

ürünler pazarına yönelik beklentileri aşağıdaki tablo 7’de verilmektedir. Gelecek dönemlere 

ilişkin beklentilerini ifade eden yöneticiler, özel marka pazarının büyüyeceğini 

düşünmektedirler.  

Tablo 7. Özel markalı ürünlerle ilgili beklentiler 

İşletme ismi Özel markalı ürünlerle ilgili beklentiler 

İşletme1 

- Private Label sektörü büyümeye ve gelişime açık bir sektördür. Private label 

sektörünün pazar payının artacağı ve gelişmiş ülkelerdeki oranları yakalayacağı 

kanaatindeyim 

İşletme 2 
- Sektörün sürekli büyümesi, bizlerin private label konusunda üretim yapmanın akılcı 

olacağına inanmamıza sebep olmuştur 

İşletme 7 

- Ülkemizde makroekonomik gelişmelerle orantılı olarak Migros’larda premium private 

label markaların ağırlığının artacağına inanıyorum. Private label hızla gelişmekte ve 

gelişmeye devam edecektir. Ancak toplam satışların içinde %50’ye ulaşması yakın 

gelecekte olanak dışıdır 

İşletme 10 - Firmamızın private label satışlarını ciro içinde %5’lere artırmayı hedefledik 

İşletme 11 
- Private label’ın Türkiye’de gelişimi süpermarketlerin ve hipermarketlerin Pazar payına 

bağlı olarak yükseliş gösteriyor 

İşletme 16 - Private label’ın gelecek dönemlerde daha da güçlenecek bir Pazar olduğuna inanıyoruz 

İşletme 17 - Private label pazarından çok hızlı bir talep artışı bekliyoruz 

İşletme 18 
- Private label yükselen bir değerdir. Üretici, perakendeci ve tüketici açısından olduğu 

gibi ülke ekonomisi açısından da çok önemlidir 

İşletme 25 

- Gerek şehirleşme oranındaki artışlar gerek tüketici tercihlerindeki değişiklikler göz 

önünde bulundurulduğunda, önümüzdeki yıllarda bu konunun daha çok önem 

kazanacağını düşünüyorum 
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4. SONUÇ 

Bu çalışmada 2004-2005 yılları arasında basılan altı adet “Türkiye Private Label & 

Perakende Dergisinde” yer alan ve özel markalı ürün üreten ve pazarlayan 25 üretici işletme 

yöneticisinin görüşleri içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, 

araştırmanın varsayımlarını destekler niteliktedir. Çalışmada 25üretici işletme yöneticisinin 

görüşleri değerlendirildiğinde, özel markalı ürünlerin en fazla gıda ve temizlik ürün 

kategorilerinde üretildiği/pazarlandığı bulunmuştur. Ülkemizde Retailing Institute Araştırma 

Kuruluşu (2006) tarafından yapılan çalışmada da tüketiciler tarafından en fazla tercih edilen özel 

markalı ürünlerin gıda ürünleri, temizlik malzemeleri, süt ve süt ürünleri ile kişisel bakım 

ürünlerinden oluştuğu ortaya konulmuştur. Bu alana yönelmek isteyen üretici işletmelerin de bu 

ürün kategorilerinde özel markalı ürünlerini oluşturmaları düşünülebileceği gibi, bu alanda 

rekabetin de yoğun olduğu dikkate alınmalıdır. Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç, üretici 

işletmelerin özel marka üretiminde ikili üretim stratejisine sahip olduklarıdır. Bu sonuç, Kumar 

ve Steenkamp (2007)'ın görüşlerini destekler niteliktedir. Ayrıca ikili üretim stratejisi ile üretici 

işletmeler, kendi markalarına da destek olabilmekte ve önemli bir gelir elde edebilmektedirler. 

Tekli üretim stratejisine sahip olan ve sadece özel markalı ürün üretimi 

gerçekleştiren/gerçekleştirecek olan işletmeler de markalama maliyetine katlanmadan özel marka 

pazarından önemli bir pazar payı elde edebileceklerdir.  

Üretici işletmelerin özel markalı ürün üretiminde/pazarlamasında ağırlıklı olarak kapasite 

kullanımını artırmak, perakendecilerin ve müşterilerin talepleri, maliyetlerde düşüş sağlamak, 

kendi markalarına destek olmak, ülkede yaşanan krizler, organize perakendenin ve private label 

pazarının büyümesi, pazardaki boşluğu doldurmak, raflarda yer bulma sorununun olmaması, 

perakende işletmelerle pazarlık şansını artırmak, pazar payını artırmak, sektörün gelişimine 

katkıda bulunmak gibi amaçlara ve nedenlere sahip oldukları bulunmuştur. Elde edilen bu sonuç, 

Oubiñavd., (2006a,b); Gómez ve Benito, (2008); Altıntaş vd. (2010) tarafından yapılan 

çalışmaların sonuçlarını destekler niteliktedir. 

Araştırmada üretici işletmeler açısından özel marka üretiminde/pazarlamasında elde 

edilen başlıca avantajlar; prestij sağlama, ihracat bağlantıları sağlama, dış pazarlara açılma, yeni 

pazar açılımları sağlama, kendi markasını oluşturma gücü olmayan üreticiler için bir fırsat 

olması, istikrarlı satış imkanı sunması (düzenli bir sipariş), doğru private label yatırım 

planlaması ile yatırım riskinden kurtulma (planlı bir üretim) ve maliyet avantajı sağlamadır. Özel 

marka üretiminde/pazarlamasında en önemli görülen dezavantaj ise kâr mârjının düşük 

olmasıdır. Bu sonuçlar, Omar (1999)’ın görüşlerini desteklemektedir. Üretici işletmeler, özel 

markalı ürün üretimi ve pazarlaması ile dış pazarlara açılabilir, ihracat gerçekleştirebilir ve 

düzenli siparişler kazanabilirler.  

Üretici işletmelerin özel markalı ürünlerin üretiminde karşılaştıkları en önemli sorunlar, 

bilinç ve denetim eksikliği, kaynak yetersizliği, marka bağımlılığının oluşmaması, yasal 

düzenlemelerde bir takım eksiklikler ve kalite kontrol riskidir. Johansson ve Burt (2004)’un 

İngiltere, İsveç ve İtalya’da ulusal ve özel markalı ürünlerin satın alınma sürecini 

karşılaştırdıkları çalışmalarında da özel markalı ürünleri üretecek işletmelerin kaliteli ürünler 

sunmaları, yeterli derecede üretim kapasitesine ve uzmanlığa sahip olmaları gerektiği ifade 

edilmektedir. Bu nedenle yeni bir özel markalı ürün geliştirecek perakendeciler, bu çalışmalarını 
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tüketicilerin istek ve beklentilerini araştırarak gerçekleştirmeli, özel markalı ürünlerinin kaliteli 

olmalarına önem vermelidirler. Aynı zamanda özel markalı ürünlerde sorumluluk 

perakendecilere ait olduğundan özel marka üretiminde bulunacak üretici işletme seçiminde de 

son derece dikkatli olunmalı ve üretici işletmelerin faaliyetleri perakende işletmeler tarafından 

sürekli denetlenmelidir. Diğer bir ifadeyle, üretici işletmeler de perakende işletmelerin prestijini 

olumsuz etkilemeyecek şekilde kaliteli üretimden taviz vermemelidirler. Bu nedenle araştırma 

sonuçlarına göre üretici işletmelerin özel markalı ürün üretimi/pazarlaması amaçlarına dayalı 

olarak özel markalı ürünlerde ürünün ve üretimin kalitesine, düşük fiyata, perakendecilerle 

işbirliği konularına önem verdikleri görülmektedir. Üreticiler ve perakendeciler için bir kalite 

kontrol mekanizmasının sağlanması, yasalardaki eksikliklerinin giderilmesi, özel markalı 

ürünlerin gelişimine katkı sağlayacaktır. Üretici işletmeler, gelecek dönemlerde özel markaların 

payının artacağını düşünmekte ve özel marka pazarını büyüme potansiyeli olan bir pazar olarak 

görmektedirler. 

Çalışmanın başlıca kısıtlarını zaman, maliyet ve örneklem hacmi oluşturmaktadır. 

Özellikle örneklem hacminin genişletilmesi ile daha kapsamlı analizler gerçekleştirilebilir. 

Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda, kültürlerarası bir analiz gerçekleştirilebilir, özel markalı 

ürünlerde perakendeci ve üretici işletmeler arasındaki işbirliği araştırılabilir, tüketicilerin özel 

markalı ürünlere yönelik tutumları ortaya konulabilir.  
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Özet 

Bu çalışmada Johansen (1988) ve Johansen- Juselius (1990) eşbütünleşme analizi kullanılarak araştırma-

geliştirme (ar-ge) harcamaları ile ileri teknoloji ihracatı arasındaki ilişki 1990-2014 dönemi yıllık verileri ile test 

edilmiştir. Çalışmanın ana bulgularından biri ar-ge harcamaları ile yüksek teknoloji ihracatı arasında uzun dönemli 

bir ilişkinin varlığıdır. Kısa dönem ilişkisi incelemesi için oluşturulan hata düzeltme modeli sonucuna göre ilişkinin 

yönü ar-ge harcamalarından ileri teknoloji ihracatına doğrudur. 

Anahtar Kelimeler: Araştırma ve Geliştirme Harcamaları, Yüksek teknoloji İhracatı, Eşbütünleşme 

Analizi. 

 

THE ROLE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN HIGH 

TECHNOLOGY EXPORT: THE CASE OF TURKEY 

 

Abstract 

This study investigates the relationship between research and development (R&D) expenditure and high-

technology export for the period 1990-2014 by using annual data and Johansen (1988) and Johansen-Juselius 

(1990) cointegration analysis. The main result of this study proves that there is a long run relationship between 

R&D expenditure and high-technology export. According to the error-correction model which established to 

examine short run relationship, the direction of relation is from R&D expenditure to high-technology export. 

Keywords: Research and Development, high-technology export, Cointegration analysis. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde gelişmiş ekonomileri az gelişmiş ekonomilerden ayıran en temel 

farklılıklardan biri üretilen yüksek katma değerli ürünlerdir. Gelişmiş ekonomiler bu 

kazanımlarını teknoloji sayesinde elde etmişlerdir. İleri teknolojiyi yurtiçinde üretmek beşeri 

sermaye yatırımı ve araştırma-geliştirme (ar-ge) harcamalarını gerektirir. Literatürde birçok içsel 

büyüme modeli, teknolojik gelişmenin merkezine ar-ge yatırımlarını koymuştur (Romer, 1990: 

Grossman ve Helpman, 1990: Aghion ve Howitt, 1992). Bu harcamalar kısa vadede kayıp gibi 

görünse de uzun vadede yarattığı getiri kısa vadeli kayıptan çok daha yüksektir. Ar-ge yatırımı 

yapan firmaların amacı mevcut üretim yöntemini geliştirmek veya yeni bir ürün ortaya 

koymaktır. Bu yatırım, firmalara üretkenlik ve ekonomik performans artışı olarak geri döner 

(Crépon vd., 1998). Ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan yeni teknoloji, bu teknolojiyi 

üreten ülkeye uluslararası ticarette büyük avantaj sağlar.  İhracatçı firmalar için önemli olan 

uluslararası ticarette rekabet gücünü korumaktır. Bunun bir yolu maliyetleri düşürmek iken diğer 

yolu yeni ürünler ortaya koymaktır. Ar-ge harcaması sonucunda üretilen bilginin maliyeti tek 

seferlik olduğundan bu maliyet üretilen yeni ürünün sabit maliyetidir. Yeni bir ürün üreten firma, 

ürettiği ürünü bu sabit maliyetin üzerinde bir fiyattan satma olanağına sahip olur (Romer, 1990). 

Günümüzde fikri mülkiyet haklarına verilen önemin artması ile beraber yeni teknolojiler 

hukuken koruma altına alınmıştır. Üretilen teknolojiyi ihraç etmek üreticinin tekelindedir. Bu 

durum ar-ge harcaması yapan üreticilerin uzun dönemde kazançlarının korunması anlamına 

gelmektedir. Böylelikle ar-ge harcamaları teşvik edilmiş ve ileri teknoloji üretimi için ortam 

hazırlanmıştır. 

Bu çalışmada ar-ge harcamaları ile yüksek teknolojili ürün ihracatı arasındaki ilişki 

Türkiye ekonomisi için test edilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde konuyla ilgili literatürde 

yer alan çalışmalara yer verilmiştir. İkinci bölümde analizde kullanılan yöntem ve veri seti 

hakkında bilgi verilmiş ve sonuç bölümünde elde edilen bulguların değerlendirilmesi yapılmıştır. 

2. LİTERATÜR 

Yapılan ampirik çalışmalarda elde edilen bulgulara baktığımızda söz konusu çalışmaların 

büyük bir bölümünde ar-ge harcamalarının ekonomik büyümeyi, üretkenliği, inovasyonu ve 

ihracat performansını pozitif yönde etkilediği görülmektedir.  

Hirch ve Bijaoui (1985), ar-ge harcamaları ve ihracat performansı arasındaki ilişkiyi 111 

İsrail firması için incelediği çalışmasında ar-ge harcamaları ve inovasyonun ihracat 

performansını artıran önemli faktörler olduğu sonucuna varmıştır.  

Özer ve Çiftçi (2009), 1993-2005 dönemi verileri ile 19 OECD ülkesi için yaptığı panel 

veri analizinde ar-ge harcamalarının ileri teknoloji ihracatı üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin 

olduğunu göstermiştir. 

Yıldırım ve Kesikoğlu (2012), 1996-2008 dönemi ve 25 sektörü kapsayan çalışmasında 

ar-ge harcamaları ile ihracat performansı arasındaki ilişkiyi Türkiye için panel veri analizi ile test 

etmiştir. GMM-sistem tahmini ve wald testine dayalı nedensellik testi sonuçlarına göre ar-ge 

harcamalarından ihracat performansına doğru bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır. 
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Göçer (2013), çalışmasında ar-ge harcamaları ile yüksek teknolojili ürün ihracatı ilişkisini 

1996-2012 dönemi verileri ile 11 Asya ülkesi için yatay kesit bağımlılığını dikkate alan panel 

veri analizi yöntemi ile test etmiştir. Elde edilen sonuca göre ar-ge harcamalarındaki %1’lik artış 

yüksek teknolojili ürün ihracatını %6,5 artırmaktadır. 

Sandu ve Ciocanel (2014) çalışmasında ar-ge harcamaları ile ileri teknoloji ihracatı 

arasındaki ilişkiyi Avrupa ülkeleri için panel veri seti ile test etmiştir. Çoklu regresyon 

yönteminin kullanıldığı bu çalışmada ar-ge harcamalarından ileri teknoloji ihracatına doğru 

pozitif yönlü bir ilişkinin var olduğu sonucuna varılmıştır. 

Kılıç vd. (2014) çalışmasında ar-ge harcamaları ile ileri teknoloji ihracatı arasındaki ilişki 

G-8 ülkeleri için panel veri analizi ile test edilmiştir. Çalışmanın sonucunda ar-ge harcamalarının 

ileri teknoloji ihracatı üzerinde pozitif etkisi olduğu saptanmıştır. 

Montobbio ve Rampa (2005) çalışmasında teknolojik etkinlik ve ihracat performansı 

arasındaki ilişkiyi 1985-1998 dönemi verileriyle gelişmekte olan 9 ülke için yapısal ayrıştırma 

yöntemi ile test etmiştir. Elde edilen sonuçlara göre gelişmekte olan ülkelerin yüksek inovasyonu 

artırıcı yönde genişlemeleri ihracat kazançlarını artırmaktadır. 

DiPietro ve Anoruo ( 2006) çalışmasında cross-country regresyon analizi ile yaratıcı 

aktivitelerin ülkelerin ihracat performansı üzerinde pozitif etkisi olduğu sonucuna varmıştır. 

3. MODEL VE VERİ SETİ 

Bu çalışmada ar-ge harcamaları ile ileri teknoloji ihracatı arasındaki ilişki Johansen 

(1988), Johansen ve Juselius (1990) eşbütünleşme testi ile Türkiye ekonomisi için 1990-2014 

dönemi yıllık verileri ile test edilmiştir. Serilerin durağanlık derecelerinin belirlenmesinde 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) birim kök testinden yararlanılmıştır. 

Çalışmada kullanılan model aşağıdaki gibidir; 

𝑯𝑻𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑹𝑫𝒕 + 𝜺𝒕 
HT: İleri teknoloji ihracatı serisidir. Türkiye’nin 1990-2014 yılları arasında yaptığı 

yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam ihracat içindeki payını ifade eder. Söz konusu veriler 

Dünya Bankası’ndan alınmıştır. 

RD: Türkiye’nin aynı dönemdeki ar-ge harcamalarının milli gelir içerisindeki payını ifade 

eder. Söz konusu veriler OECD’den alınmıştır. 

3.1. Birim Kök Testi 

ADF birim kök testinin regresyon denklemleri aşağıdaki gibidir; 

∆𝑋𝑡 = 𝜑𝑋𝑡−1 +∑𝛽1

𝑛

𝑖=2

∆𝑋𝑡−𝑖+1 + 𝜀𝑡 
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∆𝑋𝑡 = 𝛼0 + 𝜑𝑋𝑡−1 +∑𝛽1

𝑛

𝑖=2

∆𝑋𝑡−𝑖+1 + 𝜀𝑡 

∆𝑋𝑡 = 𝛼0 + 𝛼2𝑡 +𝜑𝑋𝑡−1 +∑𝛽1

𝑛

𝑖=2

∆𝑋𝑡−𝑖+1 + 𝜀𝑡 

Bu denklemler çerçevesinde yapılan birim kök testi sonuçları Tablo:1’de verilmiştir; 

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler  ADF Testi Sonuçlar 

   

 

 

Düzey Hali Birinci Farkı  

HT (sabitli) 2.734375 3.740180 Birinci farkı durağan 

RD (sabitli) 1.329336 6.211610 Birinci farkı durağan 

    

Anlamlılık Düzeyi Kritik Değerler  

   

1% 3.752946 3.752946  

5% 2.998064 2.998064  

10% 2.638752 2.638752  

Tablo 1’de görüldüğü üzere ileri teknoloji ihracatı ve ar-ge harcamaları serileri bütünleşik 

serilerdir ve birinci farkları durağandır (𝑰𝟏). Serilerin aynı derecede durağan olması 

eşbütünleşme testi yapılmasına imkân vermektedir. 

3.2. Eşbütünleşme Testi 

Bu çalışmada Johansen (1988) ile Johansen ve Juselius (1990) tarafından geliştirilen 

eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Söz konusu yöntem düzeyde durağan olmayan ve aynı 

dereceden bütünleşik zaman serilerinin analizinde kullanılmaktadır. Analizde en uygun gecikme 

seviyelerinin belirlenmesi için Vector Autoreggression (VAR) modeli oluşturulmuştur. Ar-ge 

harcamaları ile ileri teknoloji ihracatının analizinde optimum gecikme sayısı; Final Prediction 

Error (FPE), Akaike Information Criterion (AIC) ve Hannan-Quinn Information Criterion (HQ) 

kriterlerine göre 2 olarak belirlenmiştir. Öte yandan ar-ge harcamaları ile reel gelir arasındaki 

eşbütünleşme ilişkisi analiz edilirken optimum gecikme seviyesi yine aynı kriterlere göre 1 

olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 2. Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Kısıtsız Eşbütünleşme Rank Testi (Trace) 

Hipotez Eigen Değer Trace İstatistiği Kritik Değer (%5) Olasılık 

𝐻0: 𝑟 = 0 0.664692 
30.89572 25.87211 0.0109 

𝑯𝟎: 𝒓 ≤ 𝟏 0.267758 6.856165 12.51798 0.3598 

Kısıtsız Eşbütünleşme Rank Testi (Maximum Eigenvalue) 

Hipotez Eigen Değer Maximum Eigen 

İstatistiği 

Kritik Değer (%5) Olasılık 

𝑯𝟎: 𝒓 = 𝟎 0.664692 24.03956 19.38704 0.0098 

𝑯𝟎: 𝒓 ≤ 𝟏 0.267758 6.856165 12.51798 0.3598 

Tablo 2’deki sonuçlara göre ‘eşbütünleşme vektörü yoktur’ hipotezi %5 anlamlılık 

düzeyinde reddedilmiştir. Öte yandan ‘en az bir eşbütünleşme vektörü vardır’ hipotezi %5 

anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir. Bu sonuçlara göre yüksek teknoloji ihracatı ile ar-ge 

harcamaları arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisinin olduğu söylenebilir. 
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3.3. Hata Düzeltme Modeli 

Ar-ge harcamaları ile ileri teknoloji ihracatı arasındaki kısa dönemli ilişkinin belirlenmesi 

için oluşturulan hata düzeltme modeli aşağıdaki gibidir; 

∆𝑯𝑻𝒕 = ∆𝜷𝟏𝑯𝑻𝒕−𝟏 + ∆𝜷𝟐𝑹𝑫𝒕 + ∆𝜷𝟑𝑹𝑫𝒕−𝟏 + ∆𝜷𝟒𝑹𝑫𝒕−𝟐 + 𝑬𝑪𝑻𝒕−𝟏 

Bu model çerçevesinde elde edilen katsayılar ve bu katsayıların anlamlılık düzeyleri 

tablo: 4’te verilmiştir. 

Tablo 3. Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 

Değişkenler Katsayı t istatistiği olasılık 

∆𝑯𝑻−𝟏 0.368874 1.690350 0.1092 

∆𝑹𝑫 1.581296 0.598164 0.5576 

∆𝑹𝑫−𝟏 0.517019 0.202127 0.8422 

∆𝑹𝑫−𝟐 0.286549 0.123900 0.9028 

𝑬𝑪𝑻−𝟏 -0.415643 -2.504323 0.0227 

Hata düzeltme modelinde uzun dönemdeki dinamiklerin kısa döneme uyarlanması için 

hata teriminin bir gecikmeli değeri kullanılmıştır. Hata terimi katsayısının negatif, anlamlı ve 

birden küçük olması kısa dönemdeki dengesizliklerin uzun dönemde giderileceği anlamına gelir. 

Modelde hata teriminin katsayısı negatiftir ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Buna göre bir 

dönem sonunda dengesizliklerin %41,5’ i giderilmektedir. 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada ar-ge harcamaları ile ileri teknoloji ihracatı arasındaki ilişki 1990-2014 

dönemi yıllık verileri ile Türkiye için incelenmiştir. Çalışmada Johansen (1988) ve Johansen ve 

Juselius (1990) eşbütünleşme testinden yararlanılmıştır. Serilerin durağanlık dereceleri ADF 

birim kök testi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular ar-ge harcamaları ile 

yüksek teknolojili ürün ihracatı arasında uzun dönemli bir denge ilişkisi olduğunu 

göstermektedir. Çalışmada kısa dönem ilişkisinin belirlenmesi için vektör hata düzeltme modeli 

(VECM) oluşturulmuştur. Hata düzeltme modeli sonuçlarına göre kısa dönemdeki hataların 

%41,5’ i bir dönem sonunda giderilmektedir. Bu sonuçlar çerçevesinde uluslararası ticarette 

rekabet gücü kazanmak adına ar-ge harcamalarına verilen önemin artırılması gerekmektedir. Ar-

ge sonucunda elde edilen bilgi uzun dönemde maliyet avantajı yaratırken yine ar-ge sonucunda 

ortaya konan yeni ürünler, firmaların dış ticarette fiyat belirleme gücünü artıracaktır. 
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Özet 

Girişimcilik, sosyal ve ekonomik hayatın vazgeçilmez bir parçası olması yanında toplumların kalkınma 

düzeylerini belirleyen önemli bir faktördür. Türkiye gibi genç nüfusa sahip ülkelerin ekonomik olarak gelişmesinde 

potansiyel girişimcilerin yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkarılmasında 

en önemli faktörlerden biri ise, eğitimdir. Bir kişide girişimcilik potansiyeline yönelik olan özelliklerin ortaya 

çıkmasını ve kişinin bunların farkında olmasını sağlamak girişimcilik eğitiminin temel amacıdır. Girişimci sayısının 

arttırılması konusunda, üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimini belirlemek ve onları girişimciliğe teşvik 

etmek de önem arz etmektedir. Bu önemden hareketle; bu çalışmada, potansiyel girişimciler olan üniversite 

öğrencilerinin girişimciliğe olan eğilimleri ve bu eğilimin sosyo-demografik özellikler açısından anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket Trakya Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri tarafından cevaplandırılmıştır. Elde edilen veriler analiz edilmiş ve 

yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Eğilimi, Sosyo-Demografik Özellikler, Üniversite Öğrencileri. 
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EVALUATION OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF 

UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF SOCIO-DEMOGRAPHIC 

CHARACTERISTICS 

Abstract 

Entrepreneurship is an indispensable part of the social and economic life, as well as an important factor 

determining the development levels of the societies. It is very important to train potential entrepreneurs in the 

economic development of countries with young population like Turkey. One of the most important factors in 

exploring the potential of entrepreneurship is education. It is the main purpose of entrepreneurship education to 

ensure that the emergence of the characteristics of entrepreneurship potential in one person and that they are aware 

of them. In terms of increasing the number of entrepreneurs, it is also important to determine the entrepreneurship 

tendency of university students and to encourage them to entrepreneurship. In accordance with this importance; in 

this study, it was attempted to determine whether the tendency of entrepreneurship of university students who were 

potential entrepreneurs and whether this tendency showed a meaningful difference in terms of socio-demographic 

characteristics. The questionnaire prepared for this purpose was answered by students of Trakya University Faculty 

of Economics and Administrative Sciences. The obtained data were analyzed and interpreted. 

Keywords: Entrepreneurship Tendency, Socio-Demographic Characteristics, University Students. 

1. GİRİŞ 

Zaman içerisinde farklı şekillerde ortaya çıkan ve tanımlanan girişimcilik, günümüzde 

küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ile daha da önem kazanmıştır.  Gerek 

akademik olarak, gerekse uygulama alanında gerçekleştirilen girişimcilik faaliyetleri girişimcilik 

kavramına olan ilginin giderek arttığını göstermektedir. Girişimciler liderlik, yönetim, 

yenilikçilik, araştırma ve geliştirme etkinliği, istihdam yaratma, rekabet gücü, üretkenlik ve yeni 

endüstrinin oluşması yoluyla ekonomik büyümeye son derece önemli katkıda bulunmaktadırlar 

(Kuratko, 2007). Toplumun refahı, modern işletmelerin kurulmasından istihdamın sağlanmasına, 

işsizlik ve yoksulluğun giderilmesinden milli ihtiyaçların karşılanmasına kadar mal ve hizmetleri 

sağlayan girişimcilerden ve onların işletmelerinden kaynaklanmaktadır.  

Son yıllarda, girişimciliği teşvik etmek çoğu endüstriyel ülkede kamu politikasında en 

öncelikli konular haline gelmiştir. Bu bağlamda iyi eğitimli girişimciler büyük önem arz 

etmektedir. Gelişmiş ekonomilerde girişimciliğe karşı büyük bir ilgi olmasına rağmen 

Türkiye’de hala tam ve doğru olarak anlaşıldığını söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla, 

üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimini belirlemek ve onları girişimciliğe teşvik etmek 
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son derece önem taşımaktadır. Bu çalışmada potansiyel girişimciler olan üniversite 

öğrencilerinin girişimciliğe olan eğilimleri ve bu eğilimin sosyo-demografik özellikler açısından 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. 

2. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI 

Girişimcilik kavramının bugünkü anlamıyla kullanılmaya başlanması, kapitalist üretim 

tarzının egemen duruma gelmesiyle ilintilidir. Kavram iktisat literatürüne 19. ve 20. yüzyıllarda 

girmeye başlamıştır. Kavram ekonomiye, Fransız ekonomist Cantillion tarafından 

kazandırılmıştır (Kahya ve İmamoğlu, 2013). Değişik alanlarda farklı şekillerde tanımlanan 

girişimci kavramı ekonomistlere göre; üretim unsurlarını bir araya getiren kaynakları etkin 

kullanan olarak tanımlanmaktadır. Bir iş adamı için; riskleri göze alan bir yatırımcı, hırslı ve 

istekli bir rakip olarak ifade edilebilir. Bir psikolog için ise; bir şey elde etmek, bir şeye ulaşmak, 

bir şeyi denemek isteyen insanlar olarak değerlendirilebilir.  

Girişimci, kişiyi temel alan ve kişinin özel yetenek beceri ve zihinsel kapasitesine vurgu 

yaparken, girişimcilik girişimcinin gerçekleştirdiği faaliyetin, hareketin, organizasyonun ve 

yarattığı yeni sonuçların genel adıdır (Top, 2012: 7). Girişimcilik; yenilik yaratarak, yaratıcı 

yetenekler vasıtasıyla ya da farklı bir şekilde, yeni ürün, hizmet, kaynak, teknoloji ve piyasalar 

bulma ve değer yaratmadır (Bird, 1989: 45). Girişimcilik eğilimi ise, kaynak ve yeteneklerin 

yoğun bir şekilde sentezinden oluşur. Girişimcilik eğilimi, bir ihtiyacı karşılamak amacıyla 

zenginlik yaratmak, çeşitli kaynakları bir araya getirerek tanımlanmış fırsatlarla bir değer 

yaratma, değiştirme ve yeniden değer yaratma azmi ve inancıdır (Akdemir vd., 2013: 31).  

Girişimcilik konusundaki mevcut çalışmalarda girişimci kişilik özelliklerinden bazıları; 

risk alma eğilimi, başarı ihtiyacı, yenilikçilik, kontrol odağı, belirsizlik toleransı ve kendine 

güven olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada ise, girişimcilik eğilimi beş boyutta incelenmiştir: 

Başarıya İnanmak: Girişimcinin başarıya olan inancının yüksek olması beklenir (Eren, 

2016). Girişimci yatırım fikrini hayata geçirene kadar pek çok sorunla karşı karşıya kalmakta ve 

bu sorunları çözüme kavuşturması gerekmektedir. Sorunların çözümünde belirleyici olan 

hususların başında girişimcinin yatırım fikrinin başarısına olan inancın yüksek olması 

gelmektedir.  

Kendine güven: Kendine güvenen girişimciler, sınırlı kaynak, sermaye ve kısıtlı bir 

zamanda yeni girişimlerde bulunarak, zor işleri başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Kişinin 

başarıya ulaşmasında kendine ve yeteneklerine inanması son derece önemlidir. Girişimcilerin 
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kendilerine olan güvenleri ilgi ve uzmanlık alanları paralelinde artış göstermektedir (Korkmaz, 

2012). Kendine güvenen bireylerin yetenek ve kişisel faaliyetlerinin olayların sonuçları üzerinde 

belirleyici olduğuna olan inanmaları, onları girişimciliğe daha yatkın hale getirmektedir (İşcan 

ve Kaygın, 2011). 

Yenilikçilik: Yenilikçilik, Karimi vd. (2011) tarafından, teknoloji geliştirme konusuna 

vurgu yaparak, yeni ürün, hizmet, süreç, teknoloji ve iş modelleri yaratılması olarak 

tanımlanmıştır. Girişimci yenilikçilik vasıtasıyla değişimler ortaya koymakta, farkındalık 

yaratmakta ve bunun sonucunda başarıya ulaşmaktadır (İşçan ve Kaygın, 2011). Girişimciliğin 

temelinde yer alan en önemli araç yenilikçiliktir. Girişimci tarafından yaratılan yenilik veya yeni 

düşünceler işletmeye rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.  

Risk alma: Girişimcilik faaliyetleri, doğası gereği risk ve belirsizlik içermektedir 

(Solmaz vd., 2014). Risk, kontrol edilemeyen faktörlerin olumsuz sonuçlar doğurması olasılığı 

(Akçakanat vd., 2014) ya da olasılıklar kullanarak nicelleştirilebilen bir şey (Davidsson, 2010) 

olarak tanımlanabilir. Risk alma yatırım üzerinde belirsiz olarak öngörülen ve sonuçları kesin 

olmayan projeleri başlatmak ve fırsatları değerlendirmek için kaynakların hazır olmasına ilişkin 

hazırlıkları içermekte (Karimi vd., 2011) ve zararlı veya tehlikeli olma potansiyeline sahip 

davranışlarda bulunma ve aynı zamanda olumlu olarak algılanabilen sonuç için fırsat sağlama 

eğilimini ifade etmektedir. Risk alma eğilimini ise, bir kişinin belirsiz karar verme durumunda 

risk alma yönelimi olarak tanımlamak mümkündür. Girişimcilerin kâr sağlama konusunda bir 

dereceye kadar güç veya beceri sahibi oldukları durumlarda ılımlı risk almayı tercih ettikleri 

düşünülmektedir (Koh, 1996). Konuyla ilgili çalışmalarda, risk alma girişimcinin en önemli 

özellikleri arasında gösterilmektedir. Bu özellik girişimciyi, profesyonel yöneticiden 

farklılaştırmaktadır. Profesyonel yönetici, kar ve riski üstlenmezken, girişimci kar amacı güder 

ve meydana gelebilecek risklerin sorumluluğunu üstlenir (Balaban ve Özdemir, 2008). 

Dışa Açıklık: Girişimcilerin, yatırım fikri geliştirerek uzun dönemde ihtiyaç duyulacak 

ürün ve hizmetleri belirleyebilmeleri için, sürekli olarak iş fırsatlarını kollamaları ve “iyi 

gözlemci” olmaları gerekmektedir (Aytaç, 2006). Yatırım fikrinin geliştirilmesinden hayata 

geçirilmesi ve sonrasında da girişimcilerin dış dünya ile bağlantılarını etkili bir şekilde 

sürdürmeleri gerekmektedir (Duran vd., 2013).  
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3. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNE YÖNELİK 

YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

Girişimcilerin taşıdıkları karakteristik özellikleri araştırma konusu yapan çok sayıda 

çalışma mevcuttur. Bu bağlamda, Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerine yönelik yapılmış olan 

girişimcilik araştırma sonuçlarına aşağıda kısaca yer verilmiştir. 

Türkoğlu ve diğerlerinin (2017) meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyo-demografik 

özellikleri ve girişimci kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma bulgularına göre, 

öğrencilerin girişimci kişilik özellikleri (x=3.17) orta düzeydedir. Bunun yanında, sosyo- 

demografik özellikleri ve kişilik özelliği, yaşanılan yer, bölge ve kimi ailevi faktörlerle girişimci 

kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

 Çatır ve diğerlerinin (2015) yine meslek yüksekokulu öğrencileri üzerinde yaptığı 

çalışmaya göre cinsiyet ve öğrenim türü ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki 

tespit edilememiştir. Fakat yaş, bölüm ve girişimcilik dersini alma durumu ile girişimcilik 

eğilimi arasında anlamlı bir ilişki çıkmıştır. Soylu ve diğerleri (2015) girişimcilik eğitimi alan 

meslek yüksekokulu öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmada, girişimcilik eğitiminin 

girişimcilik eğilimleri üzerinde etkili olduğu anlaşılmıştır. 

Solmaz ve arkadaşları (2014) Turizm lisans ve ön lisans öğrencileri üzerinde yaptıkları 

araştırmaya göre, öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerine önemli ölçüde sahip oldukları ortaya 

çıkmıştır. Talih Akkaya ve arkadaşları (2014) meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik 

araştırmalarında cinsiyet, yaş ile girişimcilik eğilimleri arasında bir ilişki bulunmamıştır. Ailenin 

ekonomik durumları ve yerleşim yerleri ile girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Akçakanat vd. (2014) öğrencilerin “yüksek girişimcilik” özelliğine sahip 

olduklarını tespit ettikleri çalışmalarında, yerleşim birimi, kariyer hedefi, kendi işini kuran 

yakının varlığı, bir işte çalışma durumu, gelirini karşılama durumu, alınan eğitimin kendi işini 

kurmaya etkisi ile beklenmedik biçimde sahip olunan paranın değerlendirme şekli açısından 

girişimcilik eğilimlerinin anlamlı bir farklılık gösterdiğini; üniversiteye yerleşilen puan türü, 

cinsiyet, not ortalaması, aile gelir düzeyi ile girişimcilik dersi alma açısından ise, anlamlı bir 

farklılık göstermediğini belirlemişlerdir. 

Bozkurt ve Erdurur (2013), girişimci kişilik özelliklerinden kendine güven dışında diğer 

özelliklerin girişimcilik eğilimine etkisi olduğunu ve girişimci kişilik özellikleri ile girişimcilik 

eğilimi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu saptamışlardır. Uluyol (2013)   
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meslek yüksekokulu öğrencilerinin yüksek düzeyde girişimcilik eğilimine sahip olduğunu fakat 

finansal yönetim ve girişimcilik derslerini almanın öğrencilerin girişimcilik eğilimleri üzerinde 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yaratmadığını belirlemiştir. 

Kılıç vd. (2012) araştırmalarında, öğrencilerin yenilik özellikleriyle cinsiyetleri arasında 

anlamlı bir farklılık olduğunu ve erkek öğrencilerin daha yenilikçi bir yapıya sahip olduğunu 

belirlemişlerdir. Ayrıca, öğrencilerin aylık gelirleri ile yenilik, kendine güven, risk alma, dışa 

açıklık, başarıya inanma özellikleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu; fırsatçılık özelliği 

arasında ise, anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. 

Korkmaz (2012) İşletme lisans öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada, öğrencilerin 

girişimci bir kişiliğe sahip olup olmadığını araştırmış, psikolojik, demografik ve aile özellikleri 

ile kendilerini girişimci bir kişiliğe sahip görmeleri arasında anlamlı ilişki elde etmiştir.  

Uygun ve arkadaşları (2012) üniversite öğrencilerinden elde ettiği verilere göre; 

erkeklerin kadınlara, yüksek gelire sahip olanların düşük gelire sahip olanlara göre kendi işini 

kurma eğilimlerinin yüksek olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca batı bölgelerinde büyüyenlerin diğer 

bölgelerde büyüyenlere, büyük şehirlerde büyüyenlerin küçük yerlerde büyüyenlere göre 

girişimci olma eğilimlerinin de arttığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Bilge ve Bal  (2012) çalışmalarında öğrencilerin genel anlamda girişimcilik ilgilerinin 

düşük düzeyde olduklarını bulmuşlardır. Araştırmacılar ayrıca cinsiyetin, girişimciliğin alt 

boyutları üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını tespit etmişlerdir. Yıldız ve Kapu (2012)’nun 

çalışmalarında, öğrencilerin yüksek seviyede girişimcilik eğilimi gösterdikleri, öğrenciler 

arasında paylaşılan değerlerin Güvenlik, Yardımseverlik, Evrensellik, Geleneksellik, Güç, Başarı 

ve Hazcılık olduğu tespit edilmiştir. 

İşcan ve Kaygın (2011) çalışmalarında, öğrencilerin kendine güvendikleri, yenilikçilik 

eğilimine sahip oldukları, başarıya ihtiyaç duydukları, kontrol odağına sahip oldukları ve risk 

alma eğilimlerinin bulunduğu fakat belirsizliğe tolerans göstermediklerini bulmuşlardır. Ören ve 

Biçkes (2011) araştırmalarında başarma ihtiyacı ve risk alma eğilimi ile girişimcilik potansiyeli 

arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır 

Konaklıoğlu ve Kızanlıklı (2011) öğrencilerin proaktif kişilik özellikleri ve girişimcilik 

eğilimleri arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki olduğunu; girişimcilik eğiliminin ise, 

öğrenim görülen bilim dalı, cinsiyet, iş deneyimi ve çalışmanın hedeflendiği alana göre 

farklılaştığını belirlemişlerdir. 
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Demirel ve Tikici (2010) üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini, beyin 

baskınlık analizi değerleri ile birlikte değerlendirdikleri çalışmalarında, öğrencilerin sağ beyin 

fonksiyonlarının sol beyin fonksiyonlarından güçlü olduğunu ve girişimcilik özelliklerinin 

oluşma ve gelişmesinde sağ beyin fonksiyonlarının daha etkili olduğuna yönelik bulgular elde 

etmişlerdir. 

Avşar (2007) çalışmasında, Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik 

düzeylerinin orta düzeyde olduğunu ve demografik değişkenlerin girişimcilik eğilimini 

etkilediğini saptamıştır. Gürol ve Atsan (2006)’ın çalışmalarında, öğrencilerin, kendinden emin 

olma dışındaki tüm girişimci özelliklerinde girişimcilik eğilimlerinin yüksek olduğu 

bulunmuştur. 

4. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

4.1. Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmanın amacı, potansiyel girişimci olan üniversite öğrencilerinin girişimcilik 

eğilimini belirlemek ve sosyo-demografik özelliklerine göre bu eğilimin anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini incelemektir.  

4.2. Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Kısıtları  

2016-2017 akademik yılı bahar yarıyılında Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F.’de öğrenim gören 

tüm öğrenciler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Öğrencilere toplam 500 anket dağıtılmış 

ve bu anketlerden geri dönmeyen, hatalı ve eksik olanların çıkartılması sonucu 473 anket 

değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırma, öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Verilerin bir 

üniversitenin bir fakültesinden toplanmış olması araştırmanın kısıtlarından biridir. Dolayısıyla 

araştırma sonuçları tüm üniversite öğrencilerine genellenemez.  

4.3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlamayı ve ortaya koymayı amaçlayan bir 

tanımlayıcı araştırma olma özelliğini taşıyan çalışmanın modeli Şekil 1’de gösterilmiştir.  
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırmada aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 

H1: Öğrencilerin cinsiyetlerine göre girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H2: Öğrencilerin yaşına göre girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H3: Öğrencilerin aile gelirine göre girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H4: Öğrencilerin öğrenim türüne göre girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H5: Öğrencilerin sınıfına göre girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H6: Öğrencilerin bölümüne göre girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H7: Öğrencilerin girişimcilik dersi alma durumuna göre girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı 

bir farklılık vardır. 

H8: Öğrencilerin ailesinde girişimci olma durumuna göre girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı 

bir farklılık vardır. 

4.4. Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 

Araştırma verilerinin elde edilmesinde anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu iki 

bölüm içermektedir. İlk bölüm, öğrencilerin demografik özelliklerinin tespitine ilişkin 8 sorudan 

oluşmaktadır. İkinci bölüm ise, öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ölçmeye yönelik 5’li likert 

Öğrencilerin Sosyo-Demografik 

Özellikleri 

 Cinsiyet 

 Yaş 

 Aile Geliri 

 Öğrenim Türü 

 Sınıf 

 Bölüm 

 Girişimcilik Dersi Alma 

 Ailede Girişimci Olma 

 

Girişimcilik Eğilimi 

 

 Başarıya İnanma 

 Kendine Güven 

 Yenilikçilik 

 Risk Alma 

 Dışa Açıklık 
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ölçeğine sahip Yılmaz ve Sünbül (2009)’ün çalışmasında yer alan 36 ifadeden oluşmaktadır. 

Önermeler “1. Kesinlikle katılmıyorum” ve “5. Kesinlikle katılıyorum” aralığında 

cevaplandırılmıştır. Öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin belirlenmesinde de Yılmaz ve Sünbül 

(2009)’ün belirlediği ve Tablo 1’de verilen kriterler esas alınmıştır.  

Tablo 1. Girişimcilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

Puan Girişimcilik Düzeyi 

36-64 Çok düşük girişimcilik 

65-92 Düşük girişimcilik 

93-123 Orta düzeyde girişimcilik 

124-151 Yüksek girişimcilik 

152-180 Çok yüksek girişimcilik 

Verilerin analizinde SPSS 17 paket programı kullanılmıştır. Araştırma hipotezleri test 

edilmeden önce, Kolmogorov-Smirnov testi ile normallik testi yapılmış ve verilerin normal 

dağılım göstermediği belirlenmiştir. Bu nedenle, araştırmada veriler Kruskal-Wallis H testi ve 

Mann-Whitney U testi ile analiz edilmiştir.  
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5. BULGULAR 

5.1. Ankete Katılanların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Tablo 2’de araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin 

yüzde-frekans dağılımları gösterilmiştir.  

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Frekans Yüzde Sınıf Frekans Yüzde 

Kadın 262 55,4 1. Sınıf 104 22,0 

Erkek 211 44,6 2. Sınıf 126 26,6 

Yaş Frekans Yüzde 3. Sınıf 167 35,3 

18-20 163 34,5 4. Sınıf 76 16,1 

21-23 279 59,0 Bölüm Frekans Yüzde 

24-26 29 6,1 İşletme 95 20,0 

27-29 2 0,4 İktisat 44 9,3 

Aile Geliri Frekans Yüzde Kamu Yönetimi 66 14,0 

1000 TL’den az 26 5,5 Uluslararası İlişkiler 54 11,4 

1000-2000 TL 141 29,8 Çalışma Ekonomisi 31 6,6 

2001-3000 TL 143 30,2 Ekonometri 113 23,9 

3001-4000 TL 85 18,0 Maliye 70 14,8 

4001-5000 TL 43 9,1 Girişimcilik Dersi Alma Frekans Yüzde 

5001 ve üstü 35 7,4 Evet 108 22,8 

Öğrenim Türü Frekans Yüzde Hayır 365 77,2 

1. Öğretim 320 67,7 Ailede Girişimci Varlığı Frekans Yüzde 

2. Öğretim 153 32,3 Evet 86 18,2 

   Hayır 387 81,8 

TOPLAM 473 100 

Tablo 2’ye göre, ankete katılan öğrencilerin % 55,4’ü erkek ve % 44,6’sı kadındır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu 21-23 yaş aralığında, 2001-3000 TL aralığında aile 

gelirine sahip, 1. Öğretimde eğitim alan, 2. Sınıf öğrencisi, Ekonometri bölümünde okuyan, 

girişimcilik dersi almamış ve ailesinde girişimci olmayan kimselerdir. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin girişimcilik düzeyleri Tablo 3’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Öğrencilerin Girişimcilik Düzeyleri 

 N Aritmetik Ortalama Standart Sapma Genel Ortalama Standart Sapma 

Girişimcilik 473 139,21 19,25 3,87 0,93 

Tablo 3 incelendiğinde Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. öğrencilerinin 139,21±19,25 puanla 

“yüksek girişimcilik” özelliği (124-151 arası) gösterdiği görülmüştür. Girişimciliğe yönelik tüm 

sorulara verilen cevapların genel ortalaması ise 3,87±0,93 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca 

öğrencilerin girişimcilik düzeyleri ayrı ayrı olarak da incelenmiş sonuçlar Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4’de görüleceği üzere, öğrencilerin % 64,27’si yüksek girişimcilik düzeyine sahiptir. 

Tablo 4. Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimi Düzeyleri 

Girişimcilik Düzeyi N % 

Çok düşük girişimcilik 9 1,9 

Düşük girişimcilik 9 1,9 

Orta düzeyde girişimcilik 48 10,15 

Yüksek girişimcilik 304 64,27 

Çok yüksek girişimcilik 103 21,78 

Toplam 473 100 

5.2. Faktör Yapılarının Belirlenmesi 

Faktör analizinin, değişkenlerin normal dağılıma sahip olması varsayımı vardır. 

Çalışmada kullanılan ankette yer alan maddeler için normal dağılım varsayımı 

sağlanamadığından ve literatüde bu durumlarda faktör elde edilmesinde Temel Eksen yönteminin 

(Principal Axis Factoring- PAF) kullanılmasının daha doğru olacağı vurgulandığından (Costello 

ve Osborne, 2005). PAF metodu kullanılmıştır. Uygulanan ilk faktör analizinde; kararsız yapı 

gösteren, farklı faktörler altında birbirine yakın faktör yükleri olan yedi madde çıkartılarak analiz 

tekrarlanmıştır. Elde edilen nihai faktörler, bu faktörlere ait maddelerin faktör yükleri, her bir 

faktörün açıkladığı varyans ve faktörlere ait güvenilirlik değerleri Tablo 5’da olduğu gibidir: 
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Tablo 5. Açıklayıcı Faktör Analizi Sonucunda Bulunan Faktör Yükleri ve Faktörlerin 

Varyansı Açıklama Yüzdeleri 

İfadeler Faktör 

Yükleri 

Açıklanan 

Varyans (%) 

Cronbach 

Alfa 

Başarıya İnanma    

İşimde geçmiş performansımdan daha iyi olabilmek için daha çok 

çaba harcamaya çalışırım. 

0,712  

 

 

 

15,487 

 

 

 

 

0,887 

Görevimin son derece zor olduğu zamanlarda elimden gelenin en 

iyisini yaparım.  

0,680 

Kararlarımla hayatımı şekillendirebileceğimi düşünüyorum. 0,672 

Karşıma çıkan fırsatları değerlendirebilirim. 0,552 

İşimi severek ve azimle yaparım. 0,509 

Geleceği görerek ona dönük hazırlıklar yapabilirim. 0,483 

Zor durumlarda seçenekler oluşturabilirim.  0,477 

Hayatımı dış etkenlere bırakmam. 0,460 

Farklı insanlarla dostluklar kurabilirim. 0,446 

Yeterli çabayla, her türlü sorunu ortadan kaldırabilirim. 0,439 

Kendine Güven    

İş konusunda gelecekle ilgili etkili kararlar alabilirim. 0,556  

 

 

 

9,597 

 

 

 

 

0,848 

Kendi işimi kurabilirim. 0,496 

İşten zorunlu olarak ayrılsam işle ilgili kendime seçenekler 

oluşturabilirim. 

0,489 

Farklı işlere yönelik motivasyonum ve eğilimlerim güçlüdür. 0,453 

Bir işte ya da uygulamada liderliği ele almaktan çekinmem. 0,444 

İşimde yaratıcılık yönüm güçlüdür. 0,431 

Elimdeki kaynakları bir araya getirerek verimliliğe dönüştürebilirim. 0,416 

Yenilikçilik    

Yeni bir perspektiften bakmama imkan sağlayan proje ve işlerle 

uğraşırım. 

0,598  

 

 

8,139 

 

 

 

0,775 

Yeteneklerimi uygulayabilecek alanlar oluştururum. 0,550 

Arkadaşlarıma değişik iş projelerinden söz ederim. 0,547 

Geçmişte başkaları tarafından kullanılmamış yeni yöntemlerle 

çalışmayı denerim. 

 

0,493 
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Eski fikirlere ve uygulamalara meydan okumayı ve daha iyilerini 

araştırmayı severim. 

0,455 

Risk Alma     

Risk almaktan çekinmem. 0,679  

 

7,794 

 

 

0,761 

 

Her işin bir riski vardır. İşimde her türlü riski göze alabilirim. 0,635 

Üzerinde çalıştığım bir konuda hata yapmaktan çekinmem. 0,536 

Denemediklerimi denemekten çekinmem. 0,530 

Dışa Açıklık    

Yeni bir durum ve uygulamaya adapte olmakta sorun yaşamam. 0,543  

 

7,301 

 

 

0,721 

İşimi gerçekleştirirken, herhangi bir ekip ya da kişiyle çalışabilirim. 0,477 

İşimde ve çalışmalarımda ortaya çıkan değişimlere açığımdır. 0,451 

Toplam Açıklanan Varyans 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uyum Testi 

Bartlett Testi Yaklaşık Ki-Kare 

Serbestlik Derecesi 

Anlamlılık 

%48,319 

0,955 

7834,266 

595 

0,000 

Tablo 5’de KMO değerinin 0,955 ile istenen değer olan 0,50’in üzerinde olduğu görül-

mektedir (Hair vd., 2005). Benzer şekilde, Bartlett test değeri de anlamlı olarak bulunmuştur (p= 

0,000). Dolayısıyla verilerin faktör analizine uygun olduğu sonucuna varılabilmektedir. Analiz 

sonucunda, girişimcilik eğilimi beş faktör altında toplanmakta ve bu beş faktör toplam varyansın 

% 48,319’unu açıklamaktadır. Faktörlerin güvenilirlik değerleri incelendiğinde, tüm faktörlerin 

güvenilirlik değerlerinin 0,7 ile 0,9 arasında olduğu, dolayısıyla yüksek güvenilirliğe sahip 

oldukları söylenebilir (Kayış, 2009: 405). Faktörlerin isimlendirilmesinde, içerdikleri değişkenler 

ve literatürde girişimcilik eğilimini oluşturan faktörler dikkate alınmıştır.  

5.3. Hipotezlerin Testi 

H1, H4, H7 ve H8 hipotezleri Mann-Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları 

Tablo 7’de gösterilmiştir.  
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Tablo 7. Cinsiyet, Öğrenim Türü, Girişimcilik Dersi Alma ve Ailede Girişimci Olma 

Durumlarına Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Hipotez Boyut 
Cinsiyet-Öğrenim Türü-Girişimcilik 

Dersi Alma-Ailede Girişimci Olma 
Mean Rank 

Z 

değeri 

Anlamlılık 

Düzeyi (p) 

H1 

Başarıya İnanmak 
Kadın 256,44  

-3,446 

 

0,001 Erkek 212,86 

Kendine Güven 

Kadın 219,70 
 

-3,067 

 

0,002 Erkek 258,48 

Yenilikçilik 
Kadın 236,85 

-0,027 0,978 
Erkek 237,19 

Risk Alma 
Kadın 231,16 

-1,035 0,301 
Erkek 244,25 

Dışa Açıklık 
Kadın 248,79 

-2,091 0,037 
Erkek 222,36 

 

 

 

 

 

H4 

Başarıya İnanmak 
1. Öğretim 199,48  

-1,084 

 

0,278 2. Öğretim 186,85 

Kendine Güven 
1. Öğretim 184,08  

-2,268 

 

0,023 2. Öğretim 210,50 

Yenilikçilik 
1. Öğretim 197,83  

-0,725 

 

0,468 2. Öğretim 189,38 

Risk Alma 
1. Öğretim 191,43  

-0,668 

 

0,504 2. Öğretim 199,21 

Dışa Açıklık 
1. Öğretim 196,90  

-0,523 

 

0,601 2. Öğretim 190,81 

 

 

 

 

 

H7 

 

Başarıya İnanmak 

Evet 229,27  

-0,578 

 

0,563 Hayır 237,95 

Kendine Güven 

 

Evet 233,69  

-0,199 

 

0,843 Hayır 236,67 

Yenilikçilik 
Evet 244,48  

-0,729 

 

0,466 Hayır 233,54 

Risk Alma 
Evet 228,57  

-0,639 

 

0,523 Hayır 238,16 
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Dışa Açıklık 
Evet 246,57  

-0,908 

 

0,364 Hayır 232,93 

 

 

 

 

H8 

Başarıya İnanmak 
Evet 219,51  

-1,097 

 

0,273 Hayır 237,64 

Kendine Güven 
Evet 294,15  

-4,365 

 

0,000 Hayır 222,02 

Yenilikçilik 
Evet 244,17  

-0,708 

 

0,479 Hayır 232,48 

Risk Alma 
Evet 247,78  

-0,972 

 

0,331 Hayır 231,72 

Dışa Açıklık 
Evet 208,78  

-1,882 

 

0,060 Hayır 239,88 

Analiz sonuçlarına göre, cinsiyet, öğrenim türü ve ailede girişimci varlığı öğrencilerin 

girişimcilik eğilimleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahiptir(p<0,05). 

Dolayısıyla, H1, H4 ve H8 hipotezleri kısmen kabul edilmiştir. Mean Ranks değerlerine göre; 

araştırmaya katılan kadın öğrenciler Başarıya İnanmak ve Dışa Açıklık boyutlarında, erkek 

öğrenciler ise, Kendine Güven boyutunda daha yüksek skorlar işaretlemişlerdir. 2. Öğretim 

öğrencileri Kendine Güven boyutunda 1. Öğretim öğrencilerinden daha yüksek skorlar 

işaretlemişlerdir. Yine, ailesinde girişimci olan öğrenciler Kendine Güven boyutunda ailesinde 

girişimci olmayanlardan daha yüksek skorlar işaretlemişlerdir.  Girişimcilik dersi almanın 

etkilerini incelemek amacıyla yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda ise, girişimcilik dersi 

almanın girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür (p˃0,05). 

Dolayısıyla, H7 hipotezi reddedilmiştir.  

H2, H3, H5 ve H6 hipotezlerini test etmek amacıyla Kruskal-Wallis testi yapılmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo 8’de yer almaktadır. 
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Tablo 8. Yaş, Aile Geliri, Sınıf ve Bölüme Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

 

Hipotez 
Boyut Değişken Chi- Square 

Serbestlik 

Derecesi (df) 

Anlamlılık 

Düzeyi (p) 

 

 

H2 

 

Başarıya İnanmak Yaş 4,376 3 0,224 

Kendine Güven Yaş 1,631 3 0,652 

Yenilikçilik Yaş 0,503 3 0,918 

Risk Alma  Yaş 4,221 3 0,239 

Dışa Açıklık Yaş 3,536 3 0,316 

 

 

H3 

 

Başarıya İnanmak Aile Geliri 6,566 5 0,255 

Kendine Güven Aile Geliri 13,515 5 0,019 

Yenilikçilik Aile Geliri 5,708 5 0,336 

Risk Alma  Aile Geliri 3,052 5 0,692 

Dışa Açıklık Aile Geliri 3,400 5 0,639 

 

 

H5 

 

Başarıya İnanmak Sınıf 3,429 3 0,330 

Kendine Güven Sınıf 4,834 3 0,184 

Yenilikçilik Sınıf 0,704 3 0,872 

Risk Alma  Sınıf 5,302 3 0,151 

Dışa Açıklık Sınıf 3,939 3 0,268 

 

 

H6 

 

Başarıya İnanmak Bölüm 3,365 6 0,762 

Kendine Güven Bölüm 6,338 6 0,386 

Yenilikçilik Bölüm 6,087 6 0,413 

Risk Alma  Bölüm 10,834 6 0,094 

Dışa Açıklık Bölüm 4,178 6 0,653 

Yaş, öğrenim görülen sınıf ve bölümün etkilerini incelemek amacıyla yapılan 

Kruskal-Wallis testi sonucunda, söz konusu değişkenlerin hiçbir boyut üzerinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür (p˃0,05). Dolayısıyla, H2, H5 ve H6 hipotezleri 

reddedilmiştir. 

Aile gelir düzeyinin etkilerini incelemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis testi sonucunda 

ise, aile gelir düzeyinin öğrencilerin girişimcilik eğilimleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir etkisi olduğu görülmüştür (p<0,05). Dolayısıyla, H3 hipotezi kısmen kabul edilmiştir. Mean 

Ranks değerlerine göre; 5001TL ve üstünde aylık aile gelir düzeyine sahip öğrenciler diğer 

öğrencilere göre kendilerine daha fazla güvenmektedirler.  



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 

448 

6.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonuçlarına göre, Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. öğrencileri “yüksek girişimcilik” 

eğilimi göstermektedir. Bu sonuç, Avşar (2007), Yılmaz ve Sünbül, (2009), Yıldız ve Kapu 

(2012), Gemlik ve Kıraç (2013), Uluyol (2013), Akçakanat vd. (2014), Çatır vd. (2015)’nin 

bulgularıyla da örtüşmektedir.  

Cinsiyet, aile gelir düzeyi, öğrenim türü ve ailede girişimci varlığı değişkenlerinin 

öğrencilerin girişimcilik eğilimleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 

Araştırma sonucu, kadın öğrencilerin başarıya daha fazla inanan ve dışa daha açık, erkek 

öğrencilerin ise, kendilerine daha fazla güvendiklerine işaret etmektedir. 5001TL ve üstünde 

aylık aile gelir düzeyine sahip, ikinci öğretimde öğrenim gören ve ailesinde girişimci olan 

öğrencilerin kendilerine daha fazla güvendikleri tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda yaş, 

öğrenim görülen sınıf, bölüm ve girişimcilik dersi almanın öğrencilerin girişimcilik eğilimini 

farklılaştırmadığı sonucuna varılmıştır.  

Sonuç olarak, benzer çalışmalarda olduğu gibi, üniversite öğrencilerinin girişimcilik 

eğilimlerinin yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin 

yüksek olmasına karşın ülkemizdeki girişimci sayısı yetersizdir. Bu durum, üniversite 

öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin yüksek olmasına rağmen mezun olduktan sonra çeşitli 

nedenlerle girişimciliğe yönelmediklerini göstermektedir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda 

girişimcilik eğilimi yüksek öğrencilerin girişimciliğe neden yönelmedikleri konusuna 

odaklanılmalıdır. Elde edilecek sonuçlar bu konuda alınacak önlemler üzerinde yönlendirici 

olacaktır. Bunun yanında, araştırmanın fiilen girişimciliğe yönelmiş olanlar üzerinde de 

yapılması sonuçları karşılaştırma olanağı sağlaması açısından faydalı olacaktır. 
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Özet  

Günümüzde teknolojik ekonomik ve sosyal alanlarda hızlı ve sürekli bir değişim yaşanmaktadır. Bu hızlı 

değişime uyum sağlamak ve sosyal refahı arttırmak ancak girişimciler aracılığıyla mümkün olabilir. Girişimci, 

pazardaki fırsatları görüp, bunları birer iş fikrine dönüştüren, risk üstlenerek sermayesini yatırıma dönüştüren,  

kendisini ve işletmesini sürekli geliştiren yenilikçi bir kişi olarak tanımlanabilir. Girişimci orjinal bir iş fikrine sahip 

olarak kendi işini kuran kişidir. Girişimcilerin kendi işini kurmalarının;  kâr sağlama isteği, bağımsız çalışma isteği 

ve kişisel tatmin sağlama isteği gibi çeşitli nedenleri vardır. Bu çalışma girişimcilerin kendi işini kurma nedenlerini 

araştırma amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda Salihli, Manisa ve İzmir İli’ndeki girişimcilere yönelik bir 

anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler analiz edilerek araştırma kapsamındaki girişimcilerin iş 

kurma nedenleri irdelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimcilik, İş Kurma Nedenleri 

 

A RESEARCH ON REASONS FOR ESTABLISHING ENTREPRENEURS 

THEIR OWN BUSINESS 

Abstract 

Today, a rapid and continuous changes has been living in technological economic and social areas.  To 

adapt to this rapid change and to increase social welfare is only possible through entrepreneurs Entrepreneurship can 

be defined as an innovative person that sees the opportunities in the market and transforms these opportunities into 

business ideas and  constantly improves himself and  his business. The entrepreneur is the person who has 

established his own business with a original business idea. There are various reasons why entrepreneurs set up their 

own business; like desiring to profit, to work independently and to provide personal satisfaction. This study aims to 

investigate the reasons for entrepreneurs establishing their own business. In the direction of this purpose, it was 

performed a survey study to the entrepreneurs in Salihli, Manisa and İzmir. Data obtained was analyzed and the  

reasons for establishing business of entrepreneurs that in the scope of the research were examined. 

Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurship, Reasons Establishing  Business 
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1.GİRİŞ 

Gelişmekte olan ülkelerde istihdam yaratmanın, üretimi arttırmanın ve yaşam 

standartlarını yükseltmenin yolu girişimcilikten geçmektedir (Yılmaz ve Günel, 2011: 3).  

Girişimcilik hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde teşvik edilmekte, girişimcilere 

çeşitli destekler sağlanmaktadır. Girişimcilik tarihin her döneminde ekonominin gelişmesine 

katkıda bulunmaktadır. Bu katkı, özellikle son yüzyılda artan rekabet de göz önüne alındığında 

daha önemli bir konuma ulaşmıştır (Döm, 2006: 30-31). İnsanlık başlangıcından günümüze 

kadar yaşanılan sürekli ilerleme; belirli ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçları en akıllıca karşılamak 

amacıyla geliştirilen çözümler sayesinde gerçekleşmiştir. Yeni fikirlerin üretilmesi, bu fikirlerin 

hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi girişimciler sayesinde olmuştur (Özdemir, 2010: 117). 

Toplumun refahı, istihdam imkanlarının gelişmesi ve ekonomik büyüme için (Döm, 2006: 30-

31) girişimci sayısının artması büyük önem taşımaktadır. İnsanların geleneksel ücretli çalışan 

olma fikrini aşıp girişimci olma fikrini benimsemesi için birçok neden bulunmaktadır. İşte bu 

çalışmada girişimcilerin kendi işini kurma nedenleri irdelenmiştir. 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

2.1. Girişimci ve Girişimciliğin Tanımı 

Girişimcilik ve girişimciler katma değer yaratma, istihdam yaratma, sektörler arası 

ilişkileri geliştirme, sosyal fayda ve yoksullukla mücadele, gelir dağılımında denge sağlanmasına 

yardımcı olmaları gibi özelliklerinden dolayı ülke ekonomisinin gelişiminde önemli bir role 

sahiptir (Sönmez ve Toksoy, 2014: 42).  

Bir ülkenin kalkınmasında girişimciliğin artırılması, girişimci özelliklerinin ve niteliğinin 

geliştirilmesi son derece önemlidir. Başarılı girişimcilik faaliyetleri ülkede istihdam 

yaratılmasında, ekonomik büyümenin hızlandırılmasında, yeni endüstrilerin ortaya çıkmasında, 

toplumun değişim ve gelişim sürecinde oldukça işlevseldir (Bozkurt vd., 2012: 229). Schumpeter 

(1975:132) girişimcinin işlevinin, bir buluş yaparak ya da yeni bir ürün için yeni bir üretim 

tekniği geliştirerek ya da mevcut bir ürünü yeni yöntemler ile üreterek, malzemeler için yeni 

üretim kaynakları veya yeni pazarlar bularak ya da endüstride yeni organizasyonlar düzenleyerek 

üretim yöntemlerinde reform yapmak ya da devrim yaratmak olduğunu belirtmektedir.  

Girişimcilik modern bir kavram değildir ve bu kavramı ilk kez 18. yüzyıl ekonomisti 

Richard Cantillon risk altındaki birisini tanımlamak için kullanmıştır. Cantillon’a göre girişimci; 

riske giren, planlar yapan, işi organize eden ve üretim faktörlerini(toprak, emek, sermaye)bir 

araya getiren kişidir(Coulter, 2001; Lee-Ross ve Lashley, 2009: 6). Girişimci kavramı; yönetici, 

patron, iş adamı gibi kendi işini kuran kişi, anlamında kullanılmaktadır (Akpınar ve 

Küçükgöksel, 2015: 14). Girişimcilik, “ekonomik, psikolojik ve sosyal riskler üstlenmeyi göze 

alıp zaman ve gayret harcayarak farklı bir değer yaratma süreci” olarak tanımlanabilir (Hisrisch 

ve Peters, 1989; Dinçer vd., 2012: 243). Bir ülkede gelişmenin ve kalkınmanın anahtarı olan 

girişimcilik faaliyetlerinin odağında girişimci vardır (Cevher, 2016: 2). 

Girişimci, risk almaktan korkmayan, hızlı karar verebilen, yapacağı iş için kararlılık ve 

azim gösteren kişidir (Soysal,2015: 57). Girişimci, herhangi bir yenilik başlatan, bunu sürdüren 
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ve geliştiren kişidir (Tiftik ve Zincirkıran, 2014: 181). Schumpeter’e göre girişimci yeni 

bileşimler yaratan yenilikçidir (Yılmaz ve Günel, 2011: 4). Bir başka tanımda ise girişimci, 

pazardaki fırsatları risklerini de göz önüne alarak fark eden ve bu fırsatları ticari bir amaçla (kâr 

odaklı) başlatan ve devam ettiren kişi olarak belirtilmektedir (Gökerik, 2013: 34; Ercan, 2017: 

23). Şen’e göre (2015: 52) girişimci; 

- Duran kişi değil, daima hareket halinde olan kişidir. 

- İşten yılacağı yerde, işi kolayca çözebilendir. 

- Sorunları etkili bir şekilde çözebilendir. 

- Çekingen değil, cesaretli olandır. 

- Hislerini yaratıcılığa çabuk dönüştürendir. 

- İstihdama sürekli katkısı olandır. 

- Tüketici tercihlerini önceden bilerek zamanında yerine getirendir. 

- Verdiği kararın sonuçlarına katlanıp sorumlu olabilendir. 

Girişimciliğin önemli bir istihdam kaynağı, ekonomik büyüme ve teknolojik ilerleme 

olduğu düşünülmektedir (Şen, 2015: 52). Bozkurt’a göre (2012: 243) bir ülkenin ekonomik 

kalkınmasını hızlandırmak için girişimcilik potansiyeline sahip bireylerin sahaya çıkarılması 

büyük önem taşımaktadır. 

Bir kişinin girişimci olabilmesi için risk üstlenebilme, yeniliklere açık olma, kendine 

güven, iç kontrol odağına sahip olma, başarıya inanma, belirsizliğe karşı tolerans gösterme gibi 

belirli kişilik özelliklerine sahip olmasının (Türkoğlu vd., 2017: 2) yanı sıra girişimcinin başarılı 

olabilmesi için bazı becerilere sahip olması gerekir. Bu beceriler kişisel girişim, teknik ve 

yönetim becerileri olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır (Şen, 2015: 49). Söz konusu beceriler 

Tablo 1’de belirtilmiştir. 

 Tablo 1. Girişimcinin Becerileri 

Kişisel Girişim Becerileri Teknik Becerileri Yönetim Becerileri 

Yenilikçi olmak Yazma Vizyon oluşturma 

Yaratıcı olmak Sözlü iletişim Planlama 

Disiplinli olmak Çevreyi izleme Karar verme 

Risk almak Teknik yönetim İnsan ilişkileri 

Değişime dönük olmak Teknoloji Pazarlama 

Sabırlı ve azimli olmak Dinlenme Finansman 

Vizyon sahibi lider olmak Örgütleme Muhasebe 

Değişimi yönetebilmek Ağ oluşturmak Yönetim 

Çalışanlarını iyi tanımak Yönetsel tarzlar Denetim 

Kendisi iş yapabilmesi Koçluk tipi liderlik Görüşme yapmak 

İç denetimli olmak Takım oyuncusu olma Büyümeyi yönetmek 

        Kaynak: Zeynel Sen,(2015).  
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Bu özelliklere ve becerilere sahip olmak kişinin kendi işini kurabilmesi ve başarılı 

olabilmesi için yeterli değildir. İş kurma sürecinde talep, hükümet, özel sektör ve siyasi etkiler de 

rol oynamaktadır. Girişimcinin iş fırsatlarını görüp faaliyete geçebilmesi için, piyasada yeterli 

talebi bulması, hükümet tarafından desteklenmesi ve diğer rakipleriyle rekabet edebilecek güce 

sahip olması gerekmektedir (Hancı, 2004:1; Bedük vd., 2012: 734).  

2.2. Girişimci ve Girişimciliğin Önemi 

Günümüzde yaşanan hızlı gelişmeler, sosyal yapıyı değiştirirken sosyal yapının bir 

parçası olan girişimci ve girişimciliğin değeri de değişmiştir. Bireye ve bireysel yeteneğe dayalı 

girişimcilik ön plana çıkarak insanın entelektüel üretkenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda 

girişimcilik unsuru hemen her dönemde çok önemli bir işleve ve yere sahip olmuştur. Son 

yıllarda daha da önem kazanmış, ekonomik kalkınma, istihdam yaratma ve sosyal gelişmenin 

temel faktörü olarak görülmeye başlanmıştır (Yüksel vd., 2015: 144). Bunun yanında 

girişimciliğe rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için de ihtiyaç duyulmaktadır (Naktiyok ve Kök, 

2006: 80). 

Ercan’a göre (2017: 66) girişimcilik, son dönemde gerek gelişen gerekse gelişmekte olan 

ülkeleri ayakta tutan, geliştiren ve ekonomik anlamda büyümesine katkı sağlayan önemli 

faktörlerden biri olduğu görülmektedir. Girişimciler fırsatları görüp yönetilebilir riskler alan 

böylece ekonomiye yeni pazarlar, yeni ürünler ve yeni yöntemler sunarak büyümeyi sağlayan, 

dinamik ve ekonominin değerli unsurlarıdır. Çevredeki boşluk ve fırsatları gören ve bu fırsatları 

iş fikrine dönüştüren girişimciler, kaynakların daha verimli kullanılmasına katkıda bulunmakta, 

istihdam sağlamakta ve bulundukları piyasalara değer sunmaktadırlar. 

Girişimcilik giderek daha fazla değer ve önem kazanmaktadır. Bunun nedeni iki büyük 

soruna, işsizliğe ve ekonomik durgunluğa, çare olarak kabul edilmesidir (Özdemir, 2016: 3). 

Girişimciliğin var olması ile birlikte sürekli olarak yatırım projelerinin ortaya çıkması birçok 

kişinin iş bulabilmesine olanak sağlamaktadır. Girişimcilerin faaliyetlerinin bu denli önemli bir 

halde olmasının sebepleri ise şu şekildedir (Dinçel, 2014: 43): 

- Gizli ve açık işsizlik oranlarında azalma olması,   

- Gelir dengelerindeki dengesizliğin önüne geçilmesi, 

- Milli gelir seviyesinde artış yaşanması, 

- Yerli olan hammaddelerin üretim faaliyetlerinde kullanılabilmesi, 

- Kalkınmanın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi, 

- Dışarıya yapılan ödemeler hususunda dengenin sağlanması şeklindedir 

Girişimciliğin önemi, toplumun ihtiyaç ya da taleplerinin girişimcilik faaliyetleri 

sonucunda toplumsal refaha dönüşümünün sağlanmasında yatar. Özelden genele doğru 

değerlendirildiğinde; yapılan yatırımların ardından insanların iş olanakları artacak, bu sayede 

bireylerin dolayısıyla toplumun refah düzeyi artacaktır (Özdemir, 2016: 72). Girişimcilik 

ekonomik kalkınma konusunda en önemli unsurlardan bir tanesidir. 
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2.3. Girişimcilerin Kendi İşini Kurma Nedenleri  

Girişimciliğin, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimine olan katkısı açısından 

değerlendirildiğinde, girişimcilikle ilgili çalışmalara gösterilen ilgi ve önem artmaktadır. İnsan 

odaklı, uzun bir süreç olan girişimcilikte, özellikle girişimcilik sürecinin ilk aşaması olan 

girişimci olmaya karar verme aşamasında, bireylerin motivasyon faktörleri önemli bir rol 

oynamaktadır. Girişimci olma isteğini etkileyen en güçlü faktörlerden birisi motivasyondur; 

motivasyon düzeyi ve faktörleri, bireylerin girişimcilik isteklerini gerçeğe dönüştürme sürecinde 

belirleyici olmaktadır (Özdemir, 2010: 124). 

Bazı kişilerin maaşlı bir iş yerinde çalışmak yerine neden kendi işini kurmayı tercih 

ettiklerinin incelenmesi birçok araştırmanın temelini oluşturmuştur (Parker, 2009; Kunday, 2014: 

312). İnsanların kendi işlerini kurmak istemelerinde çok etkili olan üç ana kaynak vardır. Bunlar:  

- Finansal beklentiler ya da zorunluluklar (Zorunluluklarla İlgili Nedenler) 

- Girişimcilerin bağımsız olma gibi kişisel özellikleri ve beklentileri (Kişisel Yapıyla 

İlgili Nedenler) 

- Pazar yapılarının veya ekonomik koşulların yarattığı çevresel pazar fırsatları (Pratik 

Nedenler)  

Bu üç grup kapsamındaki nedenleri ayrıntılı olarak incelediğimizde kişileri girişimciliğe 

yönelten diğer nedenler şu şekilde sıralanabilir: Kendi işinin sahibi olmak, başkalarından emir 

almamak ve yeteneklerini kullanabilmek; bir ticari fikri kendi işini kurarak hayata geçirmek; 

istediği işi yapabilme özgürlüğü; başkalarının göremedikleri fırsatlardan yararlanabilmek; 

tanınma ve prestij kazanma isteği; daha iyi bir hayat sürdürmek; başka fırsatların yokluğu; 

çalışmalarının maddi/manevi karşılığını alamamaları; bir işi yapıp yapamayacağını görmek; bir 

hobiyi işe dönüştürmek; kendi zamanını kendi kontrol etmek istemesi; miras veya devir;  

başarma ihtiyacı (Tekin, 2014: 8). 

3. METODOLOJİ 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 

Bu çalışmanın amacı İzmir, Manisa ve Salihli’de faaliyet gösteren girişimcilerin 

demografik özelliklerini ve kendi işini kurma nedenlerini ortaya koymaktır. Ayrıca girişimcilerin 

demografik özellikleri ile kendi işini kurma nedenleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Araştırmanın amacı çerçevesinde geliştirilen hipotezleri şu şekilde belirtmek 

mümkündür. Girişimcinin; 

H1: Cinsiyeti ile kendi işini kurma nedenleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Yaşı ile kendi işini kurma nedenleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: Eğitim durumu ile kendi işini kurma nedenleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: Faaliyet süresi ile kendi işini kurma nedenleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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H5: Ailesinde girişimci olup olmaması ile kendi işini kurma nedenleri arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

H6: Girişimcilik eğitimi ile kendi işini kurma nedenleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H7: Faaliyet konusu ile kendi işini kurma nedenleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H8: Baba mesleği ile kendi işini kurma nedenleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

3.2. Araştırmanın Yöntemi ve Sınırlılığı 

Araştırmada veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde demografik özelliklere ilişkin sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde, 

girişimcilerin kendi işini kurma nedenlerine ilişkin 27 madde (zorunluluklarla ilgili nedenler, 

kişisel yapıyla ilgili nedenler, pratik nedenler) yer almaktadır ve 5’li likert ölçeğine göre 

düzenlenmiştir. Anket, bu konuda yapılan makale ve tez çalışmalarından yararlanılarak 

oluşturulmuştur. Anketin Cronbach's Alpha değeri ,856 olarak bulunmuştur. Bu değer anketin 

yüksek düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir. Araştırma yalnızca İzmir ve Manisa il 

merkezinde ve Salihli ilçesinde faaliyet gösteren küçük ölçekli işletme girişimcileri ile sınırlıdır.  

3.3. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini İzmir, Manisa ve Salihli ilçesinde faaliyet gösteren küçük ölçekli 

işletme girişimcileri, örneklemini ise ankete katılan 165 girişimci oluşturmaktadır.  

4. BULGULAR 

4.1. Demografik Özellikler ve İşletme Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın örneklem grubunda yer alan katılımcıların demografik özelliklerine 

(cinsiyet, yaş, eğitim durumu, ne kadar süredir bu işi yaptığı, girişimcilik eğitimi aldı mı?, 

faaliyette bunduğu yer, ailede girişimci var mı?, baba mesleği, işletmenin faaliyet konusu, 

personel sayısı, hukuki yapısı, haftalık çalışma saati)  ilişkin dağılım Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Demografik Özelliklerin Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan girişimcilerin %80.6’sı erkek, %19.4’ü 

kadın; %26.7’si 41-50 yaş aralığında, %20’si 21-30 yaş aralığında; %39.4’ü lise, %16.4’ü 

ilköğretim, %15.8’i ortaöğretim, %13.3’ü ön lisans ve %12.1’i lisans mezunu; %44.8’i 12 yıldan 

fazla süredir bu işi yapmakta olduğunu; %73.3’ü girişimcilik eğitimi almadığını; %52.1’i ailede 

girişimci kişilerin olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan girişimcilere baba mesleği 

sorulduğunda %37.6’sı esnaf, %24.2’si işçi, %21.2’si çiftçi, %17’si ise memur olduğunu 

belirtmiştir. Araştırmaya katılan girişimcilerin %66.7’si ticaret, %20’si hizmet, %13.3’ü ise 

üretim alanında faaliyette bulunduğunu; %90.3’ü 1-9 arasında personel çalıştırdığını; 

%79.4’ünün tek kişi işletmesi olduğunu; %52.1’ haftada 50 saatten fazla çalıştığını belirtmiştir. 

4.2. Girişimcilerin Kendi İşini Kurma Nedenlerine İlişkin Bulgular 

Girişimcilerin kendi işini kurmalarını etkileyen nedenlere ilişkin veriler aşağıda tablolar 

halinde yer almaktadır. 

Girişimcilerin kendi işini kurmalarını etkileyen nedenleri belirlemek amacıyla yapılan 

analizler sonucunda değerlendirme Tablo 3’deki aralıklar dikkate alınarak yapılmıştır. 

 

Değişken Grup N % Değişken Grup n % 

 

Cinsiyet 

Kadın 32 19.4 Ailede girişimci 

var mı 

Evet  86 52.1 

Erkek 133 80.6 Hayır 79 47.9 

Yaş 20  ve altı 3 1.8 Baba mesleği Çiftçi 35 21.2 

21-30 yaş 33 20 İşçi 40 24.2 

31-40 yaş 61 37 Memur 28 17 

41-50 yaş 44 26.7 Esnaf 62 37.6 

51 ve üzeri 24 14.5 İşletmenin 

faaliyet konusu 

Ticaret 110 66.7 

Eğitim durumu İlköğretim 27 16.4 Hizmet 33 20 

Ortaöğretim 26 15.8 Üretim 22 13.3 

Lise 65 39.4 Personel sayısı 1-9 149 90.3 

Ön Lisans 22 13.3 10-49 12 7.3 

Lisans 20 12.1 50-249 4 2.4 

Yüksek 

Lisans 

5 3 İşletmenin 

hukuki yapısı 

Anonim 11 6.2 

 Ne kadar 

süredir bu işi 

yaptığı 

1 yıldan az 9 5.5 Limited 20 12.1 

1-2 yıl 13 7.9 Adi şirket 3 1.8 

3-5 yıl 24 14.5 Tek kişi işl. 131 79.4 

6-12 yıl 45 27.3 Haftalık çalışma 

saati 

20’de az saat 20 12.1 

12 yıldan 

fazla 

74 44.8 20-30 saat 6 3.6 

Girişimcilik 

eğitimi aldı mı 

Evet 44 26.7 31-40 saat 15 9.1 

Hayır 121 73.3 41-50 saat 38 23 

Faaliyette 

bulunduğu yer 

Salihli 61 37 50’den fazla 86 52.1 

Manisa 47 28.5     

İzmir 57 34.5 
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Tablo 3. Derecelendirme Aralıkları  

Çok Yüksek 5 4.21 - 5.00 

Yüksek 4 3.41 - 4.20 

Orta  3 2.61 - 3.40 

Düşük 2 1.81 - 2.60 

Çok Düşük 1 1.00 - 1.80 

Kaynak: Dalumay, F.B., 2010: 17; Erdun, 2011: 74.  

Tablo 4. Zorunluluklarla İlgili Nedenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

NO Finansal beklentiler ya da 

zorunluluklara ilişkin ifadeler 

(Zorunluluklarla İlgili Nedenler) 

Katılım Düzeyi ( %)    /   Ort.      S.s.  
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5 Çok para kazanmak isteği 21,2 7,3 12,7 37,6 21,2 3,30 1,44 

8 Ülke ekonomisine katkı sağlamak 

için 

13,9 10,3 17,6 43 15,2 3,35 1,26 

11 Çalıştığım işte ilerleme olanağı 

bulamadığım için 

29,1 9,7 13,3 29,7 18,2 2,98 1,52 

16 Aile ihtiyaçlarını karşılamak için 7,9 3 6,1 41,2 41,8 4,06 1,15 

19 Uzun süre işsiz kaldığım ve iş 

bulamadığım için 

46,1 17 12,7 16,4 7,9 2,23 1,38 

24 Aldığım eğitimi etkisiyle 27,9 12,7 15,8 26,7 17 2,92 1,48 

25 Yeterli sermayemin olması 13,3 10,9 12,7 40 23 3,48 1,32 

27 Çalışmalarımın maddi/manevi 

karşılığını alamadığım için 

31,5 8,5 13,3 21,8 24,8 3,00 1,60 

Ankete katılan girişimcilerin zorunluluklarla ilgili nedenler kapsamında “aile ihtiyaçlarını 

karşılamak için” ifadesine katılım en yüksek düzeyde çıkmıştır. “yeterli sermayemin olması” 

ifadesine katılım düzeyi ise ikinci sırada gelmektedir. En düşük katılım düzeyi ise “uzun süre 

işsiz kaldığım için ve iş bulamadığım için” ifadesi ile “aldığım eğitimin etkisiyle” ifadesinde 

olmuştur. Tablo 4 genel olarak değerlendirildiğinde, girişimcilerin kendi işini kurma nedenleri 

kapsamında finansal beklentiler ya da zorunluluklara ilişkin nedenlerin orta düzeyde etkili 

olduğu söylenebilir. 
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Tablo 5. Pratik Nedenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Tablo 5’e göre, ankete katılan girişimcilerin, pratik nedenler kapsamında “diğer insanlara 

faydalı olmak için” ifadesine katılım en yüksek düzeyde çıkmıştır. “iş yaratmak/ istihdam 

yaratmak için” ifadesine katılım düzeyi ise ikinci sırada gelmektedir. En düşük katılım düzeyi ise 

“piyasadaki bir açığı kapatmak için” ifadesi ile “iş deneyimi olan bir aileden geldiğim için” 

ifadesinde olmuştur. Tablo 5 genel olarak değerlendirildiğinde, girişimcilerin kendi işini kurma 

nedenleri kapsamında pratik nedenlerin orta düzeyde etkili olduğu söylenebilir.  

 

Tablo 6. Kişisel Yapıyla İlgili Nedenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

N

O 
Ekonomik koşulların yarattığı çevresel pazar 

fırsatlarına  ilişkin ifadeler (Pratik Nedenler) 

 

Katılım Düzeyi ( %)               /               Ort.        

S.s. 
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1 Etrafımda oluşmuş bir fırsattan yararlanmak için 22,4 12,1 10,3 37,6 17,6 3,16 1,44 

4 Esnek çalışma saatleri olduğu için 20 8,5 7,3 37 27,3 3,43 1,47 

7 Girişimciliğe yönelik desteklerin artması  teşvik, 

sübvansiyon vs. için 

17,6 13,3 27,3 25,5 16,4 3,09 1,32 

9 İş yaratmak/ istihdam yaratmak için 10,9 9,1 12,7 43,6 23,6 3,60 1,25 

12 Piyasadaki bir açığı kapatmak için 27,9 12,1 20,6 27,9 11,5 2,83 1,40 

17 İş deneyimi olan bir aileden geldiğim için 27,9 12,1 7,9 28,5 23,6 3,08 1,57 

22 Diğer insanlara faydalı olmak için 8,5 11,5 8,5 40,6 30,9 3,74 1,25 

23 Yaşadığım çevrenin sosyo-kültürel yapısı girişimci 

olmayı gerektirdiği için 

15,8 14,5 13,3 35,2 21,2 3,32 1,37 

NO  

Kişisel özellikleri ve beklentilerine  ilişkin ifadeler 

(Kişisel Yapıyla İlgili Nedenler) 

 

Katılım Düzeyi ( %)               /             Ort.        S.s. 
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2 Kendi  işimi yaparak daha saygın olmak için 14,5 5,5 5,5 38,2 36,4 3,76 1,38 

3 Kendi patronum olmayı istediğim için 14,5 4,8 4,8 40 35,8 3,78 1,37 

6 Başkasına bağlı çalışmayıp kendi yöntemlerimle iş yapma 
özgürlüğü 

7,9 2,4 7,3 36,4 46,1 4,10 1,16 

10 Medyada yer alan başarılı girişimcilerden etkilenerek 31,5 17,6 17,6 20,6 12,7 2,65 1,43 

13 Başkalarını yönetmek ve motive etmek için 29,7 15,8 15,8 21,2 17,6 2,81 1,50 

14 Bir hobiyi ticarete dönüştürmek için 23,6 10,9 9,1 31,5 24,8 3,23 1,52 

15 Kendimi gerçekleştirmek ve kanıtlama isteği 14,5 6,7 13,6 35,2 29,7 3,59 1,36 

18 Yeteneklerime uygun, kendi zevk aldığım bir işi yapma 
isteği 

9,7 8,5 8,5 32,1 41,2 3,87 1,30 

20 Sosyal ilişkiler için 12,7 9,1 14,5 37,6 26,1 3,55 1,31 

21 İdealimi, hayalimi gerçekleştirmek için 9,1 7,3 15,2 30,9 37,6 3,81 1,27 

26 Deneyim ve bilgi sahibi olmak için 11,5 9,1 13,3 38,2 27,9 3,62 1,29 
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Ankete katılan girişimcilerin kişisel yapıyla ilgili nedenler kapsamında “başkasına bağlı 

çalışmayıp kendi yöntemlerimle iş yapma özgürlüğü” ifadesine katılım en yüksek düzeyde 

çıkmıştır. “yeteneklerime uygun, kendi zevk aldığım bir işi yapma isteği” ifadesine katılım 

düzeyi ise ikinci sırada gelmektedir. En düşük katılım düzeyi ise “medyada yer alan başarılı 

girişimcilerden etkilenerek” ifadesi ile “başkalarını yönetmek ve motive etmek için” ifadesinde 

olmuştur. Tablo 6 genel olarak değerlendirildiğinde, girişimcilerin kendi işini kurma nedenleri 

kapsamında kişisel özellikler ve beklentilere ilişkin nedenlerin yüksek düzeyde etkili olduğu 

söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7’deki boyutlar değerlendirildiğinde, kişisel yapıyla ilgili nedenler boyutu en 

yüksek (3,52) ortalamaya sahiptir. Bunu da pratik nedenler boyutu (3,28) izlemektedir. 

Zorunluluklarla ilgili nedenler boyutu ise en düşük ortalamaya (3,17) sahiptir.  

4.3. Demografik Özellikler İle Boyutlar Arasındaki İlişkinin Analizi 

Tablo 8. Demografik Özellikler İle Boyutlar Arasındaki İlişki 

        **p<0.01       *p<0.05           FS: Faaliyet Süresi       FK: Faaliyet Konusu        

Tablo 8’de görüldüğü gibi cinsiyet değişkeni ile kişisel nedenler boyutu arasında 

(p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunurken, zorunluluk ile ilgili nedeler boyutu ve 

pratik nedenler boyuttu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Anlamlı ilişkinin nedenini 

belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucuna göre, erkek girişimcilerin boyut ortalamaları kadın 

girişimcilere göre daha yüksektir. Bu sonuca göre H1 kısmen kabul edilebilir. 

Tablo 7.  İş Kurma Nedenlerine İlişkin Boyutların Ortalamaları 

Boyutlar N Minimum Maksimum Ortalama Std. Sapma 

Zorunlulukla ilgili 

nedenler 
165 1,50 4,88 3,17 ,690 

Kişisel yapıyla ilgili 

nedenler 
165 1,82 5,00 3,52 ,764 

Pratik nedenler 
165 1,13 5,00 3,28 ,782 

Boyutlar/Demografik 

Özellikler 

Cinsiyet Yaş  Eğitim Ailede 

Girişimci 

Girişimcili

k Eğitimi 

Baba 

Mesleği 

FS FK 

Zorunlulukla İlgili 

Nedenler 

P ,250 ,591 ,395 ,524 ,967 ,960 ,045 ,076 

Kişisel Yapıyla 

İlgili Nedenler 

P ,032 ,955 ,448 ,938 ,121 ,217 ,603 ,785 

Pratik Nedenler  P ,637 ,729 ,460 ,493 ,235 ,432 ,298 ,480 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 462 

Faaliyet süresi değişkeni ile zorunluluk ile ilgili nedenler boyutu arasında  (p<0.05) 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunurken, kişisel nedeler boyutu ve pratik nedenler boyuttu 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Anlamlı ilişkinin nedenini belirlemek amacıyla yapılan 

Dunnett testine göre faaliyet süresi 3-5 yıl arasında olan girişimcilerin, zorunlulukla ilgili 

nedenler ve kişisel yapıyla ilgili nedenler boyut ortalamaları diğerlerine göre daha yüksektir. 

Faaliyet süresi 1-2 yıl olan girişimcilerin ise pratik nedenler boyut ortalaması diğerlerine göre 

daha yüksektir. Bu sonuca göre H4 kısmen kabul edilebilir. 

Yapılan korelasyon analizinde yaş, eğitim durumu, ailede girişimci bulunması, 

girişimcilik eğitimi, faaliyet konusu ve baba mesleği değişkenleri ile boyutlar arasında (p>0.05) 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Buna göre H2, H3, H5, H6, H7 ve H8 

reddedilmiştir.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çoğu kişi kendi işini kurmak ve kendi kendinin patronu olmak ister. Ancak kişinin kendi 

işini kurmadan önce yapması gereken ilk şey neden girişimci olmak istediğini belirlemesidir. Bu 

aşamada; girişimcilerin kendi işini kurma nedenlerini belirlemek önemlidir.  Bireyler, patron 

olmak, işle ilgili kararlarda doğrudan söz sahibi olmak, insanlarla yakın ilişkiler kurmak ve 

yüksek kar etme potansiyeli istemek, başarı ve güç ihtiyacı gibi pek çok unsurun etkisiyle 

girişimci olmak yani kendi işletmelerini kurmak isterler (Ceylan ve Demircan, 2017: 1). Bu 

çalışmada küçük ölçekli işletme sahiplerinin kendi işini kurma nedenleri araştırılmıştır.  

Araştırmaya katılan girişimcilerin girişimci olmalarını etkileyen zorunlulukla ilgili  

nedenler incelendiğinde; girişimcilerin önemli bir çoğunluğu “aile ihtiyaçlarını karşılamak” 

yanıtını vermiştir. Bununla birlikte, “yeterli sermayemin olması” ve “ülke ekonomisine katkı 

sağlamak” yanıtları da önemli bir yer tutmaktadır. En düşük katılım düzeyi ise “uzun süre işsiz 

kalmak ve iş bulamamak” ifadesi ile “aldığım eğitimin etkisi” ifadesinde olmuştur. Tablo 4 genel 

olarak değerlendirildiğinde, girişimcilerin kendi işini kurma nedenleri kapsamında 

zorunluluklara ilişkin nedenlerin orta düzeyde etkili olduğu söylenebilir. 

Araştırmaya katılan girişimcilerin girişimci olmalarını etkileyen pratik nedenler 

incelendiğinde; girişimcilerin önemli bir çoğunluğu “diğer insanlara faydalı olmak” yanıtını 

vermiştir. Bununla birlikte, “iş yaratmak/ istihdam yaratmak” ve “esnek çalışma saatleri”  

yanıtları da önemli bir yer tutmaktadır. En düşük katılım düzeyi ise “piyasadaki bir açığı 

kapatmak” ifadesi ile “iş deneyimi olan bir aileden gelmek” ifadesinde olmuştur. Tablo 5 genel 

olarak değerlendirildiğinde, girişimcilerin kendi işini kurma nedenleri kapsamında pratik 

nedenlerin orta düzeyde etkili olduğu söylenebilir.  

Araştırmaya katılan girişimcilerin girişimci olmalarını etkileyen kişisel yapıyla ilgili 

nedenler incelendiğinde; girişimcilerin önemli bir çoğunluğu “bağımsız çalışma isteği” yanıtını 

vermiştir. Bununla birlikte, “yeteneklerime uygun, kendi zevk aldığım bir işi yapma isteği” ve 

“idealimi, hayalimi gerçekleştirmek” yanıtları da önemli bir yer tutmaktadır.  En düşük katılım 

düzeyi ise “medyada yer alan başarılı girişimcilerden etkilenerek” ifadesi ile “başkalarını 

yönetmek ve motive etmek” ifadesinde olmuştur. Tablo 6 genel olarak değerlendirildiğinde, 
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girişimcilerin kendi işini kurma nedenleri kapsamında kişisel özellikler ve beklentilere ilişkin 

nedenlerin yüksek düzeyde etkili olduğu söylenebilir. 

Araştırmaya katılan girişimcilerin girişimci olmalarını etkileyen nedenler boyutlar 

kapsamında incelendiğinde; kişisel yapıyla ilgili nedenler boyutu en yüksek ortalamaya sahiptir. 

Bunu da pratik nedenler boyutu izlemektedir. Zorunluluklarla ilgili nedenler boyutu ise en düşük 

ortalamaya sahiptir. Buna göre, girişimcilerin kendi işini kurmalarında kişisel yapıyla ilgili 

nedenler daha ağır basmaktadır. 

Demografik özellikler (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, işletmenin faaliyet süresi, faaliyet 

konusu, ailede girişimci olup olmadığı, girişimcilik eğitimi alıp almadığı, baba mesleği) ile 

boyutlar arasındaki korelasyon analizi sonuçlarına göre, cinsiyet ile kişisel yapıyla ilgili nedenler 

boyutu arasında ve faaliyet süresi ile zorunluluk ile ilgili nedenler boyutu arasında  anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. Yaş, eğitim durumu, faaliyet konusu, ailede girişimci olup olmadığı, 

girişimcilik eğitimi alıp almadığı, baba mesleği ile girişimcilerin kendi işini kurma nedenleri 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Buna göre demografik özelliklerin  girişimcilerin kendi 

işini kurma nedenleri üzerinde etkili olmadığı söylenebilir. 

Çalışma Salihli, Manisa ve İzmir’de faaliyet gösteren küçük işletme girişimcilerine 

yönelik gerçekleştirilmiş ve girişimci olma nedenlerini araştırmıştır. Bu kapsamda sonraki 

araştırmaların büyük işletme girişimcilerine yönelik yapılması ve girişimcilerin iş kurma 

nedenlerinin, psikososyal olgular (stres, umut, duygusal zeka, iş doyumu,motivasyon, kişilik 

özellikleri, öz-yeterlilik vb.) ile etkileşimi çerçevesinde irdelenmesi önerilebilir.  
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Özet 

Girişimcilikle ilgili davranışların şekillenmesinde girişimcilik eğitiminin önemli bir yer tuttuğu 

düşünülmektedir. Bu amaçla, birçok üniversitede girişimcilik dersleri verilmekte ve üniversiteler öğrencileri 

bilinçlenmek adına proje, seminer gibi etkinliklere katılmaktadır. Bu kapsamda, çalışmanın temel amacı genç 

girişimci adayı üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirleyerek, üniversite öğrencilerinin girişimcilik 

eğilimlerinin girişimcilik dersi alıp almamalarına göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Çalışma 

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri 

toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Girişimcilik eğilimi ölçülürken Yılmaz ve Sünbül (2009)’ün 

üniversite öğrencileri üzerinde geliştirmiş olduğu girişimcilik eğilimini belirleme ölçeğinden yararlanılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, girişimcilik eğiliminin girişimcilik dersi alan ve almayan öğrenciler açısından 

farklılaştığı görülmektedir. Girişimcilik dersi alan öğrencilerin ortalama puanı, girişimcilik dersi almayan 

öğrencilerin ortalama puanından daha yüksektir. Ayrıca girişimcilik eğiliminin cinsiyet, yaş, sınıf değişkenleri 

açısından farklılıklar gösterdiği, bölüm değişkeni açısından ise farklılık göstermediği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Girişimcilik Dersi, Üniversite Öğrencileri, Potansiyel 

Girişimci Adayları. 
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INVESTIGATION OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCY OF 

UNIVERSITY STUDENTS IN THE CONTEXT OF ENTREPRENEURSHIP 

COURSE: EXAMPLES OF ÜNYE FACULTY OF ECONOMICS AND 

ADMINISTRATIVE SCIENCES 

Abstract 

It is believed that entrepreneurship education plays an important role in shaping the behaviors related to 

entrepreneurship. For this purpose, entrepreneurship courses are offered at many universities and universities 

participate in activities such as projects, seminars in order to raise student awareness. In this context, the main 

purpose of the study is to determine the entrepreneurship tendencies of the young entrepreneur candidate university 

students and examined whether the entrepreneurship tendencies of students who have taken entrepreneurship 

courses during university education or not have differentiated. The study was carried out on the students of Ordu 

University Ünye Faculty of Economics and Administrative Sciences. The data were collected by the questionnaire 

method.The survey which is prepared to measure the level of Entrepreneurship Tendencies is utilized from Yılmaz 

and Sünbül (2009) on university students. According to the results of the research, entrepreneurship tendency seems 

to be different in terms of students who have taken entrepreneurship courses and who have not. The average score of 

students who take entrepreneurship courses is higher than the average score of students who do not take 

entrepreneurship courses. In addition, the entrepreneurship tendency differs in terms of gender, age, class variables; 

in terms of departmental change, it did not show any difference. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship Tendency, Entrepreneurship Course, University Students, Potential 

Entrepreneur Candidates. 

1. GİRİŞ 

Girişimcilik karmaşık bir olgu olarak bağlamların ve faktörlerin geniş çeşitliliğini 

içermektedir. Ekonomik büyüme girişimcilikten çeşitli şekillerde etkilenmektedir. Yeni ürünler 

veya üretim yöntemleri ile piyasaya girmek girişimcilere değerli inovasyonları sunma olanağı 

vermektedir (Acs ve Audretsch, 2003; Steel vd., 2005).  

Girişimciliğin çok sayıda tanımı vardır. Vesper (1983: 1) girişimciliği “yeni bağımsız 

işletmelerin yaratılması” olarak tanımlamaktadır. Benzer bir şekilde Low ve Macmillan (1988) 

girişimciliği “yeni girişimin yaratılması” şeklinde tanımlamaktadır. Peter Drucker (1985)’a göre 

“girişimcilik gizemli midir? Girişimcilik büyülü değildir, girişimcilik gizemli değildir ve 

genlerle hiçbir ilgisi yoktur. Herhangi bir disiplin gibi olabilir ve öğrenebilir. Girişimcilik ve 

girişimci kavramlarına duyulan büyük ilgi ve araştırmalara rağmen, bu kavramları tanımlama ve 
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anlamak zor ve uğraştırıcıdır. Esasen, girişimcilik nedir ve girişimci ne yapar soruları üzerinde 

çok az fikir birliğine varılmıştır (Koh, 1996). 

Girişimciliğe olan ilgi dünya genelinde gün geçtikçe artmaktadır. Bu artan ilginin nedeni 

ise yeni girişim yaratma ve ekonomik gelişme arasındaki ilişkiye dayandırılmaktadır. 

Girişimciler ve girişimcilik çeşitli sosyal, örgütsel ve bireysel faktörlerin ürünleridir. (Cromie, 

2000). Beugelsdijk (2007) kişilik özellikleri, organizasyonel bilgi, sosyal ağlar, aile, ekonomik 

çevre ve kültür faktörlerinin hepsinin girişimcilik davranışını etkilediğini ileri sürmektedir.  

Girişimcilik, son 20 yılda dünya genelinde en etkili güç olarak kendini hissettirmeye 

başlamıştır. Girişimcilikte yaşanan bu gelişme, girişimcilik eğitiminde de benzer yönde bir artışı 

meydana getirmiştir. Girişimciliğin ne olduğu ve nasıl yaratılacağı konusundaki müfredat ve 

programlarda yıllarla doğru orantılı bir artış gözlemlenmiştir (Kurato, 2005). Dündar ve Ağca 

(2007), özellikle gençlerin girişimcilikle ilgili tutum ve davranışlarının oluşmasında girişimcilik 

eğitiminin en önemli faktörlerin başında geldiğini belirtmiştir. Potansiyel girişimcilerin 

yetiştirilmesi ve geliştirilmesi açısından gençlerin tutumları ve gelecekteki istek ve arzularını 

şekillendirmesinden dolayı eğitimin önemi gitgide daha fazla anlaşılmaya başlanmıştır.  

Bu bağlamda çalışmada İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim gören üniversite 

öğrencilerinin girişimcilik dersi alıp almamasının girişimcilik eğilimleri açısından bir fark 

yaratıp yaratmadığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

2. ARAŞTIRMA TASARIMI VE YÖNTEMİ 

Çalışmanın evrenini, Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 

eğitim alan 2220 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada, öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini 

saptamak için kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veriler anket yöntemiyle 

elde edilmiştir.  Öğrencilere 480 anket formu dağıtılmış ve bunlardan %92’si için geri dönüş 

sağlanmış ve araştırmada kullanılan nihai örneklem 440 kişiden oluşmuştur. Anket formu, 

öğrencilerin demografik özelliklerini ve girişimcilik eğilimlerini belirlemek amacıyla iki gruptan 

oluşmaktadır.  

Girişimcilik eğilimini belirlemek amacıyla Yılmaz ve Sünbül (2009)’ün üniversite 

öğrencilerine yönelik geliştirmiş olduğu girişimcilik eğilimini belirleme ölçeğinden 

yararlanılmıştır. Ölçekte genel olarak amaçlanan bireysel girişimcilik eğiliminin ortaya 

konulmasıdır. Ölçek bu özelliği ile girişimci kişiliği örgüt kapsamında ele alan çalışmalardan 

farklı olarak üniversite öğrencilerinin bireysel girişimcilik eğilimlerini ölçmede en uygun araç 
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olarak düşünülmektedir. Girişimcilik eğilimi ölçeği, “kesinlikle katılmıyorum” ve “kesinlikle 

katılıyorum” aralığında 5’li likert ölçeğine sahip 32 ifadeden oluşmaktadır.  Daha önceki 

çalışmalarda kullanılmış geçerlilik ve güvenilirliği test edilmiş olan bu ölçek için çalışma 

kapsamında da geçerliliği test etmek amacıyla ölçek maddelerinin anlaşılır olup olmadığını 

belirlemek amacıyla 25 öğrenciye pilot uygulama yapılmıştır. Çalışmada yer alan 32 ifadeye ait 

Cronbach Alfa katsayısı 0,91 bulunmuştur. Oldukça yüksek olan bu oran sonucunda anketin 

güvenilir olduğu söylenebilir. Veriler 01.03.2017-20.04.2017 tarihleri arasında toplanmıştır. 

Toplanan veriler SPSS 20.0 istatistik paket programı yardımıyla analiz edilmiştir ve araştırma 

sorularına cevap aranmıştır. 

Girişimcilik eğiliminin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla öncelikle hangi analiz yöntemlerinin seçilmesi gerektiğine karar verebilmek 

için veri setinin parametrik mi, non-parametrik mi olduğuna karar verilmiştir. Veri setinin 

varyansları ve basıklık, çarpıklık değerleri incelenmiştir. Parametrik hipotez testlerinin 

uygulanabilmesi için, veriler aralıklı ya da oransal olmalıdır. Veriler normal dağılıma uymalıdır. 

(basıklık ve çarpıklık değerleri -1 ve +1 arasında olmalıdır) Grup varyansları (varyanslar 

birbirinin dört katı kadar farklı olabilir) eşit olmalıdır (Ak, 2006: 73). Veri setinin geneline 

bakıldığında verilerin parametrik olduğu görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin girişimcilik 

eğilimlerinin demografik değişkenlere göre farklılık gösterme durumu; iki değişkenli demografik 

özelliklerde bağımsız t-testi, ikiden fazla değişkenli demografik özelliklerde One-Way ANOVA 

ile analiz edilmiştir. ANOVA analizi sonucunda istatistiksel bir farklılık bulunduğunda bunun 

hangi gruplardan kaynaklandığı (Tukey) Post Hoc testleriyle belirlenmiştir.  

3. BULGULAR 

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri Tablo 1 yardımıyla 

gösterilmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %59,3’ünün erkek, %42,7’sinin işletme 

bölümünden, %24,3’ünün 3. sınıf ve %50,2’sinin girişimcilik dersini aldığı görülmektedir. 
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Değişkenler Gruplar Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet Kadın 261 40,7 

Erkek 179 59,3 

Yaş 17-22 329 74,7 

23 yaş üzeri 111 25,3 

Bölüm İşletme 188 42,7 

İktisat 149 33,8 

Kamu Yönetimi 43 9,7 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 61 13,8 

Sınıf Bir 106 24,1 

İki 104 23,6 

Üç 107 24,3 

Dört 96 21,9 

Dört ve üzeri 27 6,1 

Girişimcilik Dersi Alan 221 50,2 

Almayan 219 49,8 

TOPLAM n= 440 % 100 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin girişimcilik eğilim skorları Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2’ye bakıldığında üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimi skorlarının ortalamasının 3, 

86 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin orta düzeyde girişimcilik eğilimine sahip olduğu 

görülmektedir. Orta düzeydeki girişimcilik eğilimi, üniversite öğrencilerinin girişimciliğe ilgi 

gösterdiği şeklinde bir çıkarım yapmaya yardım etmektedir. Bu durumda gelecek yıllarda 

girişimci sayısının artarak ülke ekonomisi üzerinde olumlu makro etkiler açısından önemlidir. 

Tablo 2. Girişimcilik Eğilim Skorları  

 N Ortalama S.Sapma Minimum Maksimum 

Girişimcilik Eğilimi 440 3,86 ,5300 2,00 5,00 

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin cinsiyete göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda (tablo 3), girişimcilik eğiliminin 

cinsiyet değişkenine göre (p<0,05) farklılaştığı görülmektedir. Girişimcilik eğilimi açısından 
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erkek öğrencilerin ortalama puanı (X= 3,95), kız öğrencilerin ortalama puanından (X= 3,79) 

daha yüksektir. 

Tablo 3. Girişimcilik Eğilimi İle Cinsiyete İlişkin T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N Ortalama S.Sapma T P 

Kadın 261 3,79 ,5093 
3,075 ,002 

Erkek 179 3,95 ,5354 

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin yaş değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda (tablo 4), girişimcilik eğiliminin 

yaş değişkenine göre (p<0,05) farklılaştığı görülmektedir. Girişimcilik eğilimi açısından 23 ve 

üzeri yaş grubundaki öğrencilerin ortalama puanı (X= 4,02), 17-22 yaş grubundaki öğrencilerin 

ortalama puanından (X= 3,80) daha yüksektir. 

Tablo 4. Girişimcilik Eğilimi İle Yaşa İlişkin T-Testi Sonuçları 

Yaş Grubu N Ortalama S.Sapma T P 

17-22 329 3,80 ,5031 
-3,892 ,000 

23 ve üzeri 111 4,02 ,5735 

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin bölüm değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Anova analizi sonucunda (tablo 5), girişimcilik 

eğiliminin bölüm değişkenine göre (p>0,05) farklılaşmadığı görülmektedir. 

Tablo 5. Girişimcilik eğilimi ile eğitim alınan bölüme ilişkin anova sonuçları 

Bölüm N Ortalama S.Sapma F P 

İşletme 188 3,85 ,5458 

1,313 ,270 
İktisat 149 3,85 ,5372 

ÇEKO 43 3,77 ,4771 

Kamu Yönetimi 61 3,78 ,4973 

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin girişimcilik dersi alma ve almama 

durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda (tablo 

6), girişimcilik eğiliminin girişimcilik dersi bağlamına göre (p<0,05) farklılaştığı görülmektedir. 
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Girişimcilik eğilimi açısından girişimcilik dersi alan öğrencilerin ortalama puanı (X= 3,98), 

girişimcilik dersi almayan öğrencilerin ortalama puanından (X= 3,74) daha yüksektir. 

Tablo 6. Girişimcilik eğilimi ile girişimcilik dersi alma durumuna ilişkin t-testi sonuçları 

Girişimcilik Dersi N Ortalama S.Sapma T P 

Girişimcilik Dersi Alan 221 3,98 ,5118 
4,928 ,000 

Girişimcilik Dersi Almayan 219 3,74 ,5211 

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin sınıf değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Anova analizi sonucunda (tablo 7), girişimcilik 

eğiliminin sınıf değişkenine göre (p<0,05) farklılaştığı görülmektedir. Farkın kaynağını 

belirlemek için yapılan Tukey testi sonucunda, dördüncü sınıf ve üzeri öğrencilerin girişimcilik 

eğilimi puan ortalamalarının, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine göre daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. 

Tablo 7. Girişimcilik Eğilimi İle Okunulan Sınıfa İlişkin Anova Sonuçları 

 N Ortalama S.Sapma F P Anlamlı  

Fark Birinci Sınıf 106 3,84 ,4947 

2,706 ,003 

 

Dördüncü sınıf 

ve üzeri ile > 

Birinci ve ikinci 

sınıf 

İkinci Sınıf 104 3,79 ,4835 

Üçüncü Sınıf 107 3,81 ,5389 

Dördüncü Sınıf 96 3,93 ,5622 

Dört Üzeri (Uzatmalı sınıf) 27 4,12 ,6120 
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4. SONUÇ 

Türkiye’deki üniversite ve üniversite mezunlarının sayısında oldukça fazla artış 

görülmektedir. Bu durum istihdam alanı dar olmasa da çarpıcı sayıda mezunu olan iktisadi ve 

idari bilimler fakültesi öğrencilerinin iş bulma olanağını daraltmaktadır. Bir yıl ve daha fazla 

süre iş bulamayan üniversite mezunlarına rastlamak normal bir hale gelmiştir. Bu durum gençleri 

girişimciliğe yönlendirebilir. Bu çalışma, bireylerin girişimcilik eğilimlerini ve bunu etkileyen 

özellikleri açıklama üzerine yoğunlaşmaktadır. Çalışmada, üniversite öğrencilerinin girişimcilik 

düzeyleri orta seviyenin üzerinde olduğu görülmüştür. Benzer bir çalışmada da üniversite 

öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri orta seviyenin üzerinde belirlenmiştir (Yıldız ve Kapu, 

2012).   

Girişimcilik eğiliminin cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre farklılaştığı tespit edilmiştir. 

Erkek öğrencilerin ve yaşı 23-üzeri olan öğrencilerin girişimcilik eğilimleri daha yüksektir.  

Literatürdeki bazı çalışmalarda girişimcilik eğilimi ve girişimcilik eğilimi alt boyutları cinsiyet 

değişkeni açısından farklılaşmazken (Kayalar ve Ömürbek, 2007; Yılmaz ve Günel, 2011, Bilge 

ve Bal, 2012), bazı çalışmalarda ise cinsiyet değişkenine (Wang ve Wong, 2004; Negiz vd., 2009; 

Kılıç vd., 2012; Solmaz vd., 2014; Konaklıoğlu ve Kızanlıklı, 2014; Yüksel vd., 2015; Salik ve 

Kaygın, 2016) ve yaş değişkenine (Salik ve Kaygın, 2016) göre farklılıklar görülmektedir. 

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri bölüm değişkenine göre farklılık göstermezken, 

sınıf değişkenine göre farklılık göstermektedir. Dördüncü sınıf ve üzeri öğrencilerin girişimcilik 

eğilimi puan ortalamalarının, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine göre daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Bazı çalışmalarda bu sonuçlara benzer sonuçlar sınıf (İpçioğlu ve Taşer, 2009: 

Solmaz vd., 2009) ve bölüm (Yıldız ve Kapu, 2012) değişkenleri için elde edilmiştir.  

Literatüre bakıldığında diğer demografik değişkenlerin aksine; girişimcilik eğilimi ile 

ders alma/almama durumu arasındaki farklılığı ele alan çalışmaların daha az olduğu 

görülmektedir. Çalışmanın temel amacı olan öğrenim süreleri boyunca girişimcilik eğitimi alan 

ve almayan öğrencilerin girişimcilik eğilimleri arasında farklılık olup olmadığının belirlenmesi 

için yapılan analiz sonucunda, girişimcilik eğiliminin girişimcilik dersi bağlamına göre 

farklılaştığı görülmektedir. Girişimcilik eğilimi açısından girişimcilik dersi alan öğrencilerin 

ortalama puanı (X= 3,98), girişimcilik dersi almayan öğrencilerin ortalama puanından (X= 3,74) 

daha yüksektir. Keat ve diğerlerinin (2011) çalışmasında üniversite öğrencilerinin aldıkları 

girişimcilik eğitimi ve girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Girişimcilik eğitiminin etkisi, girişimcilik eğitimini anlamak ve güçlendirmede gençlere 

yardımcı olan önemli bir faktör olarak tanımlanmaktadır (Kourilsky ve Walstad, 1998). 
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Bulguların üniversitelerin içinde ve dışındaki politika belirleyenler açısından önemli etkileri 

olduğu düşünülmektedir. Lope Pihie (2009) çalışmasında bulgulara dayanarak şu önerilerde 

bulunmuştur: üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimi ve öz yeterliliğini artırmak için belirli 

öğretim stratejilerinin uygulanmasına ihtiyaç vardır ve üniversite politika belirleyicilerinin 

girişimciliğin gelişmesini artıran unsurları ders programına entegre ederek lisans öğrencilerine 

bu konuda daha fazla değer katmalıdır. Öğrencilerin girişimciliği bir kariyer seçimi olarak 

algılamaları sağlanmalıdır.  

Girişimcilik yenidir ve sürekli inovasyon ve yaratıcılıkla ilgilidir. Girişimcilik ve 

girişimcilik eğitimi üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin geleceğini oluşturacak 

önemi taşımaktadır. Bu eğitimlerle girişimcilik lider rolünü almaya başlamalıdır. Bunun nedeni 

olarak girişimciliğin istihdam sağlaması ve ülke ekonomisine katkıları gösterilebilir. Günümüzde, 

21. yüzyılın inovasyon yaklaşımını tanımlayan sözcükler (Kurato, 2005): “hayal, yaratmak, 

keşfetmek, icat etmek, öncü olmak, düşlemek” olarak belirtilebilir. Girişimcilik eğitimi, alan 

öğrencilerden beklenen inovatif bakış açısını yakalayabilmek adına girişimcilik eğitimlerinin 

içerikleri dünyadaki eğitim içerikleri ile benzer olmalıdır. Girişimcilik eğitimi veren eğiticilerin 

öğrencilere bu vizyonu kazandırabilecek donanımda olması gerekmektedir. Çalışma zaman kısıtı 

nedeni ile sadece Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine 

uygulanmıştır. Çalışmanın diğer kısıtları ise bazı öğrencilerin anketi doldurmayı kabul etmemesi 

ve öğrencilerin anket sorularını cevaplandırmasının algılama şekline bağlı olmasıdır. Benzer bir 

çalışmanın diğer üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde yapılması, üniversiteler 

arasında girişimcilik eğilimleri açısından karşılaştırma imkânı verecektir.  
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Özet 

Bu araştırmanın amacı TRA2 Bölgesindeki (Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı) üniversite öğrencilerinin 

girişimcilik profilini ortaya çıkarmaktır. Öğrencilerin girişimcilik özeliklerini tanımlamak için kendine güven, 

yaratıcılık, kontrol odağı, belirsizliğe karşı tolerans,risk üstlenme ve başarma ihtiyacı olarak isimlendirilen altı 

kişilik özelliği kullanılmıştır. Araştırmanın yöntemi tanımlayıcı olarak tasarlanmıştır. Veri toplama aracı ankettir. 

Gürol ve Atsan (2006)’ın 40 soruluk anketi 593 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Araştırmanın bulguları 

olarak:(1) Erkeklerin kadınlara göre yaratıcılıközelliği anlamlı olarak daha yüksektir ve aile geliri yüksek olanların 

düşük olanlara göre yaratıcılık ve kendine güven özelikleri daha yüksektir. (2) Kendi girişimini kurmak isteyenler 

(potansiyel girişimciler)kendi girişimini kurmak istemeyenlere(potansiyel girişimci olmayanlar) göre anlamlı olarak 

daha yaratıcılık özelliğine sahiptirler. (3) Girişimcilik eğitimi alanların almayanlara göre başarma ihtiyacı daha 

düşüktür.  (4) Erkekler kadınlara göre daha fazla kendi işini kurmayı düşünmektedir (5) Girişimcilik eğitimi alma 

durumu ile kendi işini kurmayı isteme(girişimcilik eğilimi) arasında anlamlı bir ilişki ortaya çıkmamıştır. Araştırma 

sonucunda girişimcilikfaaliyetleri için öneriler getirilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Girişimcilik, Girişimci Kişilik Özellikleri, Üniversite Öğrencileri 

A RESEARCH ON ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS OF 

UNIVERSITY STUDENTS IN TRA2 AREA 

Abstract 

The purpose of this research is to examine the entrepreneurship characteristics of university students in 

TRA2 Area (Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı). Defining the entrepreneurial profile of student, six traits, namely self 

confidence, innovativeness, locus of control, tolerance for ambiguity, risk taking propensity, and need for 

achievement are used. The method of study was designed as descriptive. The datas are collected through a 

questionnaire. Gürol and Atsan (1996)’s a 40 item questionnaireis applied for593 university students. The findings 

of the research are that: (1) Innovativeness characteristic of men is significantly higher than women and those with 

higher family income have higher creativity and self-confidence than those with lower family income. (2) Those who 

want to set up their own initiative (potential entrepreneurs) have significantly more innovativeness features than 

those who do not want to set up their own initiative (not potential entrepreneurs). (3) Those who get 

entrepreneurship course have less need for achievement than those who do not. (4) Men are more likely to launch 

their own business than women. (5) There was no significant relationship between getting entrepreneurship course 

and wanting to launch own initiative. The conclusion of the research, some suggestions are given to the 

entrepreneurship activities.  

Keywords:  Entrepreneurship, Entrepreneurial Characteristics, University Students  
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1. GİRİŞ 

Girişimcilik olgusu şehirlerin, bölgelerin ve ülkelerin kalkınması ve refahı açısından 

gittikçe önem kazanmaktadır. Girişimciliği bir sonucu olan güçlü işletmelere sahip şehirlerde 

insanlar kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmekte ve istihdam olanağı elde edebilmektedirler. 

Özellikle genç girişimcilerin varlığı ve girişimciliği bir kariyer fırsatı olarak görmeleri alan 

ellerden ziyade veren ellerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır. Üniversite öğrencileri 

üzerinde yapılan bu çalışmanın amacı okulu bitirdikten sonra kendi işini kurmak isteyen 

potansiyel girişimciler ile potansiyel girişimci olmayan diğerleri arasındaki girişimci kişilik 

farklarını ortaya çıkarmaktır. Ayrıca üniversitelerde verilen girişimcilik eğitimlerinin girişimci 

kişilik özelliğinde bir farklılık ortaya çıkarıp çıkarmadığı da eğitimi alanlar ile almayanlar 

arasındaki kişilik özelliği farkları yoluyla incelenecektir. Bu çalışma TRA2 (Kars, Ardahan, 

Iğdır ve Ağrı) bölgesindeki tüm üniversite öğrencileri üzerinde yapılan ilk çalışma olması 

dolayısıyla alanda bir boşluğu doldurarak katkı sağlamaktadır.  

2. TEORİK ÇERÇEVE 

2.1. Girişimcilik ve Girişimci Kişilik Özellikleri 

Geçmişten bugüne girişimcilik önemli bir işleve sahip olmasına karşın son dönemde bu 

önem ve işlev daha da artmıştır. Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişimler toplumsal yapıyı 

değiştirirken girişimciyi ve girişimcinin değerini de değiştirmiştir. Bu doğrultuda bireye ve 

bireysel yeteneğe dayalı girişimcilik ön plana çıkmış, insanın entelektüel üretkenliği önem 

kazanmıştır. (Yüksel vd., 2015).   Girişimciliğin ekonomiye etkileri oldukça fazladır ve özellikle 

istihdam yaratma, yeni ürünler geliştirme, sosyokültürel gelişmede önemli faktör olmaktadır 

(Yıldız ve Alp, 2012).  

Girişimciliğin tanımını ilk defa, 18. yüzyılın başlarında Fransa’da yaşayan İrlandalı 

ekonomist Richard Cantillon yapmıştır. Bu tanıma göre girişimci, henüz belirginleşmemiş bir 

bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini satın alan ve üreten kişi olarak ifade 

edilmiştir. Bu tanımda odaklanılan nokta girişimcinin risk alma özelliği olarak göze 

çarpmaktadır (Başar ve Tosunoğlu, 2006).  

Avrupa Komisyonu’na göre girişimcilik, bir bireyin fikirlerini eyleme dönüştürme 

yeteneğidir. Girişimcilik yaratıcılık, yenilikçilik, risk alma, hedefleri gerçekleştirmek için 

projeleri planlama ve yönetme becerisini içermektedir (https://ec.europa.eu/growth/smes/ 

promoting-entrepreneurship_en). Kişiler, yeni iş fırsatları yakalamak için ekonomik ve sosyal 

alanlardaki değişimleri yakından takip ederek, kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri, çalışma 

hayatlarını ve kazançlarını esnekleştirerek daha iyi çalışma şartlarında daha iyi kazançlar elde 

edebilecekleri yeni işler kurmak istemektedirler. Girişimci, amaçlarına ve hayallerine ulaşmak 

için öngörülebilir riskler alıp kendi işini kuran ve sürekliliğini sağlamaya çalışan ve böylece 

faaliyet gösterdiği bölgeye ve ülkeye katkılarda bulunan kişi olarak düşünülebilir (Karabulut, 

2009).  

Farklı bakış açılarına göre birçok girişimcilik tanımı yapılmakla birlikte bu tanımların 

hemen hepsinde bazı ortak noktalar vardır. Bu ortak noktalar ise girişimcinin her zaman için 

https://ec.europa.eu/growth/smes/%20promoting-entrepreneurship_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/%20promoting-entrepreneurship_en
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“başkalarının baktığı ama göremediği fırsatları görüp, bunları birer iş fikrine dönüştürmesi” ve 

“girişimcinin risk alma yatkınlığıdır”. Bu iki temel özellik tüm dünya girişimcilerinin ortak 

özelliğidir (Akdemir, 2009).  

Girişimci kişilik özelikleri ile ilgili yazında sıklıkla kullanılan özellikler şunlardır:  

- Başarı ihtiyacı: Başarma ihtiyacı ile bir girişimi başarma arasında ilişki vardır. Başarma 

ihtiyacı duyan kişiler girişimcilik eğilimi göstermektedirler (İnce vd. 2015). Başarma ihtiyacı 

insanı başarı için çaba göstermeye iten motive edici unsurdur (Talih Akkaya vd., 2014).  

- Yaratıcılık:Yapılacak iş için yeni ürünlerin, servislerin veya yolların geliştirilmesini 

sağlayan kıvılcımdır. Yeniliğin ve gelişmenin tetikleyicisidir. Kalıp yargıları kırıp düşünmek, 

devamlı sorgulamak ve öğrenmektir (Başar,2013). Yaratıcılık, girişimciliğin odak noktası ve 

temel bir girişimci karakteristiğidir. Girişimcilerin yaratıcılığı yüksektir (Koh, 1996).  

- Risk alma eğilimi:Risk, arzu edilmeyen bir olay veya etkinin meydana gelmesi 

olasılığıdır. Risk almak ise, girişilen faaliyetin nasıl sonuçlanacağını, nerede veya hangi koşulda 

gerçekleşeceğini bilmeden, bilinmeyen koşullarda karar vermektir (Bozkurt ve Erdurur, 2013). 

Girişimci faaliyette bulunduğu alanda riskleri üstlenmek zorundadır. Bir bireyin riskli bir 

durumda risk alma davranışı sergileme eğilimidir (Gürol ve Atsan, 2006).   

- Belirsizliğe karşı tolerans: Belirsizliğe toleransı yüksek olan birey, daha fazla bilgi 

aramaksızın, belirsizlik ortamına rağmen verdiği kararlarda kendine güvenini koruyabilir. 

Belirsizlik toleransı, bireylerin yaratıcılık ve yenilikçilik fırsatları bulmasını sağlar (Teoh ve Foo, 

1997). Girişimcilerin belirsizliğe karşı toleransı yüksektir (Yıldız, 2012).  

- Kendine güven:Kişinin belirlediği hedeflere ulaşılacağına inanmasını ifade eder (Talih 

Akkaya vd., 2014). Bir girişime başlayan bireyler kararlı olmalıdır ve faaliyetlerini yürütürken 

kendilerine güven duymalıdırlar. Girişimcilerin, gelecekteki belirsizlik ortamında ortaya 

çıkacaklar konusunda kendilerine güvenleri tamdır (Solmaz vd., 2014).  

- İç kontrol odağı: Kontrol odağı bireyin davranışlarının sonuçlarını nasıl algıladığı ile 

ilgilidir (İnce vd., 2015). Dışsal kontrol odağına sahip olan bireyler faaliyetleri sonucunda 

meydana gelen başarı ya da başarısızlıkları kader, şans gibi kontrolleri dışındaki etmenlerde 

ararlar. İçsel kontrol odağı olan bireyler ise başarı veya başarısızlıkla sonuçlanan faaliyetlerini 

kendi üstünlük veya zayıflıklarından kaynaklandığına inanır.  Dolayısıyla girişimciler iç kontrol 

odağı özelliğine sahiptirler (Marangoz, 2016).  

2.2. Yazında Öğrencilerin Girişimcilik Özellikleriyle İlgili Yapılan Çalışmalar  

Yazında üniversite öğrencilerinin girişimcilik özellikleri üzerine yapılan çalışmaların 

incelenmiştir ve raporlanmıştır:  

Koh’un (1996), “Hong Kong Lisansüstü Öğrencilerin Girişimcilik Özellikleri 

Hipotezlerinin Test Edilmesi” isimli çalışmasında üniversitenin bilim ve teknoloji alanındaki 

öğrencilerinin girişimci kişilik özellikleri sırasıyla yaratıcılık, başarma ihtiyacı, kendine güven, 
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risk alma eğilimi, kontrol odağı, belirsizliğe tolerans şeklindedir. Girişimcilik eğilimine sahip 

olanlar sahip olmayanlara göre daha fazla risk alma eğilimi, belirsizliğe tolerans ve yaratıcılık 

özelliği göstermiştir.  

Gürol ve Atsan’ın (2006), “Üniversite Öğrencileri Arasında Girişimcilik Özellikleri:….” 

isimli çalışmalarında Türkiye’den iki üniversitenin son sınıf öğrencilerinin girişimcilik 

özellikleri incelenmiştir. Tüm öğrencilerin girişimcilik özellikleri sıralaması yaratıcılık, başarma 

ihtiyacı, belirsizliğe tolerans, risk alma eğilimi, kontrol odağı ve kendine güven şeklindedir. 

Girişimcilik eğilimi olan öğrencilerin, girişimcilik eğilimi olmayanlara göre daha yüksek risk 

alma eğilimi, içsel kontrol odağı, başarı ihtiyacı ve yaratıcılık özelliklerine sahip olduğu ortaya 

çıkmıştır.  

Bozkurt’un (2006), “Girişimcilik Eğiliminde Kişilik Özelliklerinin Önemi” isimli 

çalışmasını Sakarya Üniversitesi İİBF son sınıf öğrencileri üzerinde yapmıştır. Katılımcıların 

%70’inin kendi işini kurmayı planladığı gözlenmiştir. Girişimci kişilik özellikleri ortalaması 

sırasıyla başarı ihtiyacı, belirsizlik toleransı, yaratıcılık, kendine güven duyma, kontrol odağı, 

risk alma eğilimidir.    

Ören ve Biçkes (2011), “Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki 

Etkileri” isimli çalışmalarında Nevşehir’deki üniversite öğrencilerinin kişilik özelliklerinden 

başarma ihtiyacı ve risk alma eğilimi ile girişimcilik potansiyeli arasında pozitif ilişkiler 

bulmuştur.  

İşcan ve Kaygın (2011), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye 

Yönelik Bir Araştırma” isimli çalışmalarını Kafkas ve Kırıkkale Üniversitesi İİBF son sınıf 

öğrencileri üzerinde yapmışlardır. Öğrencilerin girişimci kişilik özellikleri sırasıyla kontrol 

odağı, kendine güven, risk almak, başarma ihtiyacı, yenilik ve belirsizliğe karşı toleranstır. Erkek 

öğrencilerin başarma ihtiyacı ve belirsizliğe karşı tolerans gösterme özelliği bayan öğrencilerden 

daha yüksektir. Yaş arttıkça yenilik ve başarma ihtiyacı artmakta ve belirsizliğe karşı tolerans 

azalmaktadır.  

Korkmaz (2012), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yö-

nelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği” isimli çalışmasını işletme bölümü 

öğrencileri üzerinde yapmıştır. 20 yaş ve altında olanlar 21-25 yaş arasında olanlara göre daha 

yüksek kendine güven ve yenilik özelliğine sahiptiler. Ailesinde girişimci olanlar olmayanlara 

göre daha yüksek kendine güven, yenilik ve başarma ihtiyacı göstermiştir.  

Çetinkaya Bozkurt ve Alparslan (2013), “Girişimcide Bulunması Gereken Özellikler İle 

Girişimcilik Eğitimi….”isimli çalışmalarında özgüven, dürüstlük, risk alma, yenilikçi düşünme 

girişimciler ve üniversite öğrencileri arasında ilk sıralarda ortaya çıkmıştır. Girişimcilik 

derslerinin işleyişiyle ilgili önerilerede (teorikten ziyade uygulama, girişimcilerin derslere daveti 

vb) ulaşılmıştır.  

Bozkurt ve Erdurur (2013), “Girişimci Kişilik Özeliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki 

Etkisi….”isimli çalışmalarında  kendine güven hariç diğer kişilik özelliklerin girişimcilik 

eğilimini etkilediği ortaya çıkmıştır.  
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Solmaz vd. (2014), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin 

Belirlenmesi …” isimli çalışmalarını Sakarya Üniversitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesinde 

turizm eğitimi alan öğrenciler üzerinde yapmışlardır. Girişimci kişilik özellikleri başarma arzusu, 

kararlılık, pratik zeka, yenilikçilik, bağımsızlık ve kendine güven şeklinde ele alınmıştır. 

Başarma arzusu, kararlılık ve pratik zeka ön plana çıkan özelliklerdendir. Kız öğrencilerin 

erkeklere göre daha kararlılık ve yenilikçilik özelliği gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca ön lisans 

öğrencilerinin lisans öğrencilerine göre başarma arzusu ve kararlılığı yüksek çıkmıştır.   

Talih Akkaya vd. (2014), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin 

Değerlendirilmesi: Yalova Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama” isimli 

çalışmasında girişimcilik özellikleri kontrol odağı, başarma ihtiyacı, risk alma eğilimi, belirsizlik 

toleransı, kendine güven ve yenilikçilik olarak ele alınmıştır. Son sınıf öğrencileri üzerinde 

yapılan çalışmada kadınlar erkeklere göre daha yüksek başarma ihtiyacı özelliği göstermiştir. 23 

yaşından küçükler 23 yaşından büyüklere göre daha yüksek kontrol odağı özelliği göstermiştir. 

Aileleri üst gelir grubundakiler orta ve alt gelir grubuna göre ve ilde yaşayalar ilçe ve köyde 

yaşayanlara göre daha yüksek kendine güven özelliği göstermiştir.   

İnce vd. (2015),“Girişimci Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Becerileri Arasındaki İlişki 

…” isimli çalışmalarınıSivas halk eğitim merkezindeki potansiyel girişimci adayları üzerinde 

yapmışladır. Girişimci kişilik özellikleri tek boyutta ele alınmıştır ve yüksek düzeydedir. 

Cinsiyete, eğitim seviyesine ve yaşa göre girişimci kişilik özelikleri farklılık göstermemiştir.  

Yüksel vd. (2015), “Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimleri 

Üzerine Bir Araştırma” isimli çalışmalarında Isparta Meslek Yüksekokulu işletme yönetimi 

bölümü öğrencilerin girişimcilik özellikleri incelenmiştir. 32 girişimci kişilik özelliğinden 

yenilikçilik, duyarlılık ve fırsatçılık ilk sıralarda strese karşı dayanıklılık ve esneklik son 

sıralarda ortaya çıkmıştır. Girişimcilik özelliklerinden hayalcilik, yenilikçilik, yaratıcılık, 

stratejik düşünme, değişim, sabırlılık vb özellikler cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermiştir.  

Edelman vd. (2016), 19 farklı ülkede gerçekleştirdiği “Genç Girişimcilerin Start-up 

Faaliyetleri Üzerinde Aile Desteğinin Etkisi” isimli çalışmalarında yaş faktörü ile bir girişime 

başlama eğilimi arasında pozitif ilişki bulmuşlardır.Araştırma sonuçları, girişimcilik derslerini 

almış olan öğrencilerin daha fazla girişim başlatmış olduklarını göstermiştir. "İşletme ve 

ekonomi" alanında uzmanlaşan öğrenciler, "doğal bilimler", "sosyal bilimler" veya "diğer" 

kategorileriyle karşılaştırıldığında daha yüksek bir girişimcilik başlatma eğilimi göstermiştir. 

Ayrıca girişimci geçmişe sahip ailelerden gelen öğrenciler, daha fazla girişimcilik başlatma 

kabiliyeti taşımaktadır. Buna ek olarak kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha geç 

girişim başlatma eğilimi sergiledikleri görülmüştür.  

3. YÖNTEM 

Araştırmanın yöntemi tanımlayıcı olarak tasarlanmıştır. Veri toplama aracı ankettir. 

Gürol ve Atsan (2006)’ın 40 soruluk anketi üniversite öğrencilerine uygulanmıştır. Öğrencilerin 

girişimcilik özeliklerini tanımlamak için kendine güven, yaratıcılık, kontrol odağı, belirsizliğe 

karşı tolerans, risk üstlenme ve başarma ihtiyacı olarak isimlendirilen altı kişilik özelliği 5’li 

Likert ölçeğiyle ölçülmüştür. Araştırmanın kapsamını Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır’daki 
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üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yoluyla 593 öğrenciye ulaşılmıştır. 

Araştırma verileri SPSS 20 programında analiz edilmiştir. Literatür kısmında belirtilen bilgiler 

ışığında geliştirilen temel hipotezler şunlardır:  

H1: Demografik özelliklere göre kişilik özellikleri farklılık göstermektedir.     

H2: Kendi girişimini kurmak isteyenler (potansiyel girişimciler) ile kendi işini kurmak  

istemeyenler (potansiyel girişimci olmayanlar) arasındaki kişilik özellikleri farklılık 

gösterir.  

H3: Girişimcilik dersi alan ve almayan öğrenciler arasındaki kişilik özellikleri farklılık 

göstermektedir.  

H4:Cinsiyet ile kendi işini kurmayı isteme arasında anlamlı ilişkiler vardır.  

H5:Girişimcilik eğitimi alma ile (dersi alanlar ile almayanlar) kendi işini kurmayı isteme 

(isteyen ve istemeyen) arasında anlamlı ilişkiler vardır.  

4. BULGULAR 

4.1. Demografik Bilgiler 

Araştırmaya 593 üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılanların %56’sı (332 kişi) kadın ve 

%44’ü (261 kişi) erkektir. Araştırmaya 4 üniversiteden katılım olmuştur. Katılımcıların %20’si 

(117 kişi) Ardahan Üniversitesi’nden, %34’ü (201 kişi) Kafkas Üniversitesi’nden, %27’si (162 

kişi) Iğdır Üniversitesi’nden ve %19’u (113 kişi) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden 

öğrencilerdir. Öğrencilerin %82’si (487 kişi) İİBF ve % 18’i (106 kişi) MYO öğrencisidir. 

Öğrencilerin %61’inin (361 kişi) ailesinin aylık gelir düzeyi 2.000 TL’den az iken %39’unun 

(232 kişi) ailesinin aylık gelir düzeyi 2001 TL ve üzeridir. Öğrencilerin %14’ünün (80 kişi) baba 

mesleği kamu sektörü, %12’sinin (72 kişi) özel sektör, %31’inin (185 kişi) kendi işini yapan ve 

%43’ünün (256 kişi) diğerdir (çiftçi, işsiz vb). Öğrencilerin %32’sinin (188 kişi)birinci derecede 

aile bireyleri kendi işini kuran girişimciler iken, %68’inin (405 kişi) birinci derece aile bireyleri 

kendi işini kurmamış kişilerdir.  

Öğrencilerin %69’u (410 kişi) girişimcilik eğitimi almışken, %31’i (183 kişi)girşimcilik 

eğitimi almamıştır. Eğitim alanların 44 tanesi üniversite dışında lise, kosgeb vb. yerlerden eğitim 

aldığını belirtmiştir. Öğrencilerin %24’ünün (143 kişi) mezun olduktan sonraki kariyer hedefi 

kendi işini kurmak iken %76’sının (450 kişi) hedefi ise diğer sektörlerde çalışmaktır. Diğerleri 

içerisinde %14 (85 kişi) özel sektör, %39 (229 kişi) kamu sektörü, %20 (117 kişi) akademisyen 

olmak ve %3 (19 kişi) diğerleridir. Yani girişimcilik eğitimi alan 410 kişinin sadece 

143’ü(%35’i) kendi işini kurmayı istemektedir.  

4.2. Güvenilirlik Analizi ve Ortalamalar  

Araştırmaya katılan öğrencilerin girişimcilik özelliklerini belirlemek üzere öncelikle 

ölçeğine güvenilirlik analizi yapılmıştır. Buna göre Cronbah’s alpha değeri ,71’dir. Bu oran 
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ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir (Nunnaly,1978). Daha sonra ölçeğin alt boyutları 

olan özellikler ve genel girişimcilik düzeylerine bakılmıştır ve Tablo 1’de raporlanmıştır.  

Tablo 1’e göre girişimcilerin genel girişimcilik özelliği ortalaması 3,29’dur. Girişimcilik 

özellikleri sıralaması ise başarma ihtiyacı, kendine güven, risk alma, iç kontrol odağı, yaratıcılık 

ve belirsizliğe tolerans şeklindedir.  

Tablo 1. Genel Ortalamalar 

Değişkenler  N Ortalama Standart Sapma Sıralaması 

Başarma İhtiyacı 593 3,50 ,65 1 

Yaratıcılık 593 3,23 ,53 5 

Risk Alma 593 3,35 ,54 3 

Kendine Güven 593 3,47 ,72 2 

İç Kontrol Odağı 593 3,29 ,57 4 

Belirsizliğe Tolerans 593 2,92 ,44 6 

Genel Girişimcilik 593 3,29 ,34  

4.3. Hipotez Testleri 

Araştırma sorularının cevabını vermek üzere farklılık testleri yapılmış ve aşağıdaki 

Tablolarda raporlanmıştır: 

Demografik özelliklere göre kişilik özellikleri farklılıkları [H1 hipotez testleri] 

Cinsiyete göre yapılan farklılık testine göre (t testi) sadece yaratıcık özelliğinde farklılık 

gözlenmiştir. Buna göre erkeklerin kadınlara göre yaratıcılık özelliği anlamlı olarak daha 

yüksektir (p<,05). [Tablo2] 

Tablo 2. Cinsiyete Göre Kişilik Özelliklerindeki Farklılıklar  

Değişken Cinsiyet N Ort T P 

Yaratıcılık  Kadın 332 3,18 -2,592 ,010 

Erkek 261 3,30 

Birinci derece aile üyeleri arasında girişimci olanlar ve olmayanlar arasında girişimcilik 

özelliklerinin farklı olup olmadığı incelenmiştir (t testi). Buna göre aile üyeleri içinde kendi işini 

kuranlar ile kendi işini kurmayanlar arasında genel girişimcilik özellikleri ve alt özellikler 

anlamlı olarak farklı değildir (p>,05). [Tablo 3] 
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Tablo 3. Aile Üyelerinde Girişimci Olup Olmamaya Göre Kişilik Özelliklerindeki Farklılıklar 

Değişken Ailede 

Girişimci 

N Ort T P 

Genel 

Girişimcilik 

Özelliği  

Var 108 3,24 -1,073 0,283 

Yok 203 3,29 

 

Ailesinin gelirine göre girişimcilik özelliklerindeki farklılıklar incelenmiştir (t testi). 

Buna göre yaratıcılık ve kendine güven boyutları farklılık göstermiştir (p<0,05). Aile geliri 

yüksek olanlar düşük olanlara göre daha yaratıcı ve daha kendine güven özeliklerine sahiptirler. 

[Tablo 4] 

Tablo 4. Aile Gelirine Göre Kişilik Özelliklerindeki Farklılıklar  

Değişken Gelir N Ort T P 

Yaratıcılık  2000 TL’den 

az 

361 3,19 -2,215 0,027 

2000 TL’den 

fazla 

232 3,29 

Kendine 

güven  

2000 TL’den 

az 

361 3,40 -2,280 0,004 

2000 TL’den 

fazla 

232 3,57 

Kendi işini kurmayı isteme durumuna göre kişilik özellikleri farklılıkları [H2 hipotez 

testi] 

Kendi işini kurmak isteyenler ve istemeyenler (diğer) arasında girişimcilik özelliklerinin 

farklı olup olmadığı incelenmiştir. Genel itibariyle kendi işini kurak isteyenlerin sayısının düşük 

olduğu (%24, 143 kişi) gözlenmiştir. Buna göre kendi işini kurmak isteyenlerle kurmak 

istemeyenlerin genel girişimcilik özellikleri ve alt boyutları yaratıcılık hariç anlamlı olarak farklı 

değildir (p>,05). Kendi işini kurmak isteyenler istemeyenlere göre anlamlı olarak daha yaratıcı 

özelliğine sahiptirler (p<,05). [Tablo 5] 

Tablo 5. Kendi İşini Kurmayı İstemeye Göre Girişimcilik Özelliklerindeki Farklılıklar  

Değişken Kendi İşini 

Kurma 

N Ort T P 

Genel 

Girişimcilik 

Özelliği  

İsteyenler 143 3,34 1,798 0,073 

İstemeyenler 450 3,28 

Yaratıcılık 

özelliği  

İsteyenler 143 3,31 2,004 0,046 

İstemeyenler 450 3,21 
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Girişimcilik dersi alma durumuna göre kişilik özellikleri farklılıkları [H3 hipotez testi] 

Girişimcilik dersi alanlar ile almayanların girişimcilik özelliklerindeki farklılıklar 

incelenmiştir. Buna göre sadece başarma ihtiyacı anlamlı çıkmıştır (p<0,05). İlginç bir şekilde 

girişimcilik eğitimi alanların almayanlara göre başarma ihtiyacı daha azdır.  [Tablo 6] 

Tablo 6. Girişimcilik Eğitimi Alıp Almamaya Göre Kişilik Özelliklerindeki Farklılıklar  

Değişken Girişimcilik 

Eğitimi 

N Ort T P 

Başarma 

İhtiyacı 

Aldım 410 3,46 -2,567 ,011 

Almadım  183 3,61 

Cinsiyet ile kendi işini kurmayı isteme arasında anlamlı ilişkiler [H4 hipotez testi] 

Cinsiyete göre öğrencilerin kendi işini kurmak isteyip istememesi incelenmiştir. Bu 

amaçla yapılan ki-kare testi sonucu anlamlıdır (p<,05). Buna göre kadınları %11,7’si kendi işini 

kurmayı düşünürken, erkeklerin %39,8’i ‘kendi işini kurmayı düşünmektedir. [Tablo 7] 

Tablo 7. Cinsiyete Göre Kendi İşini Kurmak İsteyip İstememek  

 Kariyer hedefi olarak kendi işini kurma Total 

İsteyen İstemeyen 

Cinsiyet 

Kadın 
N 39 293 332 

% 11,7% 88,3% 100,0% 

Erkek 
N 104 157 261 

% 39,8% 60,2% 100,0% 

Total 
N 143 450 593 

% 24,1% 75,9% 100,0% 
Pearson Chi-Square: Value: 63,051; Sig: ,000 

Girişimcilik eğitimi alma durumu ile kendi işini kurmayı isteme ilişkisi [H5 hipotezi] 

Girişimcilik eğitimi alanlar kendi işini kurmak istiyor mu? sorusunun cevabını vermek 

üzere Ki-kare testi yapılmıştır. Buna göre eğitim alma ile kendi işini kurma arasında anlamlı bir 

ilişki yoktur (p>0,05). [Tablo 8] 
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Tablo 8. Girişimcilik Eğitimi Alma Durumu İle Kendi İşini Kurmayı İsteme İlişkisi   

 Kendi işini kurmayı Total 

İsteyen İstemeyen 

Girişimcilik 

Eğitimi 

Alan 
N 96 314 410 

% 23,4% 76,6% 100,0% 

Almayan 
N 47 136 183 

% 25,7% 74,3% 100,0% 

Total 
N 143 450 593 

% 24,1% 75,9% 100,0% 
Pearson Chi-Square: Value: ,356; Sig: ,309 
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5. SONUÇ 

Bu çalışma TRA2 bölgesi üniversitelerindeki öğrencilerin girişimcilik özelliklerini 

belirlemek ve girişimcilik eğitimlerinin öğrencilerin girişimcilik özellikleri ve kendi işini kurma 

isteğine (girişimcilik eğilimine) neden olup olmadığını belirlemek üzere yapılmıştır.  

Araştırma bulgularına göre TRA2 bölgesi öğrencilerinin girişimcilik özellikleri 

sıralaması başarma ihtiyacı, kendine güven, risk alma, iç kontrol odağı, yaratıcılık ve belirsizliğe 

tolerans şeklindedir. Bu sonuç Koh (1996)’un bulgularına benzerdir, ki ilk üç sırada başarma 

ihtiyacı ve kendine güven varken, son sırada belirsizliğe tolerans özelliği çıkmıştır. Gürol ve 

Atsan (2006)’ın çalışmasında da başarma ihtiyacı ilk iki sırada çıkmıştır, kendine güven ise bu 

çalışmanın aksine son sırada çıkmıştır. Bozkurt (2006) çalışmasında da başarı ihtiyacı ilk sırada 

çıkmıştır. İşçan ve Kaygın (2011) çalışmasında ise bu çalışmayla benzer olarak kendine güven 

ve risk alma eğilimi ilk üç sırada, belirsizliğe karşı toleranstır ve yaratıcılık son iki sırada 

çıkmıştır. Solmaz vd. (2014) çalışmasında da benzer olarak başarma arzusu ilk sıradaki 

özelliktir. Talih Akkaya vd. (2014) çalışmasında da başarma ihtiyacı ilk iki sırada yer almıştır.  

Bu çalışmaya göre cinsiyet ve aile gelirine göre girişimci kişilik özeliklerinde farklılık 

varken, ailede girişimci olma durumuna göre girişimci kişilik özellikleri farklı değildir. 

Erkeklerin kadınlara göre yaratıcılık özelliği anlamlı olarak daha yüksektir. Aile geliri yüksek 

olanlar düşük olanlara göre daha yaratıcı ve daha kendine güven özeliklerine sahiptirler. 

Dolayısıyla H1 hipotezi kısmen kabul edilmiştir. 

İşçan ve Kaygın (2011) çalışmasında bu çalışmadan farklı olarak erkek öğrencilerin 

başarma ihtiyacı ve belirsizliğe karşı tolerans gösterme özelliği kadın öğrencilerden daha yüksek 

çıkmıştır. Somaz vd. (2014) çalışmasında ise farklı olarak kadın öğrencilerin erkeklere göre daha 

kararlılık ve yenilikçilik özelliği gösterdiği ortaya çıkmıştır. Talih Akkaya vd. (2014) 

çalışmasında da kadın öğrenciler erkeklere göre daha yüksek başarma ihtiyacı özelliği 

göstermiştir. Edelman vd (2016) çalışmasında ise kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha 

geç girişim başlatma eğilimi sergiledikleri görülmüştür. 

Bu çalışmada ailede girişimci olup olmaya göre girişimcilik özellikleri farklılık 

göstermemişken Korkmaz (2012) çalışmasında ise farklı olarak ailesinde girişimci olanlar 

olmayanlara göre daha yüksek kendine güven, yenilik ve başarma ihtiyacı özelliği göstermiştir. 

Edelman vd (2016) çalışmasında da girişimci geçmişe sahip ailelerden gelen öğrencilerin, daha 

fazla girişimcilik başlatma kabiliyeti taşıdığı ortaya çıkmıştır.  

Bu çalışmada aile geliri yüksek olanlar düşük olanlara göre daha yaratıcı ve daha kendine 

güven özeliklerine sahip çıkmıştır. Talih Akkaya vd. (2014) çalışmasında da benzer şekilde 

aileleri üst gelir grubundakiler orta ve alt gelir grubuna göre daha yüksek kendine güven özelliği 

göstermiştir.   

Bu çalışmada kendi işini kurmak isteyenler (potansiyel girişimciler) istemeyenlere 

(potansiyel girişimci olmayanlar) göre anlamlı olarak daha yaratıcı özelliği sahip çıkmıştır.Diğer 

özelliklerde farklılık gözlenmemiştir. Buna göre H2 hipotezi de kısmen kabul olmuştur.Bu bulgu 

Koh (1996)’nın bulgularına benzerdir ki girişimcilik eğilimine sahip olanlar sahip olmayanlara 
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göre daha fazla risk alma eğilimi, belirsizliğe tolerans ve yaratıcılık özelliği göstermiştir. Gürol 

ve Atsan (2006)’ın çalışmasında girişimcilik eğilimi olan öğrencilerin, girişimcilik eğilimi 

olmayanlara göre daha yüksek risk alma eğilimi, içsel kontrol odağı, başarı ihtiyacı ve yaratıcılık 

özelliklerine sahip olduğu ortaya çıkmıştır.Ören ve Biçkez (2011) çalışmasında ise bu 

çalışmadan farklı olarak başarma ihtiyacı ve risk alma eğilimi ile girişimcilik potansiyeli 

arasında pozitif ilişkiler bulmuştur. Bozkurt ve Erdurur (2013)’ün çalışmasında ise farklı olarak 

kendine güven hariç diğer kişilik özelliklerin girişimcilik eğilimini etkilediği ortaya çıkmıştır.  

Bu çalışmada girişimcilik eğitimi alanların almayanlara göre başarma ihtiyacı özelliği 

ilginç bir şekilde daha azdır. Diğer özelliklerde farklılık gözlenmemiştir. H3 hipotezi kısmen 

kabul edilmiştir. 

Bu çalışmada kadınlarındaha az bir oranı kendi işini kurmayı düşünürken, erkeklerin 

daha fazla bir oranı kendi işini kurmayı düşünmektedir. H4 hipotezi kabul olmuştur. 

Bu çalışmada girişimcilik eğitimi alma ile kendi işini kurma arasında anlamlı bir fark 

yoktur. H5 hipotezi reddedilmiştir.Edelman vd (2016) çalışmasında ise farklı olarak, girişimcilik 

derslerini almış olan öğrencilerin almayanlara göre daha fazla girişim başlatma eğiliminde 

oldukları gözlenmiştir. Çetinkaya Bozkurt ve Alparslan (2013)’in çalışmasında ise girişimcilik 

derslerinin işleyişiyle ilgili önerilere (teorikten ziyade uygulama, girişimcilerin derslere daveti 

vb) ulaşılmıştır.  

TRA2 Bölgesinde KOSGEB’den alınan uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin yeni 

girişimci bireyler yaratıp yaratmadığı ile ilgili bilgiler de incelenmiştir. Ağrı ilinde 2011-2016 

yılları arasında 3644 kişi eğitim almış 241 girişimci destek almıştır (%6,6) yani kendi iş yerini 

açmıştır. Kars ilinde ise 2012-2017 yılları arasında 4157 kişi eğitim almış 155 girişimci destek 

almıştır (%3,7)(www.kosgeb.gov.tr). Bu araştırma sonucunda 4 üniversitede girişimcilik eğitimi 

alan 410 kişinin de sadece 143’ü (%35’i) kendi işini kurmayı düşünmektedir 

Buna göre girişimcilik eğitimlerininhem girişimci kişilik özelliklerinin iyileşmesine hem 

de girişimcilik eğilimine etkisinin yeterli olmadığı söylenebilir. Hatta başarma 

ihtiyacınındüşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla girişimcilik derslerinin yaratıcılığı ortaya 

çıkaracak düzeyde, ders geçme stresi olmayan bir rahatlıkta verilmesi önerilmektedir. Ayrıca 

girişimcilik eğitimi alanların kendi işini kurma isteği göstermediği gözlenmiştir. Dolayısıyla 

eğitimlerin içeriğinin değişmesi önerilmektedir.Ayrıca kadın öğrenciler kendi işini kurmaları 

konusunda bilinçlendirilmeli, destekler konusunda ayrıntılı bilgilendirilmeli ve önyargılardan 

kurtularak hayallerini gerçekleştirmeleri sağlanmalıdır. İlerleyen çalışmaların farklı bölgelerdeki 

üniversite öğrencileri üzerinde girişimcilik özellikleri ve girişimcilik niyeti araştırmaları 

yapılması ve bu araştırma bulgularıyla karşılaştırılması önerilmektedir.  

 

 

 

http://www.kosgeb.gov.tr/
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Özet 

Dünyada çok uzun süredir birçok ülke tarafından kullanılmakta olan ulusal varlık fonları, Türkiye’de son 

dönemde gündeme gelmiştir. Ekonomiyi önemli ölçüde etkileyecek bir konu olarak düşünülen “Türkiye’de Varlık 

Fonu” birçok tartışmayı da beraberinde getirmektedir. Esas olarak finansal piyasalarda meydana gelebilecek kısa 

vadeli ekonomik dalgalanmaların etkisini azaltmak ya da büyük maliyet gerektiren projeleri finanse etmek amacını 

taşıyan varlık fonlarının kuruluşu ve işlerliği önem kazanmaktadır. Nitekim bir kısım görüş, varlık fonunun 

dünyadaki tanımının dışına çıkılarak büyük beklentiler içine girildiğini ileri sürmekte; diğer bir görüş ise bu fon 

sayesinde yapılacak yatırımların büyüme, kalkınma ve istikrar anlamında yaratacağı etkinin ekonominin 2023 ve 

2071 gibi sembolik hedeflerine ulaşmasında etkin rol oynayacağı yönündedir. Bu nedenle varlık fonları konusuna 

iki farklı pencereden bakılmalıdır. Bu çalışmada Türkiye’de genellikle tek bir boyutta incelenen varlık fonlarının 

önce dünya ölçeğinde gelişim seyri ele alınacak, daha sonra Türkiye’de ekonomi üzerindeki olası olumlu ve olumsuz 

etkileri üzerinde durulacak; fonun kurulma amaçları, kaynakları ve hedefleri hakkında bilgiler yer alacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ulusal Varlık Fonu, Yabancı Yatırımlar 

 

SOVEREIGN WEALTH FUNDS AND EXPECTATIONS IN TURKEY 

Abstract 

National asset funds, which are used by many countries for a long time in the world, have recently started 

to be implemented in Turkey. The "Asset Fund in Turkey", which is considered as an important issue to affect the 

economy, brings with many debates. The functioning and efficiency of the asset fund, which is established to finance 

the major projects and minimize the effects of short-term economic shocks and fluctuations that may occur in the 

financial markets, is gaining importance. As a matter of fact, some opinions suggest that the asset fund has gone 

beyond the real definition and entered into great expectations, another view is that the investment that will be made 

through this fund will play an active role in achieving the symbolic goals of the economy, such as 2023 and 2071, 

which will have an impact on growth, development and stability. For this reason, it is necessary to look at asset 

funds in two different windows.In this study, it will be discussed the asset funds which are generally examined in one 

dimension in Turkey; first of all the development of asset funds along the earth, then it will be discussed how the 

probable positive and negative aspects of asset funds on Turkish economy. In addition, it will be informed about 

establishment purposes, resources and targets of asset funds. 

Keywords: Sovereign Wealth Funds, Foreign Investments 
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1. GİRİŞ 

Ulusal Varlık Fonları (Sovereign Wealth Funds) ülkelerin resmi rezervleri dışındaki 

birikimlerini anlatan bir kavram olarak çeşitli kaynaklarda Bağımsız Varlık Fonları, Ulusal 

Yatırım Fonları,  Ülke Yatırım Fonları, Devlet Refah Fonları veya kısaca Ulusal Fonlar şeklinde 

adlandırılmaktadır. Ulusal Fonlar, cari işlem fazlası veren ülkelerin ihtiyaçlarının ötesinde rezerv 

biriktirmeye başlamaları ve bu birikimi karlı bir şekilde değerlendirme düşüncesiyle müstakil 

fonlar kurma yoluna gitmeleriyle ortaya çıkmıştır. 1950 yıllarından itibaren bilinen Ulusal 

Fonlar, bazı ülkeler tarafından özellikle yabancı ülkelerdeki varlıkların hızla toplanması 

nedeniyleson 10-15 yıllık dönemde büyük bir artış göstermiştir. Bu artış nedeniyle finans 

çevrelerinin, akademisyenler ve politikacıların ilgilendiği önemli bir fenomen haline gelmiştir.  

Bu fonların büyüklüğü hızla artarken iki ayrı görüş karşımıza çıkmaktadır: Bir kısım 

ekonomist ve politikacılarca bu fonların özellikle kriz dönemlerinde piyasaların likidite 

ihtiyacına olumlu yönde destek olması beklenmekte, bu yönüyle uzun vadeli yatırımcı olma 

pozisyonu taşıdıkları görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, uzun dönemli yatırım tercihlerinde 

bulunmayı kolaylaştırmaları nedeniyle bu fonlar, dış finansal ihtiyacı karşılama ve 

makroekonomik istikrar açısından bir fırsat olarak görülmektedir. Diğer yandan, yeterince şeffaf 

olmamaları nedeniyle hesap verebilirlik noktasında karanlık bir konumda oldukları ileri 

sürülmekte, bu anlamda ekonomik ve politik etkileri açısından tartışma konusu olmaktadır. Bu 

görüş fonları ulusal güvenlik sorunu olarak görmekte, yatırımlarda politik saiklerin hakim olma 

ihtimali nedeniyle mevzuatta kısıtlayıcı düzenlemeler getirilmesi önerilmektedir. 

Bugün dünya genelinde 40’tan fazla ülkede 80’e yakın varlık fonu bulunmaktadır. Bu 

fonların küresel olarak toplam büyüklüğü yaklaşık 7.4 trilyon dolara ulaşmış durumdadır. 

Kurulan varlık fonlarının büyük bir kısmı petrol ve doğal kaynak gelirlerine dayanırken, bir 

kısmı ise ihracat ve finans piyasalarından elde edilen gelirlere dayanmaktadır. Son yıllarda 

küresel anlamda kurulan varlık fonları sayısında artış ile birlikte bu yatırım şekline Türkiye’nin 

de katıldığı görülmektedir. Türkiye’de kuruluş amacının, gelecekte gerçekleştirilecek büyük 

maliyetli projelerin finansmanının sağlanması ve ekonomik istikrarın sürdürülmesine katkı 

sağlanması olduğu ileri sürülmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, dünyadaki ve Türkiye’deki ulusal varlık fonlarının gelişimini ve bu 

fonlara yönelik literatürdeki başlıca eleştirileri ortaya koymak, ayrıca Türkiye’de varlık fonunun 

ekonomiye olan olumlu-olumsuz etkileri üzerinde durmaktır. Hem genel olarak varlık fonlarının 

hem de Türkiye Varlık Fonu’nun işlevselliği ve ekonomi üzerindeki etkileri ile ilgili beklentiler 

ele alınacaktır. 
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2.  ULUSAL VARLIK FONU KAVRAMI VE DÜNYADA TARİHSEL GELİŞİM 

SÜRECİ 

Varlık fonu, bir devlet tarafından ulusal tasarrufların değerlendirilmesi amacıyla kurulan 

ve devletin diğer varlıklarından ayrı tutularak yönetilen yatırım aracı olarak tanımlanmaktadır. 

Ulusal varlık fonu, ağırlıklı olarak diğer ülkelerin varlıklarına yatırım yapan kamu sahipliğinde 

veya kontrolünde bulunan finansal varlıklar bütünüdür (Truman, 2008; Aykın, 2011). Bu fonlar 

döviz varlıkları ile fonlanan ve merkez bankalarında tutulan resmi rezervlerden ayrı olarak 

yönetilen kamu yatırım araçları olarak da tanımlanmaktadır (Dot, 2007). Yükümlülükleri sınırlı 

veya hiç olmayan, yüksek risk toleranslarına sahip uzun vadeli yatırımcılar şeklinde de 

(Hacıhasanoğlu ve Soytaş 2010: 6) tanımlanabilir. Gieve ise ulusal varlık fonlarını merkez 

bankalarının döviz rezervlerine kıyasla daha fazla bir risk ve getiri potansiyeliyle yabancı 

varlıklarını yöneten devlet yatırım aracı olarak tanımlamıştır (Gieve, 2008: 2). Bu tanımlardan 

hareketle ulusal varlık fonlarının dört temel özelliği öne çıkmaktadır (Beck ve Fidora, 2008: 6): 

i. Sahibi ve kontrolü devlete aittir.  

ii. Fonların yükümlülükleriyok veya çok sınırlı olmasınedeniyle yüksek risk 

düzeyine sahip olabilmektedir.  

iii. Fonlar amaçları ve yatırım alanları bakımından resmi döviz rezervlerinden 

farklılık göstermektedir.  

iv. Fonların büyük bir kısmı veya tamamı yabancı ülkelerin varlıklarında 

değerlendirilmektedir.  

Ulusal varlık fonları sermaye kaynağına göre ikiye ayrılır: Piyasa için üretilen, ticarete 

konu olan tüm malları ifade eden emtia kaynaklı olanlar ve emtia dışı olanlar(Keller,2008:337). 

Emtia gelirlerine dayanan varlık fonları başta petrol ve doğalgaz olmak üzere ihracat gelirlerinin 

bir kısmının bir havuzda toplanmasıyla oluşturulmaktadır. Başta madenler olmak üzere doğal 

kaynaklardan elde edilen gelirlerle oluşturulmuş fonlar da bulunmaktadır (Aykın, 2011: 6).   

Sovereign Wealth Fund Institute’nin varlık fonu tanımı, kaynakları, resmi döviz işlemleri, 

ödemeler dengesi fazlalıkları, transfer ödemeleri, özelleştirme gelirleri, kaynak ihracatı ve bütçe 

fazlalıklarından sağlanan gelirler olarak sıralanmaktadır (Şimşek, 2017: 49). 

Tarihsel olarak bakıldığında, 1854 yılında kurulan Texas Permanent School Fund-Texas 

Milli Kaynak Yönetim Şirketi varlık fonunun ilk örneği olarak bilinmektedir. 1876 yılında 

Permanent University Fund(ABD), 1953 yılında Kuwait Investment Authority (Kuveyt), 1974 

yılında Temasek Holdings (Singapur), 1976 yılında Abu Dhabi Investment Council Birleşik 

Arap Emirlikleri’nde kurulmuştur (Sarısu,2016: 231). 

Hali hazırda dünya genelindeki ulusal varlık fonlarının %59'u hidrokarbon gelirlerine 

yaklaşık % 41’i ise ticaret fazlası ya da emtia dışı gelirlere dayanmaktadır. Petrol gelirine 

dayanan ulusal varlık fonlarıBirleşik Arap Emirlikleri, Norveç, Rusya, Kuveyt, Katar gibi 

ülkelerde;  bakır, fosfat, elmas gibi doğal kaynak gelirlerine dayanan fonlar Şili, Botswana gibi 

ülkelerde; sosyal güvenlik primlerine dayalı olanlar Fransa, Yeni Zelanda, Avustralya gibi 

ülkelerde görülürken Güney Kore, Çin,Singapur gibi ülkelerin ulusal varlık fonları ise 

özelleştirme, ihracat gelirleri ve döviz rezervlerine dayanmaktadır.  
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Yaygın kanı, büyük miktarda cari fazla veren ülkelerin ulusal varlık fonu kurmaya 

yöneldikleri şeklinde olsa da Filistin örneğinde görüldüğü gibi önemli oranda uluslararası 

kuruluşlardan yardım alan ülkelerin de zaman içerisinde ulusal varlık fonu kurmaya yöneldikleri 

gözlemlenmektedir (Hacıhasanoğlu ve Soytaş, 2010: 6). Ayrıca dünya genelindeki büyük 

ekonomilerin yanı sıra Yeni Zelanda, Doğu Timor, Senegal, Vietnam ve Gabon gibi küçük çapta 

ekonomilere sahip ülkelerinde ulusal varlık fonları bulunmaktadır.  

Aşağıdaki tabloda dünya üzerinde yer alan varlık fonlarından bazıları maddi boyutları, 

kuruluş yılları ve kaynaklarıyla beraber yer almaktadır.  

Tablo 1. Dünya’daki Bazı Varlık Fonları 

Ülke Varlık Fonu 
Büyüklüğü 

(milyar $) 
Kuruluş Kaynağı 

LMT 

Endeksi 

Norveç 
GovermentPensionFund Global (Devlet 

Emeklilik Fonu) 
922 1990 Petrol 10 

Çin Investment Corporation (Yatırım Şirketi) 813,8 2007 Emtia dışı 8 

BAE-Abu 

Dabi 
InvestmentAuthority (Yatırım Otoritesi) 828 1976 Petrol 6 

Suudi 

Arabistan 
SAMA ForeignHoldings (Dış Varlıklar) 514 - Petrol 4 

Kuveyt InvestmentAuthority (Yatırım Otoritesi) 524 1953 Petrol 6 

Hong Kong MonetaryAuthority (Merkez Bankası) 456 1981 Emtia dışı 8 

Singapur Investment Corporation (Yatırım Şirketi) 350 2005 Emtia dışı 6 

Katar InvestmentAuthority (Yatırım Otoritesi) 342 2005 Petrol-Gaz 5 

Güney 

Kore 
Investment Corporation (Yatırım Şirketi) 108 2005 Emtia dışı 9 

Kazakistan Samruk-Kazyna (Ulusal Refah Fonu) 60,9 2008 Emtia dışı - 

Kazakistan NationalFund (Ulusal Fon) 64,7 2000 Petrol 2 

Rusya 
NationalWelfareFund (Ulusal Refah 

Fonu) 
72,2 2008 Petrol 5 

Libya InvestmentAuthority (Yatırım Otoritesi) 66 2006 Petrol 1 

İran 
National Development Fund (Ulusal 

Kalkınma Fonu) 
62 2011 Petrol-Gaz 5 

Brunei InvestmentAgency (Yatırım Ajansı) 40 1983 Petrol 1 

Azerbaycan StateOilFund 33,1 1999 Petrol 10 

Doğu 

Timor 

Timor- LestePetroleumFund (Petrol 

Fonu) 
16,9 2005 Petrol-Gaz 8 
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Şili 
SocialandEconomicStabilizationFund 

(Sosyal ve Ekonomik İstikrar Fonu) 
14,7 2006 Bakır 10 

Botswana Pula Fund 5,7 1994 
Elmas-

Mineral 
6 

Irak Development Fund (Kalkınma Fonu) 0,9 2003 Petrol - 

Filistin InvestmentFund (Yatırım Fonu) 0,8 2003 Petrol - 

Kiribati 
RevenueEqualizationReserveFund (Gelir 

Dengeleme Rezerv Fonu) 
0,6 1956 Fosfat 1 

Moğolistan FiscalStabilityFund (Mali İstikrar Fonu) 0,3 2011 Mineral - 

Kaynak: SWFI, 2017. 

Tablodan çıkarılacağı üzere 5.2 milyar dolar olan varlık fonlarında en büyük varlık 

fonları Norveç, Çin ve Abu Dabi olup tablodaki varlık fonlarının yaklaşık olarak yarısını 

oluşturmaktadır. En küçük olanları ise Filistin, Kiribati ve Moğolistan’dır. Küresel şeffaflık 

ölçütü LMT endeksine bakıldığında en yüksek olan ülkeler Norveç, Azerbaycan ve Şili en düşük 

olanlar Libya, Brunei ve Kiribati’dir. 

Genel olarak ulusal varlık fonlarının kurulmasında amaç, ülkenin gelir ve ihracatındaki 

dalgalanmaların bütçe ve ekonomi üzerindeki etkilerini azaltarak makroekonomik bazda istikrara 

katkı yapmak, ekonominin çeşitlendirilmesini sağlamak, merkez bankaları ya da diğer para 

otoritelerinin kontrolündeki nakit fazlasını yatırıma yönlendirerek para politikalarında etkinliği 

sağlamaktır. Ulusal varlık fonları kurucu ülkeler tarafından farklı sebeplerle kurulmuştur. Varlık 

fonlarını, devlet mülkiyetinde yer alan ve makroekonomik hedefler için kurulan yatırım fonları 

olarak gören IMF’ye göre bu fonlar amaç açısından beş gruba ayrılır (Akbulak, 2008: 239): 

i. İstikrar fonlarının amacı, petrol vb. doğal kaynakların fiyatlarında ya da bu 

kaynaklardan sağlanan gelirlerde oluşabilecek dalgalanmalardan korunmaktır.  

ii. Tasarruf fonlarının amacı, sahip olunan doğal kaynak benzeri yenilenemeyen 

değerlerden oluşturulacak portföy yoluyla bugünkü refah düzeyinin gelecek 

nesillere aktarılmasını sağlamaktır.  

iii. Rezerv fonlarının amacı, ülkedeki rezerv varlıklarını çeşitli alanlarda yatırım 

anlamında değerlendirip karlılığı artırmak, bütçe fazlasının olduğu dönemlerde 

yapılmış yatırımların getirilerinin bütçe açığı verildiği dönemlerde 

dengelenmesidir.  

iv. Kalkınma fonlarının hedefi, ülkenin büyümesine katkı sağlayacak sosyo-

ekonomik projelerin ve sanayileşme politikalarının finansmanıdır.  

v.  Emeklilik rezerv fonlarının amacı ise devlet bütçesinde beklenmedik dönemde ve 

boyutta oluşabilecek emeklilikten kaynaklanan yüke karşı ihtiyati rezerv kaynak 

oluşturmaktır. 

Devlet kontrolünde kurulan ulusal varlık fonlarıyla amaçlanan makroekonomik 

düzeydeki faaliyetlerdir. Günümüzde global finansal piyasalarda büyük boyutlara ulaşan varlık 

fonları finansal stresin arttığı dönemlerde piyasa üzerinde pozitif etki yaratan kaynak dağılımı 
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sağlayabilecek dengeleyici unsur olarak görülmektedir. Global düzeyde fiyatlarda meydana 

gelen dalgalanmaların yerel ekonomiye etkilerini azaltmaları ve tasarruf anlayışını 

değiştirmeleri, merkez bankalarına alternatif rol üstlenmeleri sonucunu doğurmaktadır.  

3. TÜRKİYE’DE VARLIK FONUNUN EKONOMIYE OLASI ETKİLERİ 

Ulusal varlık fonlarının dünya üzerindebirçok ülke tarafından uzun süredir kullanıldığı ve 

giderek işlerlik kazandığı bilinmektedir. Türkiye'de ise gündeme gelmesi oldukça yeni bir 

gelişmedir. Fonun kurulmasına 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra karar verilmiş; 

Türkiye’ningelecekte hayata geçirmeyi planladığı büyük maliyet gerektiren yatırımlar için bir 

araç olarak düşünülmüştür. Ayrıca ekonomik istikrarın devamına katkı sunacağı ileri 

sürülmektedir. Nitekim Türkiye Varlık Fonu’nun neleri amaçladığı TBMM'nin 1 Ağustos 2016 

tarihli kanun tasarısında yer almaktadır (TBMM, 2016): 

- Sermaye piyasasının büyümesini ve derinleşmesini hızlandırmak 

- Ekonomik büyüme oranını gelecekteki 10 yıl içerisinde her yıl büyüme oranına %1.5 

nispetinde eklenecek şekilde artırmak 

- Yatırımlar gerçekleştirildiğinde yüzbinlerce kişiye istihdam sağlamak 

- İslami finans piyasasındaki varlıkların kullanımını yaygınlaştırmak 

- Kanal İstanbul Projesi,3. Köprü ve 3. Havalimanı, Nükleer Santral otoyollar vb. büyük 

ölçekli projelerde kamu kesiminde borç yaratılmadan finansman sağlamak 

- Yazılım, havacılık ve savunmavb. teknolojinin yoğun olduğu sektörlerde yerli şirketleri 

hem sermaye hem de proje anlamında desteklemek, global olarak rol oynamalarını 

sağlamak 

- Katılım finansmanının sektördeki payınıarttırmak 

- Arz güvenliği sağlanması kaydı ile Türkiye olarak petrol ve doğal gaz gibi yurt dışında 

bulunan stratejik önem taşıyan sektörlere doğrudan yatırım yapabilmek ve bürokratik 

yasal engellenmelerle karşılaşmamak. 

Türkiye’de kurulan Varlık Fonu’nun gelirleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 

özelleştirme kapsamınaalınan kuruluş ve varlıklara bunun yanı sıra Özelleştirme Fonu’ndan 

aktarılacak nakit fazlasına dayanmaktadır. Ayrıca fona aktarılmasına karar verilen kamu kurum 

ve kuruluşlarına aithali hazırda ihtiyaç duyulmayan ve kullanılmayangelirler ve varlıklar ile yurt 

dışı para piyasalarından elde edilen kaynaklar da Türkiye Varlık Fonu’nun yapısını 

oluşturacaktır.  

Türkiye ekonomisinin geleceği açısından Varlık Fonu ekonomide kısa vadeli 

beklenmeyen olumsuz gelişmelerin etkilerinin bertaraf edilmesi, döviz kurlarında meydana gelen 

kısa  vadeli şokların etkilerinin azaltılması, elde edilen tasarrufa dayalı gelirlerin fon yoluyla 

yatırımlara yönlendirilmesi, devlet projelerinin ve uzun vadeli yatırımların hayata geçirilmesi 

gibi beklentilerle kurulsa da karşıt görüş, uygulamada piyasalar için oynaklığa sebebiyet 

verebileceği şeklindedir. Bu görüşe göre fonların şeffaflıktan uzak olmaları finansal piyasaları 

oynak hale getirme potansiyeline sahip olmaları anlamına gelmektedir.Örneğin söylentisi 

duyulan alım satım işlemlerinde sektörel değerlendirmelerin etkilenmesi, piyasa oynaklığının 

artırılmasına neden olabilir. Bunun dışında portföy dağılımlarının bilinmemesi risk-getiri 

hedefleri açısından şüphe duyulmasına neden olmaktadır. Öte yandan ileri teknoloji üretimi ve 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 497 

stratejik sektörlerin daha güçlü hale getirilmesi bakımından Varlık Fonu’nun kurulması ve etkin 

biçimde işletilmesi önem arz etmektedir.  Bütçe, tasarruf ve cari işlemler açığı bulunan Türkiye 

için ihtiyaç duyulan sermayenin ilgili fonlarla görüşmeler yapılarak ülkeye davet edilmeleri 

yoluyla elde edilmesi önemlidir. Bu anlamda Türkiye’dekurulan Varlık Fonu'nun etkinliği ve 

geleceği açısından dünya üzerinde işlemekte olan varlık fonlarının incelenmesi, karşılaştırılması 

ve analiz edilmesi önem kazanmaktadır. Bu kapsamda son 10 yıllık süreçte Norveç, ABD, Çin 

Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Singapur, Güney Kore gibi önemli oyuncuların varlık 

fonu modelleri Türkiye için öne çıkmaktadır. 

Sonuç olarak varlık fonunun hali hazırda etkin faaliyet göstermesi ile olası ekonomik 

şokların olumsuz etkisi azalacak, stratejik yatırımlar hız kazanacak, stratejik sektörlerde dışa 

bağımlılık azalacak ve başta enerji olmak üzere dev projelerin finansmanına kaynak sağlanmış 

olacaktır. Örneğin büyük altyapı projelerinden olan Kanal İstanbul, nükleer santral, savunma 

projeleri ve diğer büyük enerji projelerinin hayata geçirilebilmesi için önemli bir kaynak teşkil 

edecektir. Fonun amacına uygun işlemesi ve kaynak oluşturması durumunda bu tür mega 

projelerin kamu kesimi tarafından büyük bir borç yükü altına girilmeden gerçekleştirilebilmesi 

mümkün olacaktır. Ekonomik performansı ve gelişmişliği dikkate alındığında, Türkiye’den daha 

az gelişmiş ülkelerde dahi varlık fonlarının kurulduğu bilinmektedir. Bu nedenle Türkiye Varlık 

Fonu’nun kurulması ve işlerliği, geleceğe dönük hedefleri açısından Türkiye ekonomisine katkı 

sunulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 498 

4. SONUÇ 

Geçmişi esas olarak 1950’li yıllara dayanan ulusal varlık fonlarının etkinliğinin özellikle 

son on yılda hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Dünya çapında bakıldığında ulusal varlık 

fonu gelirlerinin petrol gelirlerine, doğal kaynak gelirlerine, sosyal güvenlik primlerine, 

özelleştirme gelirleri, tasarruf politikaları sonucu elde edilen gelirler, ihracata dayalı cari işlemler 

fazlası ve döviz rezervlerine dayandığı görülmektedir. Elde edilen bu gelirin uzun vadede 

değerlendirilerek ülke ekonomisine katkı sağlaması amaçlanmakta, böylece varlık fonu ülkelerin 

rezervlerini etkin olarak değerlendirdiği bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Küresel ölçekte baktığımızda, ulusal varlık fonlarının ülke dışında yatırım yapılan fonlar 

olduğu ve bu anlamda uluslararası yatırım aracı olma özelliğine sahip oldukları görülmektedir. 

Böylece bu fonların sahip oldukları varlıkların değerindeki hızlı artış, hem fon sahibi ülke hem 

de fonu alan ülke için fonların öneminin artmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte ulusal 

varlık fonlarının artan boyutları ve şeffaflıktan uzak olmaları piyasa işleyişini bozma riskini 

beraberinde getirmektedir. 

Ulusal varlık fonları küresel ekonomik sistemin istikrarı, yatırım yapılan ülke 

ekonomilerine ve şirketlere katkıları itibariyle olumlu bir unsur olarak görülürken, içerdiği 

potansiyel politik risk unsurları nedeniyle önemli bir tehdit olarak görülmektedir. Bu yönü ile iki 

ucu keskin bıçak niteliğine sahiptir (Weiss, 2008: 16). 

Siyasi hedeflerin bu fonların yönetimini etkileyebilmesi bir yana,ulusal varlık fonlarının 

global piyasalar üzerindeki etkilerinin genel olarak olumlu olduğu,piyasalarda stresin arttığı 

dönemlerde etkin kaynak dağılımı yoluyla pozitif etki oluşturduğu görülmektedir 

(Hacıhasanoğlu ve Soytaş, 2010:3). Örneğin yapılan araştırmalar 2008 finansal krizinde ulusal 

varlık fonlarınınekonomik istikrarın sağlanmasınaolumlu katkıda bulunduğunu göstermiştir 

(Shabbir, 2009). Ayrıca ulusal varlık fonlarının, gelişmekte olan ekonomilerin dış kaynak 

ihtiyacının karşılanmasında bir alternatif oluşturduğu da görülmektedir (Santiso, 2008). 

Öte yandan ulusal varlık fonlarının sahibinin tamamen kamu olması ve daha aktif yatırım 

stratejileri uygulanması, bunların şeffaflıktan uzak bir şekilde gerçekleşmesi gelişmiş batılı 

ülkelerde ekonomi ve ulusal güvenlik için risk olarak görülmektedir. Bu risk nedeniyle gelişmiş 

ülkeler tarafından ulusal varlık fonlarına yönelik sınırlama ve engelleme politikaları bu fonların 

yabancı sermayeye ihtiyaç duyan ve yabancı sermayeye önemli avantajlar sunan gelişmekte olan 

ülkelere doğru yönelme ihtimalini yükseltmektedir. Türkiye bu açıdan ulusal varlık fonları için 

önemli bir ülke konumundadır. Bütçe açığı, cari işlemler açığı ya da tasarruf açığı gibi olumsuz 

ekonomik göstergeleri ile Türkiye, dış sermayeye büyük ihtiyaç duymaktadır. Ancak sözkonusu 

fonlar içinöncelikli olarak uygun yöntem ve mekanizmaların belirlenmesi, yatırım alanlarının 

şekil ve büyüklüklerinin uzun vadeli bir strateji olarakele alınması gerekmektedir (Aykın, 2011). 
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Ulusal varlık fonuna sahip olmanın ülkemiz ekonomisine sağlayacağı başlıca katkılar 

arasında siyasi istikrarsızlık ve ekonomik dalgalanma dönemlerinde finansal piyasaların 

korunması, kriz dönemlerinde yasa ile belirlenen oranlarda fondan kamu bütçesine kaynak 

transfer edilerek kamu borçlarının ödenmesi, savunma, havacılık ve yazılım gibi teknoloji yoğun 

stratejik olarak önem arz eden sektörlerdeki yerli sermayeye dayalı firmaların uluslararası 

rekabet güçlerinin geliştirilmesi, büyük çaptaki altyapı projelerinin finansmanı yer almaktadır.  

Sonuç olarak ulusal varlık fonuna sahip olmak, enerji konusunda dışa bağımlı olan ve 

sistematik olarak cari açık veren, marka değeri ve sanayileşme oranı açısından istenen seviyeye 

ulaşamayan ülkemiz ekonomisinin yapısal sorunlarının tümünün çözümünü sağlayacak bir etkiye 

sahip olmamakla birlikte, ekonomik gelişmeye destek sağlayabilecek niteliktedir. 
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Özet  

Bilgiyi kullanma çağı olarak adlandırabileceğimiz bu yüzyıl, doğru, zamanında ve eksiksiz bir bilgi 

sağlama sürecinin önemini artırmaktadır. Bu nedenle işletmeler ve yöneticiler karara alma süreçlerinde ve özellikle 

kritik karar verme aşamasında kaliteli bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bu durum işletmeleri çeşitli arayışlara itmiş, 

muhasebe fonksiyonunun öneminin kavranmasına yol açmıştır. Ancak muhasebe kavramı insanlara sadece vergi ve 

diğer yasal mevzuatları çağrıştırmakta akıllarda olumsuz birtakım düşüncelere neden olmaktadır. Oysa muhasebe 

çalışanların performanslarının ölçülmesi, üretim, stok, pazarlama ve borç bulmaya ilişkin tüm kritik kararların 

sonuçlandırıldığı bir disiplindir. İşletmede tüm birimler arası koordinasyonu sağlayacak özel bir araç niteliğindedir. 

Uluslararasılaşmanın sıradan bir kavram olarak kabul edildiği günümüzde, dünya çapındaki şirketlerin yaşadığı 

krizlerin temelinde muhasebe disiplini ile ilişkili işlemlerin büyük rol oynadığı bilinmektedir. Bu nedenle yeni 

kurulan işletmelerin ve girişim sahiplerinin muhasebe fonksiyonun gücünü fark etmeleri başarısızlığı önlemede 

büyük fark yaratacaktır. Bu çalışmada girişimcilik eğitimi süreçlerinde muhasebe fonksiyonun önemi ve sağladığı 

faydaların ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Bilgi Sistemleri, Muhasebe Fonksiyonu 
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IMPORTANCE OF INFORMATION SYSTEMS AND ACCOUNTING 

ROLE ON ENTREPRENEURSHIP SUCCESS 

Abstract 

This century, which we entitle the age of using information, it increases the importance of providing 

accurate, exact and complete information. Therefore, businesses and managers need quality information in the 

decision-making process, especially in the critical decision-making phase.This situation, businesses has led into a 

variety of searches, leading to a grasp of the accounting function.However, the concept of accounting causes people 

to think negatively only by recalling tax and other legal legislation.However, it is a discipline in which all critical 

decisions regarding the measurement of the performance of accounting staff, production, stock, marketing and debt 

are finalized.It is a special vehicle to provide coordination between all units in business. When internationalization 

is regarded as an ordinary concept, today it is known that transactions related to accounting discipline play a major 

role on the basis of crises experienced by companies around the world. Due to new established businesses and 

enterprise owners recognize the power of the accounting function and will make a big difference in prevent of 

failure.In this study, it is aimed to explain the advantages and benefits of accounting function in processes of 

entrepreneurship education. 

Keywords: Entrepreneurship, Information Systems, Function of Accounting 

1. GİRİŞ 

Bir toplumun temel yapı taşı nasıl aile ise ülkeler içinde refahı artırmanın, ekonomik 

kalkınma ve gelişmenin en önemli unsuru işletmelerdir. işletmeler ise en yaygın ve herkes 

tarafından bilinen şekliyle Küçük, Orta ve Büyük İşletmeler olarak sınıflandırılmaktadır. 

İşletmelerin sınıflandırma kriteri ne olursa olsun başarı için en önemli faktör ise "BİLGİ" dir. 

Ancak tek başına bilgiye sahip olmak her şey demek değildir. Aynı zamanda bu bilginin birtakım 

nitelikleri sahip olmasının yanında etkin bir şekilde rekabete ve değer yaratan araçlara 

dönüştürülebilecek şekilde kullanılması gerekmektedir. İşletmelerin ihtiyaç duydukları bilgi 

sektörlere göre değişmekle birlikte, ortak kabul görmüş ortak özelliklere sahip olması gerektiği 

tüm bilgiye ihtiyaç duyanlar tarafından kabul edilmektedir.  

2. BİLGİ 

Etkin kararlar alabilmeleri için ilgililere iletilen, toplanmış, organize edilmiş, 

yorumlanmış, amaca uygun olarak işlenen, yararlı şekle dönüştürülmüş ve kullananlara değer 

sağlayan veriler bilgi olarak adlandırılmaktadır (Şimşek ve Çelik, 2016: 350). Bilgi üretim 
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sürecinde alana göre deney veya gözlemler yoluyla rakamlar (data) tespit edilip anlamlı hale 

getirilecek ve bu anlamlı bütünler bilgi sağlayacaktır (Koçel, 2015: 34 - 35). Bu açıklamadan 

yola çıkıldığında her bilgi her kullanıcıya uygun değildir. Bilginin kullanışlı olması birtakım 

özelliklerin varlığı ile mümkündür.  

2.1. Bilgiden Beklenen İşlevlerin Yönetim Açısından Genel Özellikleri  

Bilgi, tüm paydaşların rasyonel karar almalarını sağlamak için tarafsız, tam ve 

anlaşılabilir nitelikte olmalı, karşılaştırılabilme imkânına sahip olmalı, amaca uygun hazırlanmış 

ve kararlar ile ilgililik düzeyi mümkün olabilecek en üst seviyede, karar alma sürecinde taraflar 

rahatlıkla güvenebilmeli, ihtiyaç anında mevcut olmalıdır (Kaynar,2010:42).Yönetimsel anlamda 

ise bilginin karar alma sürecinde yöneticilere avantaj sağlaması için taşıması gereken özellikler 

şu şekilde sıralanabilir (Şahin, 2006: 42). Karar alıcıların elindeki tüm verileri tam bir şekilde 

kullanarak en yüksek doğruluk oranına sahip sonuca ulaştırmalı, ihtiyaç duyulduğunda 

kullanılabilecek şekilde ve doğru zamanda elde edilmiş olmalı,zaman kaybının önlemek için 

gereksiz detaylardan arındırılmış olmalı, sağlayacağı fayda; elde edilmesi için katlanılan 

fedakârlıklardan çok daha fazla olmalı, yöneticilerinhâkimiyet alanına göre her bölümün 

ihtiyacına uygun bilgi üretilmelidir. İşletmeler bu özelliklere sahip bilgileri, işletme fonksiyonları 

altında toplanan birimlerden elde etmektedir. Elde edilen bu bilgi kaynaklarından en objektif 

kriterlere sahip ve belirli kurallara göre işlem ve kayıt yapan birim muhasebe departmanıdır. 

3. İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ 

İşletmeler üretim, pazarlama, yönetim, finansman, insan kaynakları ve muhasebe olarak 

ana bölümler şeklinde ayrıldığında her bir bölümün ilgi alanı ile ilgili bilgi üretmesi yeterli 

görülmektedir. Genel itibariyle bu bölümler arasında önem ve öncelik sıralaması tabanlı rekabet 

olduğu görülmektedir. Ancak muhasebe bilgi sisteminin diğer tüm bölümler içerisinde farklı bir 

özelliği vardır. Bu farklılık diğer tüm bölümlerin işlemlerinin muhasebeleştirme sürecini 

ilgilendirmesi yani bu bölümlerde ortaya çıkan sonuçların muhasebe departmanı için işlenebilir 

bir veri niteliğinde olması ve veri işleme sonucunda elde edilen stratejik bilgilerin ise tekrar bu 

bölümlere ve üst yönetime servis edilmesi şeklinde ifade edilebilir. 

Ayrıca muhasebe sürecinde oluşturulan bilgiler finansal tablolar aracılığıyla işletme ile 

ilgili tüm çevrelerin kullanımına ve işletmenin dışa açılan yüzü olarak ön plana çıkmasına 

yardımcı olmaktadır. 
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İlave olarak belirtmek gerekirse, diğer tüm bölümler birbirlerinin sonuçlarından 

faydalanırken bile muhasebe sistemine gereksinim duyar. Bu özelliği ile muhasebe bölümler 

arası koordinasyonu sağlama noktasında önemli bir rol üstlenmektedir. 

3.1. Muhasebe Bilgi Sistemi 

Muhasebenin tanımına bakıldığında herkesin bildiği tanım daha detaylı olarak şu şekilde 

bir tanımlama yapmak mümkündür:Muhasebe, bir işletmede meydana gelen mali nitelikteki 

olayları ispat edici belgelere dayandırarak, ulusal para birimi üzerinden, günlük defterler 

aracılığıyla kaydeden, büyük defterler yardımıyla hem günlük defterlere yapılan kayıtları kontrol 

eden hem de sınıflandıran, büyük defterlere yapılan işlemleri kontrol ederek mizanlarda 

özetleyen ve daha sade bir şekilde görülmesini sağlayan, işletme ile ilgili tüm çevrelerin 

faydalanması için raporlayan ve analiz yöntemleriyle yorumlayan hayati bir mekanizma, ciddi 

bir bilimdir.  

Muhasebe genişletilmiş bu tanımıyla ele alındığında karar alıcılar için, önemini anlayan 

ve kullanmasını bilene, etkin bir bilgi sisteminden beklenenleri çok değerli bilgiler şeklinde 

sunmaktadır. Ancak ne yazıktır ki, bugün muhasebe mesleği olumsuz algıya sahip meslekler 

sıralaması yapıldığında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu yanlış algıda kimi zaman mesleki 

rekabete dayalı kötü niyet, kimi zaman ise mesleki yetersizlik veya yoğun iş yükü gibi nedenlere 

dayanan yanlışlıklar büyük rol oynamaktadır. En iyi muhasebeci en az vergi ödetendir şeklinde 

yaygın bir söylemveya meslek ile ilgili hoşa gitmeyecek ancak fıkralara bile konu olan 

muhasebeci örnekleri muhasebe mesleğine ilişkin algıda olumsuz bir anlayışın tezahürüdür.  

Muhasebe bu olumsuz algıyı asla hak etmemektedir. Çünkü muhasebe; sistematiği, 

kavramları ve ilkeleri olan yasal çerçeve ile düzenlenmiş bir disiplindir. Finansal muhasebe 

dersini ilk defa alan birçok öğrenci, muhasebenin temel kavramlarını, genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerini kısaca duyar, hatta kısmen aklında birkaç madde kalır ama muhasebeye giriş 

kapısı olan bu önsunumu sınav soruları dışında dikkate almamaktadır. Ancak, ilke ve kavramlar 

dikkatle incelendiğinde muhasebeleştirme sürecinin tüm aşamaları ve tüm karar alıcıları koruyan 

bir mekanizma olduğunu idrak ederler. girişimlerin sürekliliği için muhasebe bilgi sistemi çok 

kritik öneme sahiptir. 

Muhasebe süreci,  her süreçte bir önceki süreci kontrol ederek ilerlemekte ve aslında 

raporlama sürecine kadar defalarca gözden geçirilmektedir. Bunun yanında denetim 

mekanizmasıyla çeşitli şekillerde hata ve hileler araştırılmakta ve tüm bu aşamalardan sonra açık 
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bir sonuç olarak kullanılmaktadır.  

Bunun yanında bilgi sağlama değil vergi hesaplama aracı olarak görülmektedir. Hesap 

dönemi içerisinde binlerce belge ile üretilen muhasebe verilerinin ve yoğun mesainin sadece 

vergilendirme süreci için olduğunu söylemek çok büyük bir haksızlıktır.  

Muhasebe bilgi sistemi (Özpeynirci, 2007: 793 - 801); 

- Uzun vadeli planların hazırlanması ve hazırlanan planlara ilişkin stratejilerin 

geliştirilmesi, 

- Kaynak dağılımı kararları, 

- Faaliyetlerle ilgili maliyet planlaması ve kontrolü, 

- Performans ölçümü ve değerlendirilmesi, 

- Kanunen gerekli finansal bilgilerin oluşturulması ve raporlanması için karar 

alıcılara bilgi temin eder. 

Kaliteli bilginin özelliklerinden yola çıkıldığında muhasebe, finansal muhasebe, maliyet 

muhasebesi, yönetim muhasebesi ve ihtisas muhasebesi bölümleri ile veri kümelerini bilgiye 

dönüştürmek yoluyla her işletmeye uygun nitelikte bilgileri, doğru bir şekilde, en uygun 

maliyetle, zamanında ve eksiksiz bir şekilde özetlemektedir. 

Bozkurt vd. (2012)'nin yaptığı araştırmaya göre başarılı bir girişimcinin ihtiyaç duyduğu 

temel konuları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

- Muhasebe ve Finansman 

- Satın alma 

- İletişim  

- Hukuk 

- Verimlilik ve Kalite Artırma 

- Bilişim/Teknoloji 

- Yeni İş Alanları 

- Satış Teknikleri 

- Ekonomi 
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4. GİRİŞİMCİLİK ve GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNDE BAŞARISIZLIK 

NEDENLERİ 

Bir iş fikrine sahip olarak pazardaki fırsatları değerlendirmek ve mal veya hizmet 

üretmek üzere sermaye, doğal kaynak, emek gibi üretim faktörlerinin bir araya getirilerek 

işletilmesine yönelik faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilen girişimciliğin temelinde kâr elde 

etme, bağımsızlık ve çeşitli yöntemlerle kişisel tatmini sağlamak yatmaktadır(Tekin, 2014). 

Başarılı olunması durumunda başta girişimci ve ailesi olmak üzere topluma ve ülke ekonomisine, 

refah düzeyinin yükselmesi, istihdamın artması, kaynakların ekonomik kullanımı vb. birçok 

olumlu katkı sağlanacaktır. Buna karşılık işletmeler bu süreçte başarısızda olabilmektedir. 

Başarısızlık, girişimcinin kendisinden kaynaklanabildiği gibi ekonomik ve çevresel koşullarda 

başarısızlıkta önemli rol oynayabilecektir. Girişimcilik konusunda başarısızlık nedenlerini 

başlıklar halinde sıralamak gerekirse (Bozkurt, 2011:19 - 20; Tekin, 2014: 20 - 21); 

- Neden bu işe başladığını bilmemek, 

- Yetersiz motivasyon, 

- Girişimcilik konusu ile ilgili yetersiz bilgi düzeyi, 

- Hedef pazarda mevcut rakiplerin varlığı, 

- Kaliteli üretim yapamamak, 

- Kuruluş yerinin yanlış belirlenmesi, 

- Ekonomik daralma ve kriz dönemlerinde yeterli güce ve deneyime sahip 

olmamak, 

- Sermayenin eksikliği ve yeni sermaye temininde güçlükler ve yüksek maliyet, 

- Kalifiye işgücünün yetersizliği veya hiç olmayışı, 

- Tecrübe eksikliği, 

- Yetersiz tanıtım, 

- Profesyonellerle çalışmama 

- Bürokratik işlemlerin karmaşıklığı ve uzun zaman gerektirmesigibi nedenler 

sıralanabilir.  

Sıralanan tüm bu nedenler ortadan kaldırıldığında ise girişimlerin başarısı, işletmenin 

temel faaliyetlerinin başarısına bağlı duruma gelmektedir. Mevcut başarı düzeyini ölçebilmek ve 

başarısızlıkları önlemek ise etkin kontrol ve takip mekanizmalarının varlığını gerektirir. İşte bu 

noktada temel faaliyetlerin planlandığı ve yürütüldüğü bölümler birbirleriyle ilişki içerisine 

girmek zorundadırlar ve bu ilişki muhasebe bölümünden temin edilen bilgilerle 

sağlanmaktadır.Konu ile ilişkili bir kaç örneği şu şekilde aktarabiliriz; üretim departmanı üretime 
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ilişkin maliyetlerin ne olduğunu takip ederken doğrudan maliyet muhasebesi sisteminden 

faydalanmakta, bir ürünün üretiminin başlaması, devam etmesi, kapasitenin artırılması veya 

azaltılması, ürünün üretiminin durdurulması gibi kararlarda finansman bölümünden, finans 

bölümü ise aslında bu bilgileri üretim diline çeviren muhasebe sisteminden faydalanmaktadır.  

Pazarlama departmanı üretimin az veya fazla olduğunu muhasebe bilgilerini kullanarak 

dolaylı şekilde üretim departmanından almaktadır. Yine peşin satış ıskontoları, vadeli satış 

yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa vade farkının rekabette dezavantaja yol açmayacak şekilde 

nasıl belirlenebileceği, finans bölümünün muhasebe bilgilerini kullanması yoluyla kolayca elde 

edilebilmektedir. 

Finans bölümü maliyetlerin, kârın, analizinde, borçlanma düzeyinin takibinde, satış ve 

alış sürecinde vadeli/peşin alımların kararının verilmesinde, faaliyetlerin verimliliğinin 

ölçülmesinde, kâr dağıtımında, işletmenin büyüme yönünün ne şekilde olacağının 

öngörülmesinde, plan ve bütçe yapılması sürecinde,  yeni yatırım kararlarının verilmesinde, 

ilave kaynak temininde bileşimin ne şekilde oluşturulması gibi çoğaltılabilecek pek çok durumda 

finansal tablolardan faydalanmaktadır. 

İnsan kaynakları bölümü, işletme sahip (ortaklar) ve yöneticilerin çalışan performansını 

oluşturmasında, ücret sistemlerinin belirlenmesinde, işe alım ve işten çıkarma süreçlerinde yine 

muhasebe bölümüne başvurmaktadır. 

Tepe yöneticiler ise, tüm bölümlere ilişkin bir değerlendirme yaparken veya karar alırken 

nihai başarıyı ölçerken muhasebe bölümünün verilerini kullanmaktadır. Bu örnekleri 

çoğaltabilmek mümkündür. 

Doğal olarak,  bu süreçlere ilişkin kararlar muhasebe bölümü yöneticileri ve ilgili bölüm 

yöneticilerinin işbirliğiyle alınabilmektedir. Her bölüm kendi kararlarını almak üzere kendi 

sistemlerini kurmak isterlerse bu durumda muhasebe sisteminden rahatlıkla elde edilebilen 

bilgiler için ek mesai ve dikkat yoğunluğunun maliyetine katlanmak durumunda kalınabilir ve 

her bölüm için farklı kişilerin istihdamı işletmeye ilave maliyet olarak yansırken, bölümlerin esas 

faaliyetlerinden gereksiz yere uzaklaşmalarına sebep olur.  

Kısaca girişimcilerin başarılı olabilmelerinin önemli etkenlerinden biri de, faaliyetlerin 

maliyetlerinin ne olduğu,rakiplere göre hangi noktada olduklarının ve rekabet üstünlüğü 

sağlayabilmek için yürütülecek sürecin takip edilebileceği performans tabanlı muhasebe 

sisteminin oluşturulmasıdır (Kalmış, 2006: 119 - 128). 
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Burada başarı için en önemli faktör, muhasebe bilgi sisteminin etkinliğini sağlamaktır. Bu 

ise artık hayatın vazgeçilmez kavramlarından olan küreselleşmenin etkileri nedeniyle bir 

zorunluluk halini alımı, küreselleşmeden muhasebe sürecide nasibini almıştır. Özellikle, çağımız 

gereklilikleri dikkate alınarak yeniden yazılan Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği düzenlemeler, 

TFRS, TMS uygulamaları karar alıcıları koruyan ve muhasebe mesleğinin kötü niyetli 

işlemlerden arındırılmasını ortay çıkan bir süreç halini almıştır. Türk Ticaret Kanunu'nda vurgu 

yapılan en önemli konulardan birisi de yine muhasebe ile yakından ilgili olan kurumsallaşma 

kavramıdır. 

5. KURUMSALLAŞMA 

Kurumsallaşma; örgütlerde yapılan işlerin ve yönetim süreçlerinin bireylerden ziyade 

önceden belirlenen kural ve prosedürlere göre icra edilmesi olarak ifade edilmektedir. Dolayısı 

ile örgüt faaliyetlerinin sistematik bir sürece bürünmesi kurumsallaşma kavramını 

karşılamaktadır. Bu kapsamda girişimcilik sürecinde bilgi ve uzmanlık temelli yapılan tüm işler 

kurumsallaşma düzeyine olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Muhasebe kayıtlarının objektif ve 

standart ilkelere göre yapılması, örgütlerde muhasebe bilgi sisteminin kurumsal yapının temel 

taşı olarak algılanmasını sağlamaktadır. Şirketlerin hissedarlarına ve diğer paydaşlara en yüksek 

yarar sağlayacakşekilde yönetilmeleri kurumsal yönetim felsefesinin temelini oluşturmaktadır 

(Pamukçu, 2011: 133-148). 

Kurumsallaşma; işletme faaliyetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yürütülerek uygun ve 

özendirici bir iş ortamının sağlanması yoluyla performansının arttırılması ve sahip, ortak veya 

yönetimin gücünü kötüye kullanmasını engelleme, yolsuzlukları önleme herhangi bir çıkar 

grubunun diğerlerinin çıkarlarına zarar vermesinin önlemek için ilgili çıkar grupları arasında 

uyumun oluşturulmasını amaçlar (Kaderli ve Köroğlu, 2014: 21-38) Ayrıca kurumsallaşma 

KOBİ'ler için; her dönemin şartlarına uygun gelişmeleri kolaylıkla benimseyip yerleştirebilecek, 

esas faaliyetlerine yönelik alanlarda kaliteli bir süreci standartlaştıracak, işletmeye özgü bir 

kültür ortaya çıkacak ve çalışanların aidiyet duygusu ve sahiplenme düzeyi artacak, sosyal 

sorumluluk çerçevesinde hareket ederek, yasal düzenlemelere ve ahlaki değerlere dikkat 

edecek,tüm paydaşların güvenebildiği bir organizasyonel yapıya sahip olacak, bir dönüşümü 

gerçekleştirecektir (Varıcı, 2007: 28).  

Kurumsal bir yönetimden bahsedebilmek için yönetimin adillik, şeffaflık, hesap 

verebilirlik, sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerekmektedir. Kısaca, tüm hak sahiplerine eşit 

davranılması ve haklarının korunması adillik, özel bilgiler dışında karar alıcıların şirket ile ilgili 
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karar alma sürecinde kaliteli bir bilgi sisteminden beklenen nitelikte bilgi sağlamasının temini 

şeffaflık, pay sahiplerine karşı hesap verme zorunluluğu, hesap verebilirlik ve yasal mevzuat, 

şirket düzenlemeleri ve ahlaki düzenlemelere uygunluk sosyal sorumluluk olarak açıklanabilir 

(Pamukçu, 2011: 133 - 148). 

Bu ilkeler, muhasebenin temel kavramlarında vurgulanmakla birlikte özellikle vergisel 

anlayış içerisinde hareket eden yönetimlerin farkında olmadığı bir sürecin özüdür. Muhasebe 

sürecinin farkında olan firmalar ise, zaten kurumsallaşma sürecini tamamlamışlardır. Ancak 

rüzgar tersine esmiş, kurumsallaşma, muhasebe sürecini temel kavramlarına uygun hale getirmiş, 

muhasebe bünyesinde doğal olarak mevcut olan gücün yöneticiler tarafından farkına varılmasına 

yardımcı olmuştur. 
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6. SONUÇ 

Bir işletmenin başarısı, ister kuruluş aşamasında ister halen faaliyet gösteriyor olması 

dikkate alınmaksızın bilgi sağlama becerisine bağlıdır. Maliyetleri düşürebilme, işletme 

sermayesini belirleme, yatırımların seçimi, çalışacak personel sayısı ve niteliği, elde edilen kârın 

dağıtımı, rekabet edebilme, kuruluş yeri seçme, hangi ürünlerin ne kadar üretileceği ya da 

üretimi devam eden ürünlerden hangilerinin üretiminin durdurulacağı ve diğer tüm aşamalarda 

bilginin önemli olduğu, verilmekte olan girişimcilik kurslarının içeriğinden rahatlıkla 

anlaşılabilir. Sözü edilen ve çoğu kez işletme bölümlerinin birbirinin verilerinden faydalanarak 

elde edebileceği bilgilerin tamamı, muhasebe bilgi sistemi ile zahmetsizce, farklı sistemlere 

ihtiyaç duyulmaksızın ve etkin karar almaya hazır bir şekilde elde edilebilir. Çünkü muhasebe 

sistemi işletmede tüm birimleri koordineli olarak çalıştıran ve birbirleri ile ilişkisini sağlayan bir 

birimdir. Muhasebeleştirme süreci sonunda üretilen bilgi ve bu bilginin dağıtımı, kullanıcılara 

tablolar halinde kimi zaman kullanılabilir bilgi şeklinde, kimi zamanda ihtiyaca uygun bilgiye 

dönüştürülmeye hazır veriler olarak sunulmaktadır. Ancak tüm bu önemine rağmen çeşitli 

nedenlerle muhasebe bilgi sistemininönemi vergisel düzeye indirgenmektedir. Bu durum ise 

muhasebeleştirme sürecinde verilerin bazen çeşitli nedenlerle kötü niyete dayanan hatalı veriler 

veya kasten hileli verilerin üretilmesine yol açabilecek bir durum arz etmektedir.  

İş dünyasında yaşanan gelişmeler ve günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yapılan yasal 

düzenlemeler neticesinde muhasebe bilimi yapısal anlamda önemli ve önemini artıracak 

değişimler geçirmektedir. Şirketlerin rekabeti uluslararası düzeye taşıması, iç yatırımcılar 

yanında yabancı yatırımcılarında firmalara yatırım/ortaklık şeklinde ilgi duyması veya ulusal ve 

uluslararası kredi kuruluşlarının fon sağlarken denetimden geçmiş finansal tablolara ihtiyaç 

duyması,muhasebeleştirme sürecinde birtakım düzenlemelerin yapılmasını zorunlu hale 

getirmiştir. Özellikle karar alma sürecinde işletme ile ilgili tüm çevrelerin finansal tablolara 

duyduğu ihtiyaç, Türk Ticaret Kanunu içerisinde önemi vurgulanan  kurumsallaşma kavramı ile 

birlikte işletmelerin muhasebeleştirme sürecine ilişkin düzenlemeleri yapmasını gerektirir 

haldedir. Bu zorunluluk bu eşsiz bilgi sisteminin sunduğu bilgi(veri)lerin kalitesi artıracaktır. 

Yine uluslararası uyumu sağlamak üzere TMS/TFRS standartlarının uluslararası düzenlemeler 

dikkate alınarak hazırlanıyor olmasıönemli faydalar sağlayacaktır. Bahsedilen standartlardan 

birisi olan, “Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal 

Çerçeve Hakkında Tebliğ (Sıra No.1)” muhasebe sürecinin ürünü olan finansal tablolarda yer 

alan bilginin, anlaşılabilirlik, ihtiyaca uygunluk, güvenirlilik ve karşılaştırılabilirlik niteliklerine 

haiz olması istenmektedir. Bu düzenleme kaliteli bilgi oluşturma sürecinin garantisi olarak ele 

alınmalı ve hatalı/hileli bilgi üretiminin önündeki en büyük engel olarak düşünülmelidir. 
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Başarı sürecinde önemli rolü olan ve başlangıç aşamasında hazırlanan ve girişimcilik 

eğitimi modüllerinde üzerinde önemle durulan iş planlarında üretim, finansman, pazarlama, 

yönetim ve insan kaynakları bölümlerini ilgilendiren konular için kullanılacak olan verilere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu veriler için en uygun veri sağlama aracı muhasebe bilimini 

olmasına rağmen verilen girişimcilik eğitimlerinde ki modüllerde muhasebe eğitimine yönelik 

herhangi bir başlığın yer almadığı görülmektedir. Bu nedenle, girişimcilik eğitimlerinde 

muhasebe eğitimlerine yer verilmesi oldukça önemlidir. Bu yolla ayrıca eğitim alanlara 

kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yatırımcıların yanlış kararlar vermesini engellemesi vd 

faydalarıyla ülke ekonomisinin gelişiminde önemli rol oynayacak muhasebe bilgi sisteminin 

değeri de öğretilebilecek ve muhasebeleştirme sürecinde gerekli özenin azami düzeyde olması 

fırsatı da yakalanacaktır. Ayrıca verilen girişimcilik eğitimlerinde, her bir sınıf için tüm modülleri 

anlatacak tek bir eğitmen yerine, her modül için konusunda uzman bir ekibin görev almasının 

sağlanması durumunda girişimcilik eğitimleri ve dolayısıyla verilen desteklerin ekonomik 

gelişim için daha faydalı olacağını ifade etmek mümkündür.  
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Özet 

Bu araştırmanın temel amacı, alan yazına dayalı olarak girişimcilikte belirleyici olan faktörler 

çerçevesinde genç girişimci adayların girişimciliğe yönelik genel eğilimleri ve alt boyutları ile girişimci kişilik 

özellikleri, girişimcilik motivasyonları, girişimciye ve girişimciliğe yönelik algıları, bilgi ve becerileri arasındaki 

olası ilişkileri incelemektir. Nicel yaklaşımla yürütülen araştırmada, alan araştırma deseninden ve ilişkisel 

araştırma türünden yararlanılmıştır. Araştırmada, alan yazından yararlanılarak oluşturulmuş bir anket yoluyla 

Aksaray Üniversitesi’nde okuyan genç girişimci adaylardan yansız ve kolayda örnekleme yöntemleri bir arada 

kullanılarak veri toplanmıştır. Toplanan veriler faktör analizi, korelasyon analizi ve Standart Çoklu Regresyon 

analizi ile değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, girişimcilik eğilimi ile girişimci kişilik özellikleri, girişimcilik 

motivasyonları, girişimciye ve girişimciliğe yönelik algılar, bilgi ve beceriler arasında istatistiksel olarak orta ve 

yüksek düzeyde anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Ayrıca girişimciliğe yönelik eğilimde belirleyici olan en 

önemli faktörlerin girişimcilik motivasyonu, girişimci kişilik özellikleri ve girişimcilik bilgi ve becerisi olduğu da 

elde edilen sonuçlar arasındadır. Bu sonuçların alan yazında sıkça tartışılan girişimcilik eğilimine yönelik bütüncül 

bir bakış açısı sunma açından dikkate değer olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik eğilimi, Girişimcilik motivasyonu, Girişimci kişilik özellikleri, Girişimcilik bilgisi 

ve becerisi. 
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THE FACTORS DETERMINING ENTREPRENEURSHIP INTENT OF 

YOUNGS 

Abstract 

This study has designed to investigate the relationships between the relationship between general 

entrepreneurial intentions and sub-dimensions and entrepreneurial personality traits, entrepreneurial motivations, 

entrepreneur and entrepreneurship perceptions, entrepreneurship knowledge and skills in the context of the 

determinants of entrepreneurship based on literature. In the research conducted with the quantitative approach, the 

field research design and relational research type were utilized. The data was collected by means of a questionnaire 

created using the literature from young entrepreneur candidates studying at Aksaray University through random 

sampling and convenience sampling methods. The collected data were evaluated by factor analysis, correlation 

analysis and Standard Multiple Regression. The findings pointed out positive relationships between entrepreneurial 

intents and entrepreneurial personality traits, entrepreneurial motivations, entrepreneur and entrepreneurship 

perceptions, entrepreneurship knowledge and skills of youngs. In addition, the most important factors determining 

the entrepreneurship intent are entrepreneurship motivation, entrepreneurial personality traits and entrepreneurial 

knowledge and skills. These results are thought to be remarkable in terms of presenting a holistic viewpoint on 

entrepreneurship intent which is frequently discussed in the literature. 

Keywords: Entrepreneurship intent, Entrepreneurship motivation, Entrepreneurial personality traits, 

Entrepreneurship knowledge and skill. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde ülke karar alıcıları refah, sosyo-ekonomik büyüme ve sürdürülebilir gelişim 

açısından vatandaşların kendi işlerini kurmaya yönelik eğilimlerinin büyük öneme sahip 

olduğunun farkına varmaya başlamışlardır (Hindle ve Rushwort, 2000: 316). İşsizlik ve 

fakirliğin ortadan kaldırılabilmesindeki potansiyelinden dolayı, özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde girişimciliğin geliştirilebilmesine yönelik önemli çabalar sergilenmekte ve girişimcilik 

güncel bir konu olma özelliğini sürdürmektedir. Girişimciliğin iş yaratmaya olan katkısı (Kibuka, 

2011: 1; Meeks, 2004: 2; Uygun vd., 2015: 1607) ve gelecekteki kariyer gelişiminin ve sosyal 

gelişimin merkezi unsuru (Kim-Soon vd., 2015: 1009; Uygun ve Güner, 2016 751) haline 

gelmesiyle birlikte gençler, bu alanda önemli bir grup olarak (Top vd., 2012: 934; Uygun ve 

Güner, 2016: 751) öne çıkmaktadır. Türkiye’nin de içinde yer aldığı önemli genç nüfusa sahip 

birçok ülkede işsizlik, önemli bir sorun alanını oluştururken, özellikle işsiz üniversiteli gençler 

açısından büyük bir insan sermayesi kaybı da ortaya çıkabilmektedir. Girişimcilik, gençlere 
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kendi işini kurma fırsatı sunarak önemli bir kariyer seçeneği olabilmekte, sosyal sorunları 

azaltabilmekte, istihdam oranlarını geliştirerek kamu politika yapıcılarının işlerini 

kolaylaştırabilmektedir (Güner ve Uygun, 2015: 407). Bu yüzden, her geçen gün daha da çekici 

hale dönüşen girişimcilik olgusu açısından genç girişimci adayların nasıl daha fazla girişimciliğe 

teşvik edilebileceğine ilişkin araştırmalar önem kazanmaktadır. 

1.1. Problem 

İlgili alanyazında araştırmacıların girişimciliği farklı değişkenler yoluyla yorumlamaya 

çalıştıkları, bir bireyin girişimci olma kararını etkileyen, başka bir deyişle gelecekte girişimci 

olma durumunu belirleyen bazı faktörlerin öne çıktığı dikkat çekmektedir. Bu temel faktörlerden 

ilki, son yıllarda önemli bir çalışma alanı haline gelen kişinin kendi işini kurma ile ilişkili 

eğilimidir (Uygun vd., 2015: 1607). Alanyazında bireyin kendi işini kurma kararında eğilimlerin 

önemli bir rolü olduğuna (Delanoe, 2013; Diaz-Garcia ve Jimenez-Moreno, 2010; Prieto vd., 

2012; Schlaegel ve Koening, 2014; Uygun vd., 2015 gibi) sıkça vurgu yapılmaktadır. Bu 

çalışmalarda kendi işini kurarak bir girişimci olma, planlı bir davranış ve bilinçli bir eylem 

olarak ele alınmakta; kişinin girişimcilik eğiliminin incelenmesiyle girişimci davranışın belli 

ölçüde kestirilebileceği (Bosch, 2013: 1) varsayılmaktadır. Ayrıca bu çalışmalarda Ajzen (1991) 

tarafından ortaya konan Planlı Davranış Kuramı’na (PDK) dayanan “eğilim” modellerinden 

sıkça yararlanıldığı da dikkat çekmektedir (Uygun ve Güner, 2016: 752). 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, 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.  

Girişimci olma kararını açıklamada yararlanılan boyutlardan bir diğeri de girişimci kişilik 

özellikleridir. Özellikler (treyt) kuramını esas alan bu yaklaşıma göre girişimciler, iş kurmaya 

yatkın eşsiz kişilik özelliklerine sahip bireyler olarak değerlendirilmekte ve kişinin girişimciliğe 

yönelik kişilik özellikleri girişimciliği açıklamada anahtar kabul edilmektedir (Pinillos, 2011: 

292). Çeşitli araştırmalarda (Bajaj, 2014; Block vd., 2015; İbicioğlu vd., 2010; Ören ve Biçkes, 

2011; Uygun vd., 2012 gibi) öne çıkan girişimci kişilik özellikleri; başarı ihtiyacı, belirsizlik 

toleransı ya da risk alma eğilimi, özgüven ve öz-kontrol algısı, yenilikçilik, özerklik ya da 

bağımsızlık arzusu, azimli ya da kararlı olma, merak ve öğrenme isteği gibi boyutları 

içermektedir. Bu özelliklere sahip bireylerin girişimcilik eğilimlerinin de yüksek olduğu 

varsayılmaktadır.  
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Sosyal ve kültürel bir faaliyet türü olma niteliğine de sahip olan girişimciliği tam olarak 

anlayabilmek için sosyolojik ve psikolojik yaklaşımların da dikkate alınması gerekmektedir. 

Girişimci davranışları özellikle psikolojik kâr dışı güdülerle açıklayan kuramcılar, girişimciliğin 

kişisel önemsenme, sosyal kabul görme, başarı ve bağımsızlık gibi ihtiyaçlardan yüksek oranda 

etkilendiğini ve bu motivasyonların da insanları girişimci olmaya yönlendirebildiğini öne 

sürmektedirler (Carsrud ve Brannback, 2011: 12; Güner ve Uygun, 2016: 407; Malebana, 2014: 

709). Alanyazındaki araştırmalarda sıklıkla bir iş kurmaya yönelik motivasyonlar olarak itme 

(push) ve çekme (pull) faktörlerinden yararlanıldığı dikkat çekmektedir. Çekme faktörleri bir iş 

kurmanın çekiciliği ile ilgiliyken, itme faktörleri bir kişiyi arzu edilmeyen bazı durumlardan 

sakınmak için bir iş kurmaya iten faktörlerdir (Dej, 2008: 86; Taormina ve Lao, 2007: 205). Bu 

anlamda itme faktörleri açısından girişimcilik eğiliminin tetikleyicisi çevresel unsurlarken, 

çekme faktörleri açısından bireysel faktörler öne çıkmaktadır. İtme faktörü açısından temel amaç, 

arzu edilmeyen mevcut durumdan kurtulmak ya da uzaklaşmakken, çekme faktörü açısından 

gelecekteki maddi ve manevi kazanımlara ilişkin yönelimlerdir (Güner ve Uygun, 2016: 409).  

Girişimci olma kararı, bireyin girişimci ve girişimcilik olgularına yönelik algılarına göre 

de şekillenebilmektedir. Girişimcilik algısı, bireyin sosyal katılım ve eğitim yoluyla çevredeki 

fırsatları hissedebilmesidir. Bu yüzden, bir girişimci adayın girişimci ve girişimcilik olgularına 

yönelik algısı zamanla değişebilmektedir. Algılar, girişimcinin motivasyonu açısından önemli bir 

katalizör olduğundan, eğer ifade edilen olgular açısından algı değişiyorsa, motivasyon da 

değişecektir (Dracke, 2014: 40). Olumlu yönde değişen ve gelişen algı, ya doğrudan girişimci 

olma kararını ya da motivasyonu ve bu yolla da girişimci olma kararını etkileyebilmektedir.  

Alanyazında girişimci olma kararlarında bireyin iş yapma ve yönetimle ilgili yeteneğinin, 

bilgisinin ve becerilerinin de etkili olduğu tartışılmaktadır (Locke, 2000). Dracke’ye (2014: 37) 

göre, gerekli yetenekler zamanla değişebilmekle birlikte, girişimcilerin gerekli becerileri ve 

bilgiyi kovalama yeteneğine sahip olmaları zorunluluk arz etmektedir. 

İlgili alanyazında araştırmacıların girişimciliği bu temel faktörler çerçevesinde ele 

aldıkları; ancak, tüm bu değişkenleri bir arada ele alarak girişimcilik olgusunu bütüncül bir bakış 

açısıyla inceleyen, başka bir deyişle girişimcilik eğiliminde belirleyici olan faktörlerin neler 

olduğunu ele alan yeterli sayıda araştırmanın olmadığı dikkat çekmektedir. Bu noktadan 

hareketle bu araştırmanın problemi, bir üniversitenin farklı fakülte, bölüm ve programlarında 

okuyan genç girişimci adayların genel eğilimleri ve girişimcilik eğilimi alt boyutları ile girişimci 

kişilik özellikleri, girişimcilik motivasyonları, girişimciye ve girişimciliğe yönelik algıları, bilgi 

ve becerileri arasındaki ilişkileri belirlemektir.  
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1.2. Amaç ve Önem 

Bu araştırmanın temel amacı, bütüncül bir bakış açısıyla üniversite eğitimlerini sürdüren 

genç girişimci adayların girişimciliğe yönelik genel eğilimleri ve girişimcilik eğilimi alt 

boyutları (tutum, algılanan sosyal norm ve davranışsal kontrol) ile girişimci kişilik özellikleri, 

girişimcilik motivasyonları, girişimciye ve girişimciliğe yönelik algıları, bilgi ve becerileri 

arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu temel amaca dayalı olarak aşağıda ifade edilmiş olan 

araştırma sorularına yanıt aranmıştır: 

Araştırma Sorusu 1: Genç girişimci adayların girişimci kişilik özellikleri ile girişimcilik 

eğilimleri arasında ilişki var mıdır? 

Araştırma Sorusu 2: Genç girişimci adayların girişimcilik motivasyonları ile girişimcilik 

eğilimleri arasında ilişki var mıdır? 

Araştırma Sorusu 3: Genç girişimci adayların girişimci ve girişimcilik olgularına yönelik 

algıları ile girişimcilik eğilimleri arasında ilişki var mıdır? 

Araştırma Sorusu 4: Genç girişimci adayların girişimcilik bilgi ve becerisi ile 

girişimcilik eğilimleri arasında ilişki var mıdır? 

Araştırma Sorusu 5: Genç girişimci adayların girişimcilik eğiliminde öne çıkan faktörler 

hangileridir? 

Konuya ilişkin bütüncül bir kavramsal yapıya dayandırılan bu çalışma, gerek kavramsal 

alanyazın gerekse uygulamadaki karar alıcılar açısından önemli sonuçlar ya da ipuçları 

içermektedir. Çalışmada ele alınan araştırma sorularının yanıtlanmasının son dönemlerde 

alanyazında önemli bir tartışma konusuna dönüşmüş girişimcilik eğilimine, başka bir deyişle 

girişimciliği belirleyen faktörlere bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilmeye ve özellikle genç 

girişimci adayları girişimciliğe yönlendirmede etkili olan tüm ve öncelikli faktörlere yönelik bir 

farkındalık geliştirebilmeye katkı sağlayıcı bir nitelik taşıdığı düşünülmektedir.  

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. Evren, Örneklem 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 1020 öğrenciden veri 

toplanmıştır. Araştırma katılımcılarına yönelik tanıtıcı bilgilere Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik ve Kişisel Özellikleri 

ÖZELLİKLER % (N=1020) ÖZELLİKLER % (N=1020) 

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 
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Aksaray Üniversitesi toplamda yaklaşık 20.000 öğrencisi olup, bu evren sayısı açısından 

minimum 377 katılımcıdan veri toplamak (Ural ve Kılıç, 2006: 49) 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. 

2.2. Veri Toplama Aracı 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, demografik ve konuya ilişkin kişisel özelliklere 

yönelik çoktan seçmeli ve kategorik özellik taşıyan sorulara; ikinci bölümde “girişimci kişilik 

özellikleri ölçeğine” (Ferreira vd., 2012; Kibuka, 2011; Uygun vd., 2012); üçüncü bölümde 

girişimcilik motivasyonu ölçeğine” (Benzing vd., 2009; Stefanovic vd., 2010; Malebana, 2014); 

dördüncü bölümde “girişimci ve girişimcilik algısı ölçeklerine” (Curry, 2012); beşinci bölümde 

“girişimcilik bilgisi ve becerisi ölçeklerine” (Linan vd., 2008); ve son bölümde de “girişimcilik 

eğilimi ölçeğine” (Bosch, 2013; Ferreira vd., 2012) yer verilmiştir. Ankette yer alan “girişimci 

kişilik özellikleri, girişimcilik motivasyonu, girişimci ve girişimcilik algısı ve girişimcilik 

eğilimi” ölçeklerine ait ifadeler beşli Likert ölçeğine (1= Kesinlikle katılmıyorum, 2= 

Katılmıyorum, 3= Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4= Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum) 

göre değerlendirilmiştir. Diğer taraftan “girişimcilik bilgisi ölçeği” ve “girişimcilik becerisi 

ölçeği” ise; (1) Çok zayıf, (2) Zayıf, (3) Orta, (4) İyi, (5) Çok iyi biçiminde eşit aralıklı bir ölçme 

düzeyinde ele alınmıştır. 

Ölçeklerde yer alan boyutların belirlenebilmesi ve kullanılan her bir ölçeğin açıkladığı 

varyans yeterliliğinin değerlendirebilmesi 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) 

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. Bu ölçeklere ilişkin KMO değerleri, Bartlett’s Küresellik testine 

yönelik p değerleri ve açıkladıkları varyans yüzdeleri Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Ölçeklere İlişkin KMO Değerleri, p Değerleri ve Varyans Yüzdeleri 

ÖLÇEK KMO Sig. Açıklanan Toplam Varyans 

Girişimci Kişilik Özellikleri Ölçeği ,95 ,000 % 53,39 

Girişimcilik Motivasyonu Ölçeği ,91 ,000 % 48,96 

Girişimci Algısı Ölçeği ,85 ,000 % 51,24 

Girişimcilik Algısı Ölçeği ,86 ,000 % 55,59 

Girişimcilik Bilgisi Ölçeği ,86 ,000 % 54,25 

Girişimcilik Becerisi Ölçeği ,86 ,000 % 47,52 

Girişimcilik Eğilimi Ölçeği ,94 ,000 % 68,49 

Faktör analizi sonucunda “girişimci kişilik özellikleri” ölçeği azimli / kararlı olma (7 

madde), risk alma eğilimi (5 madde), özgüven (7 madde), yenilikçilik (5 madde), merak ve 

öğrenme isteği (5 madde), başarı ihtiyacı (6 madde), ve özerklik (6 madde) olarak 7 alt boyutta; 

“girişimcilik motivasyonları” ölçeği akılcı motivasyonlar (7 madde) ve duygusal motivasyonlar 

(9 madde) olarak iki alt boyutta toplanmıştır. Ayrıca faktör analizi sonucunda “girişimci algısı” 

ölçeği için girişimcinin özelliklerine ilişkin algılar (6 madde), girişimcinin toplumdaki olumlu 

yönüne ilişkin algılar (4 madde) ve girişimciye yönelik olumsuz algılar (5 madde) olarak üç alt 

boyut; “girişimcilik algısı” ölçeği için girişimciliğin kavramsal anlamına yönelik algılar (5 

madde), girişimciliğin bireysel ve toplumsal faydalarına yönelik algılar (4 madde) biçiminde iki 

alt boyut elde edilmiştir. Girişimcilik eğilimi ölçeği ise davranışa yönelik tutum (4 madde), 

davranışa yönelik algılanan sosyal norm (4 madde), algılanan davranışsal kontrol (4 madde) ve 

eğilim (5 madde) olarak 4 alt boyutu kapsamaktadır. Ankette yer alan ve veri toplamada 

yararlanılan girişimcilik bilgisi ve girişimcilik becerisi ölçeklerinin ise yapılan faktör analizi 

sonucunda tek boyuttan oluştukları görülmüştür.  

Faktör analizinden sonra ankette yer verilen tüm ölçeklerin geneline ve alt boyutlarına 

ilişkin Cronbach’s Alpha katsayıları hesaplanarak, ölçeklerin güvenilirliği test edilmiştir. 

Nunnally (1978), 0.70 ve üzerindeki bir Alpha değerinin ölçeğin güvenirliği açısından yeterli 

olduğunu vurgulamaktadır. Tablo 3’te ölçeklerin geneline ve alt boyutlarına ilişkin hesaplanan 

Cronbach’s Alpha katsayıları verilmiştir. 
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Tablo 3. Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

ÖLÇEK 
Cronbach’s Alpha Katsayıları 

Genel Alt Boyutlar 

Girişimci Kişilik Özellikleri ,95 
Azim ve kararlılık ,73; Risk alma ,77; Özgüven ,82; Yenilikçilik ,76; 

Merak ve öğrenme isteği ,84; Başarı ihtiyacı ,80; Özerklik ,82 

Girişimcilik Motivasyonu  ,92 
Akılcı girişimci motivasyonları ,82; Duygusal girişimci 

motivasyonları ,90 

Girişimci Algısı ,84 

Girişimcinin özelliklerine ilişkin algıları ,88; Girişimcinin toplumdaki 

olumlu rolüne ilişkin algıları ,77; Girişimciye yönelik olumsuz 

algılar ,73 

Girişimcilik Algısı ,89 
Girişimciliğin kavramsal anlamına yönelik algılar ,81; Girişimciliğin 

bireysel ve toplumsal faydalarına yönelik algılar ,85 

Girişimcilik Eğilimi ,95 
Davranışa yönelik tutum ,87; Davranışa yönelik algılanan sosyal 

norm ,83; Algılanan davranışsal kontrol ,86; Eğilim ,90 

Girişimcilik Bilgisi ,88  

Girişimcilik Becerisi ,85  

Tablo 3’ün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, ankette yer alan tüm ölçeklerin 

geneline ve alt boyutlarına ilişkin elde edilen Cronbach’s Alpha katsayıları ölçeklerin görece 

yeterli ve yüksek sayılabilecek ölçüde güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Veriler, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) istatistik paket yazılım 

programıyla analiz edilmiştir. Genç girişimci adayların girişimcilik eğilimlerinin girişimci kişilik 

özellikleri, girişimci motivasyonları, girişimci ve girişimcilik olgularına yönelik algıları ve 

girişimcilik bilgi, becerisi (araştırma sorusu 1, 2, 3 ve 4) ile 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.  

Genç girişimci adayların girişimcilik eğiliminde hangi faktörlerin öne çıktığını 

belirleyebilmek için (araştırma sorusu 5) Standart Çoklu Regresyon analizi kullanılmıştır. Bu 

analiz ile bir bağımlı değişkenin ne kadarının bağımsız değişkenler seti tarafından açıklandığı ve 

her bir bağımsız değişkenin göreceli katkısı belirlenebilmektedir (Pallant, 2007: 151). Bu 
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analizin varsayımları normal dağılım, örneklem büyüklüğü, doğrusallık, sabit varyans, 

otokorelasyon olmaması ve bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı olmamasıdır. 

Tabachnick ve Fidell (2007: 123), çoklu regresyon için gerekli örneklem büyüklüğünün 

N>50+8m (m=bağımsız değişken sayısı) formülüyle belirlenebileceğini belirtmektedirler. Bu 

çalışma için elde edilen 1020>50+8.5=90 sayısı, katılımcı sayısının yeterli olabileceğine işaret 

etmektedir. Diğer varsayımlar ise, yürütülen analizden elde edilen korelasyon sonuçları ve 

artıkların hatalarla serpilme grafiği (residuals scatterplots) yoluyla kontrol edilmiştir. 

Regresyon analizinin temel varsayımlarından biri, artıkların normal dağılıma sahip olup 

olmadığının test edilmesi (Kalaycı, 2005: 259; Tabachnick ve Fidell, 2007: 125) olup; bunun için 

standartlaştırılmış artıkların histogram ve P-P grafiklerinin incelenmesi önerilmektedir (Field, 

2005: 204; Hinton vd., 2004: 317-318). Çalışmada bu analize yönelik elde edilen artıkların 

normal dağılımına ilişkin histogram ve P-P grafikleri incelendiğinde, dağılımın normal olduğu 

söylenebilir. Regresyon analizinin bir diğer varsayımı, veri setindeki gözlemler arasında 

otokorelasyon bulunmamasıdır. Bu durumda artıklar birbirleri ile korelasyon içinde bulunmamalı, 

başka bir deyişle veri setindeki hatalar birbirinden bağımsız olmalıdır. Bu sorunun test edilmesi 

için Durbin-Watson Testi (DW) kullanılmaktadır. DW test istatistiği 0 ile 4 arasında bir değer 

almakta ve 1-3 arasında ya da 2’ye yakın değerlerin kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer aldığı 

belirtilmektedir (Field, 2005, s.170). Kalaycı (2005: 264), DW test istatistiği için 1,5-2,5 

aralığının kabul edilebilir sınır olduğunu ifade etmektedir. Bu çalışmada, elde edilen DW testi 

sonuçları girişimcilik eğilimi için 1,911 olup, verilerin otokorelasyon sorunu içermediği 

anlaşılmaktadır. Regresyon analizinin varsayımlarından bir diğeri de bağımsız değişkenlerin 

birbiriyle yüksek korelasyon göstermemesi gerektiğidir. Bağımsız değişkenler arasında 0,80 ve 

üzeri korelasyonların olması, çoklu doğrusallık probleminin bir göstergesi olarak 

değerlendirilmektedir (Büyüköztürk, 2011: 100; Field, 2005: 170; Kalaycı, 2005: 266-267). 

Çoklu doğrusallığı ifade eden bu sorununun test edilmesi için bağımsız değişkenler arasında 

korelasyon analizi yapılmış, korelasyonların 0,3 ile 0,7 arasında değişerek çoklu doğrusallık 

sorunu bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca çoklu doğrusallık kontrol testleri olan varyans artma 

faktörü (VIF) ve tolerans istatistiğine de bakılmıştır. Tablo 4’te bağımsız değişkenlere ait tolerans 

ve VIF değerleri sunulmuştur. 
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Tablo 4. Regresyon Modelinde Çoklu Doğrusallığın Kontrolüne Yönelik Test Sonuçları 

Bağımsız Değişkenler Tolerans İstatistiği VIF İstatistiği 

Girişimci Kişilik Özellikleri ,578 1,730 

Girişimcilik Motivasyonu ,388 2,578 

Girişimci Algısı ,601 1,663 

Girişimcilik Algısı ,557 1,794 

Girişimcilik Bilgisi ve Becerisi ,512 1,953 

Tablo 4’te tolerans değerlerinin 0,20’nin üzerinde olduğu ve VIF değerlerinin de 10’dan 

çok daha küçük olduğu görülmektedir. Buna göre bağımsız değişkenler arasında çoklu 

doğrusallık sorunu bulunmadığı söylenebilir. 

3. BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde, verilerin araştırma soruları doğrultusunda analiz edilmesiyle 

ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bu anlamda ilk olarak girişimci kişilik özellikleri, girişimcilik 

motivasyonları, girişimci ve girişimcilik algıları ve girişimcilik bilgi ve becerileri ile 

girişimciliğe yönelik genel eğilim ve eğilimin alt boyutları arasındaki ilişkiler, daha sonra da 

girişimcilik eğiliminde öne çıkan faktörler değerlendirilmiştir. 

3.1. Girişimcilik Eğilimi ile Girişimci Kişilik Özellikleri, Girişimcilik 

Motivasyonları, Girişimci ve Girişimcilik Algıları, Girişimcilik Bilgi ve Becerileri 

Arasındaki İlişkiler 

Girişimciliğe yönelik genel eğilim ve eğilimin alt boyutları ile girişimci kişilik özellikleri, 

girişimcilik motivasyonları, girişimci ve girişimcilik algıları ve girişimcilik bilgi ve becerileri 

arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla Pearson Korelasyon testi yapılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar, Tablo 5’te sunulmuştur.  
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Tablo 5. Korelasyon Sonuçları 

N=1020 
Genel 

Eğilim 

Davranışa 

Yönelik Tutum 

Davranışa Yönelik 

Algılanan Sosyal 

Normlar 

Algılanan 

Davranışsal 

Kontrol 

1
.D

eğ
iş

k
en

 

Azim ve Kararlılık 
r** 

p** 

.254* 

(.000) 

.200* 

(.000) 

.387* 

(.000) 

.277* 

(.000) 

Risk Alma 
r 

p 

.449* 

(.000) 

.389* 

(.000) 

.564* 

(.000) 

.492* 

(.000) 

Özgüven 
r 

p 

.377* 

(.000) 

.255* 

(.000) 

.502* 

(.000) 

.382* 

(.000) 

Yenilikçilik 
r 

p 

.421* 

(.000) 

.398* 

(.000) 

.380* 

(.000) 

.515* 

(.000) 

Merak ve Öğrenme İsteği 
r 

p 

.255* 

(.000) 

.274* 

(.000) 

.280* 

(.000) 

.363* 

(.000) 

Başarı İhtiyacı 
r 

p 

.339* 

(.000) 

.377* 

(.000) 

.384* 

(.000) 

.412* 

(.000) 

Özerklik 
r 

p 

.333* 

(.000) 

.354* 

(.000) 

.342* 

(.000) 

.427* 

(.000) 

2
.D

eğ
iş

k
en

 

Akılcı Motivasyonlar 
r 

p 

.446* 

(.000) 

.442* 

(.000) 

.433* 

(.000) 

.414* 

(.000) 

Duygusal Motivasyonlar 
r 

p 

.415* 

(.000) 

.447* 

(.000) 

.480* 

(.000) 

.484* 

(.000) 

3
.D

eğ
iş

k
en

 

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* 

(.0007) 

-.108* 

(.000) 

-.043 

(.131) 

4
.D

eğ
iş

k
en

 

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) 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 

525 

5
.D

eğ
iş

k
en

 

Girişimcilik Bilgisi 
r 

p 

.422* 

(.000) 

.346* 

(.000) 

.307* 

(.000) 

.478* 

(.000) 

Girişimcilik Becerisi 
r 

p 

.410* 

(.000) 

.351* 

(.000) 

.337* 

(.000) 

.512* 

(.000) 

*Korelasyon katsayısının Bonferroni düzeltmesiyle elde edilen (,05/64) 0.0008 düzeyinde (2-tailed) anlamlı olduğunu 

göstermektedir. 

**Tabloda yer alan r, korelasyon katsayısına; p ise, anlamlılık düzeyine karşılık gelmektedir 

***1. değişken girişimci kişilik özelliklerini; 2. değişken girişimcilik motivasyonlarını, 3. değişken girişimci algılarını, 4. değişken 

girişimcilik algılarını, 5. değişken girişimcilik bilgi ve becerisini temsil etmektedir. 

Tablo 5’te sunulmuş olan değişkenler arasındaki olası ilişkilerin düzeyinin 

incelenmesinde, Green ve meslektaşları (2000: 236) tarafından öne sürülen “davranış bilimleri 

açısından işaretine bakmaksızın .10, .30 ve .50 korelasyon katsayıları genel olarak sırasıyla 

küçük, orta ve büyük katsayılar olarak yorumlanır” ölçütü dikkate alınmıştır. Ayrıca Tip I hata 

olasılığını minimize edebilmek için Bonferroni yaklaşımı (Green vd., 2000) esas alınarak ,05 

anlamlılık düzeyi, hesaplanan korelasyon sayısına bölünerek elde edilen değere göre sonuçlar 

değerlendirilmiştir. 

Tablo 5’te görüldüğü gibi girişimcilik eğilimi ve girişimcilik eğiliminin tüm alt boyutları 

ile girişimci kişilik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler 

olduğu, başka bir deyişle girişimci kişilik özelliklerindeki artışa bağlı olarak girişimcilik 

eğilimlerinde de artış ortaya çıktığı belirlenmiştir. Bu ilişkilerin düzeyinin çoğunlukla orta ve 

yüksek büyüklükte olduğu da dikkat çekmektedir. Ayrıca girişimcilik eğilimi ve girişimcilik 

motivasyonlarına yönelik tüm alt boyutlar arasında da istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü 

ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar, girişimcilik motivasyonları yükseldikçe, girişimcilik 

eğiliminin de artış gösterdiğine işaret etmektedir. Ayrıca bu ilişkilerin düzeyinin çoğunlukla orta 

ve yüksek büyüklükte olduğu da anlaşılmaktadır.  

Tablo 5 incelendiğinde 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 görülmektedir. Bu, girişimci olgusuna yönelik olumlu algılamalara bağlı 

olarak girişimcilik eğiliminde de artışlar yaşandığını ortaya koymaktadır. Ayrıca girişimcilik 

eğilimi ile girişimciliğe yönelik algıların alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve 

pozitif yönlü ilişkiler olduğu ve bu ilişkilerin düzeyinin çoğunlukla düşük ve orta büyüklükte 

olduğu görülmektedir. Son olarak girişimcilik eğilimi ve girişimcilik eğiliminin tüm alt boyutları 
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ile girişimcilik bilgisi ve becerisi arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler 

olduğu; başka bir deyişle girişimciliğe yönelik bilgi ve beceri düzeyindeki artışa bağlı olarak 

girişimcilik eğiliminde de artışlar gözlendiği tespit edilmiştir. Bu ilişkilerin düzeyinin orta ve 

yüksek büyüklükte olduğu da öne çıkan bir değer sonuç olmuştur.  

3.2. Girişimcilik Eğiliminde Belirleyici Olan Öncelikli Faktörler 

Katılımcıların girişimcilik eğilimlerinde belirleyici olan öncelikli faktörlerin neler 

olduğunu irdeleyebilmek için girişimcilik eğilimi bağımlı değişkeni için girişimci kişilik 

özellikleri, girişimcilik motivasyonu, girişimci ve girişimcilik algısı, girişimcilik bilgisi ve 

becerisi olmak üzere beş bağımsız değişkenle ayrı ayrı Standart Çoklu Regresyon Analizi 

yapılmıştır. Analiz sonucu girişimcilik eğilimi bağımlı değişkeni için elde edilen ,456 R Square 

değeri, bağımlı değişkendeki varyansın % 45,6’nın modelde yer alan bağımsız değişkenler 

tarafından açıklandığını ortaya koymuştur. Girişimcilik eğilimine yönelik regresyon modelinin 

genel anlamlılığının sınandığı varyans analizi (ANOVA) sonuçlarına göre elde edilen 

F(5,867)=145,573, p=,000 < ,01 değerleri modelin bütününün % 99 güven aralığında istatistiksel 

olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Girişimciliği belirleyen her bir bağımsız değişkenin 

girişimcilik eğilimine yönelik regresyon modeli ile ilişkisini değerlendirebilmek için elde edilen 

t-testi sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6. Girişimciliği Belirleyen Faktörlerin Girişimcilik Eğilimine Yönelik Elde Edilen 

Regresyon Modeli İle İlişkisi 

Bağımsız Değişkenler Standartlaştırılmış Beta Katsayıları t Değeri p Değeri (Sig.) 

Girişimci Kişilik Özellikleri .265 6,603 ,000* 

Girişimcilik Motivasyonu .318 9,658 ,000* 

Girişimci Algısı .011 ,325 ,745 

Girişimcilik Algısı -.011 -,324 ,746 

Girişimcilik Bilgisi ve Becerisi .207 5,906 ,000* 

*Değişkenin modelle ilişkisinin % 99 güven aralığında istatistiksel olarak anlamlı olduğuna işaret etmektedir. 

Tablo 6’dan anlaşıldığı üzere, Standartlaştırılmış Regresyon Katsayısı=-.265, t=6,603, 

p=,000<,01 değerleriyle “girişimci kişilik özellikleri” değişkeninin, Standartlaştırılmış 

Regresyon Katsayısı=.318, t=9,658, p=,000 < ,01 değerleriyle “girişimcilik motivasyonu” 

değişkeninin ve Standartlaştırılmış Regresyon Katsayısı=.207, t=5,906, p=,000<,01 değerleriyle 

“girişimcilik bilgi ve becerisi” değişkeninin girişimcilik eğilimine yönelik modelin 
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açıklayıcılığına en fazla katkıyı yaptığı anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle, genç girişimci 

adayların girişimciliğe yönelik eğilim düzeyinde belirleyici olan en önemli faktörlerin sırasıyla 

girişimcilik motivasyonu, girişimci kişilik özellikleri ve girişimcilik bilgi ve becerisi olduğu 

dikkat çekmektedir. Diğer taraftan modelin açıklayıcılığına sağladığı katkı açısından bu 

faktörleri girişimci algısı ve girişimcilik algısı bağımsız değişkenlerinin izlediği, ancak bu 

değişkenlerin katılımcıların girişimcilik eğilimini açıklamaya istatistiksel olarak anlamlı bir katkı 

sunmadıkları anlaşılmaktadır.  

Girişimcilik eğilimde öncelikli olan faktörlerin neler olduğunun incelenmesinden sonra 

modele istatistiksel olarak katkı yapan girişimci kişilik özellikleri, girişimcilik motivasyonu ve 

girişimcilik bilgisi ve becerisi algısı bağımsız değişkenlerinin her birine ait alt boyutların 

hangisinin ya da hangilerinin girişimcilik eğiliminde öne çıktığının değerlendirilmesi de yerinde 

olacaktır. Bu amaçla çalışmada, girişimcilik eğilimi bağımlı değişkeni ve her bir bağımsız 

değişkeni temsil eden alt boyutlar esas alınarak ayrı ayrı Standart Çoklu Regresyon Analizi 

yapılmıştır. Bir önceki analizde elde edilen model açısından en fazla açıklayıcılığa sahip 

girişimcilik motivasyonlarını oluşturan akılcı motivasyonlar ve duygusal motivasyonlar alt 

boyutları ile yapılan analiz sonucu; girişimcilik eğilimi bağımlı değişkeni için elde edilen ,323 R 

Square değeri, bağımlı değişkendeki varyansın % 32,3’nün modelde yer alan bağımsız 

değişkenler tarafından açıklandığını ortaya koymuştur. Regresyon modelinin genel anlamlılığının 

sınandığı varyans analizi (ANOVA) sonucu F(2,901)=214,929, p=,000 < ,01 değerleri elde 

edilerek modelin bütününün % 99 güven aralığında istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

belirlenmiştir. Bu analize ilişkin elde edilen t-testi sonuçları ise Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7. Girişimcilik Motivasyonu Alt Boyutlarının Girişimcilik Eğilimine Yönelik Elde Edilen 

Regresyon Modeli İle İlişkisi 

Bağımsız Değişkenler Standartlaştırılmış Beta Katsayıları t Değeri p Değeri (Sig.) 

Akılcı Girişimcilik Motivasyonları .291 8,369 ,000* 

Duygusal Girişimcilik Motivasyonları .342 9,840 ,000* 

*Değişkenin modelle ilişkisinin % 99 güven aralığında istatistiksel olarak anlamlı olduğuna işaret etmektedir. 

Tablo 7’den anlaşılacağı üzere, Standartlaştırılmış Regresyon Katsayısı=.291, t=8,369, 

p=,000<,01 değerleriyle “akılcı girişimcilik motivasyonları” değişkeninin ve Standartlaştırılmış 

Regresyon Katsayısı=.342, t=9,840, p=,000 < ,01 değerleriyle “duygusal girişimcilik 

motivasyonları” değişkeninin her ikisinin de girişimcilik eğilimine yönelik modelin 

açıklayıcılığına istatistiksel olarak anlamlı katkı yaptıkları gözlenmektedir. Ayrıca modele 
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yaptıkları katkı açısından duygusal girişimcilik motivasyonlarının ilk sırada yer aldığı ve bunu 

akılcı girişimcilik motivasyonlarının izlediği dikkat çekmektedir.  

Girişimci kişilik özelliklerini oluşturan azimli / kararlı olma, risk alma eğilimi, özgüven, 

yenilikçilik, merak ve öğrenme isteği, başarı ihtiyacı ve özerklik alt boyutları ile yapılan analiz 

sonucunda girişimcilik eğilimi bağımlı değişkeni için elde edilen ,360 R Square değeri, bağımlı 

değişkendeki varyansın % 36’nın modelde yer alan bağımsız değişkenler tarafından 

açıklandığını ortaya koymuştur. Girişimcilik eğilimine yönelik regresyon modelinin genel 

anlamlılığının sınandığı varyans analizi (ANOVA) sonuçlarına göre elde edilen 

F(7,1181)=94,780, p=,000 < ,01 değerleri modelin bütününün % 99 güven aralığında istatistiksel 

olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Girişimci kişiliği oluşturan her bir bağımsız değişkenin 

girişimcilik eğilimine yönelik regresyon modeli ile ilişkisini değerlendirebilmek için elde edilen 

t-testi sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8. Girişimci Kişilik Alt Boyutlarının Girişimcilik Eğilimine Yönelik Elde Edilen 

Regresyon Modeli İle İlişkisi 

Bağımsız Değişkenler Standartlaştırılmış Beta Katsayıları t Değeri p Değeri (Sig.) 

Azimli / Kararlı Olma -.042 -1,335 ,182 

Risk Alma Eğilimi .317 9,856 ,000* 

Özgüven .138 4,186 ,000* 

Yenilikçilik .180 5,331 ,000* 

Merak ve Öğrenme İsteği -.045 -1,408 ,159 

Başarı İhtiyacı .116 3,479 ,001* 

Özerklik .046 1,382 ,167 

*Değişkenin modelle ilişkisinin % 99 güven aralığında istatistiksel olarak anlamlı olduğuna işaret etmektedir. 

Tablo 8’den de izlendiği üzere, Standartlaştırılmış Regresyon Katsayısı=.317, t=9,856, 

p=,000<,01 değerleriyle “risk alma eğilimi” değişkeninin, Standartlaştırılmış Regresyon 

Katsayısı=.138, t=4,186, p=,000 < ,01 değerleriyle “özgüven” değişkeninin; Standartlaştırılmış 

Regresyon Katsayısı=.180, t=5,331, p=,000<,01 değerleriyle “yenilikçilik” değişkeninin ve 

Standartlaştırılmış Regresyon Katsayısı=.116, t=3,479, p=,001<,01 değerleriyle “başarı ihtiyacı” 

değişkeninin girişimcilik eğilimine yönelik modelin açıklayıcılığına istatistiksel olarak en fazla 

katkıyı yaptıkları anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle, genç girişimci adayların girişimciliğe 

yönelik eğilim düzeyinde belirleyici olan en önemli girişimci kişilik özelliklerinin sırasıyla risk 

alma eğilimi, yenilikçilik, özgüven ve başarı ihtiyacı olduğu dikkat çekmektedir. Diğer taraftan 
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modelin açıklayıcılığına sağladığı katkı açısından bu faktörlerden sonra gelen azimli / kararlı 

olma, merak ve öğrenme isteği ile özerklik bağımsız değişkenlerinin ise, katılımcıların 

girişimcilik eğiliminin açıklayıcılığına sundukları katkının istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir.  

Son olarak girişimcilik donanımını temsil eden girişimcilik bilgisi ve girişimcilik becerisi 

alt boyutları ile yapılan analiz sonucunda girişimcilik eğilimi bağımlı değişkeni için ,247 R 

Square değeri elde edilmiş ve bu değer bağımlı değişkendeki varyansın % 24,7’nin modelde yer 

alan bağımsız değişkenler tarafından açıklandığını göstermiştir. Regresyon modelinin genel 

anlamlılığının sınandığı varyans analizi (ANOVA) sonucu F(2,1213)=198,547, p=,000 < ,01 

değerleri elde edilerek modelin bütününün % 99 güven aralığında istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu belirlenmiştir. Bu analize ilişkin elde edilen t-testi sonuçlarına Tablo 9’da yer verilmiştir. 

Tablo 9. Girişimcilik Bilgisi ve Becerisi Alt Boyutlarının Girişimcilik Eğilimine Yönelik Elde 

Edilen Regresyon Modeli İle İlişkisi 

Bağımsız Değişkenler Standartlaştırılmış Beta Katsayıları t Değeri p Değeri (Sig.) 

Girişimcilik Bilgisi Algısı .252 7,559 ,000* 

Girişimcilik Becerisi Algısı .292 8,743 ,000* 

*Değişkenin modelle ilişkisinin % 99 güven aralığında istatistiksel olarak anlamlı olduğuna işaret etmektedir. 

Tablo 9 izlendiğinde, Standartlaştırılmış Regresyon Katsayısı=.252, t=7,559, p=,000<,01 

değerleriyle “girişimcilik bilgisi algısı” değişkeninin ve Standartlaştırılmış Regresyon 

Katsayısı=.292, t=8,743, p=,000 < ,01 değerleriyle “girişimcilik becerisi algısı” değişkeninin; 

girişimcilik eğilimine yönelik modelin açıklayıcılığına istatistiksel olarak anlamlı katkı yaptıkları 

belirlenmiştir. Ayrıca modele yaptıkları katkı açısından girişimcilik becerisi algısı ilk sırada yer 

alırken, bunu girişimcilik bilgisi algısı izlemektedir.  
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4. SONUÇ  

Sonuçlar, üniversiteli genç girişimci adayların girişimci kişilik özellikleri, girişimcilik 

motivasyonları, girişimciye ve girişimciliğe yönelik algıları, girişimcilik bilgi ve becerileri ile 

girişimciliğe yönelik genel eğilim ve alt boyutları arasında çoğunluğu orta ve yüksek büyüklükte 

anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler olduğuna işaret etmektedir. Bu sonuçlar, genç girişimci 

adayların bu faktörlere yönelik algılarının gelişiminin, onların genel girişimcilik eğilimlerinin, 

tutumlarının, sosyal etki algılamalarının ve girişimci olmaya ilişkin davranışsal kontrol 

algılarının olumlu yönde gelişiminde de rol oynayabildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu 

araştırmadan elde edilen sonuçlar, genç girişimci adayların girişimciliğe yönelik eğilim 

düzeyinde belirleyici olan en önemli faktörlerin sırasıyla girişimcilik motivasyonu, girişimci 

kişilik özellikleri, girişimcilik bilgisi ve becerisi olduğunu göstermektedir. Girişimciliğe yönelik 

eğilim düzeyinde girişimcilik motivasyonu açısından ilk sırada duygusal motivasyonların, ikinci 

sırada akılcı motivasyonların olduğu; girişimci kişilik özelliklerine ilişkin olarak sırasıyla risk 

alma eğilimi, yenilikçilik, özgüven ve başarı ihtiyacının öne çıktığı, girişimci bilgisi ve becerisi 

açısından ise girişimcilik becerisini girişimcilik bilgisinin izlediği sonuçları elde edilmiştir.  

Alanyazında her bir değişken açısından ayrı ayrı yürütülmüş olan bazı araştırma sonuçları 

da bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ile benzerlik göstermektedir. Bazı araştırmalarda (Bozkurt, 

2005; Gürol ve Atsan, 2006; Koh, 1996; Uygun vd., 2012 gibi) genç girişimci adayların 

girişimcilik eğilimi ile öz-kontrol algısı, başarı ihtiyacı, risk alma eğilimi, belirsizlik toleransı, 

öz-güven ve yenilikçilik gibi girişimci kişilik özellikleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu 

belirlenmiştir. Girişimcilik eğilimini açıklamada girişimcilik motivasyonlarını odağa alan 

çalışmalar incelendiğinde de Latha ve Murthy’nin (2009) yeni bir iş kurma kararını etkileyen, iş 

tatminsizliği, kendi işinde çalışma, finansal bağımsızlık ve aile desteği olarak adlandırıldıkları 

dört motivasyon boyutu belirledikleri görülmektedir. Benzer şekilde Stephan ve meslektaşları 

(2015) tarafından yürütülen araştırmada da bir iş kurmaya yönelik girişimci olma motivasyonları 

açısından özerklik ve daha iyi çalışma koşullarına sahip olma arzusu, zorlukların üstesinden 

gelme ve fırsatları değerlendirme arzusu, finansal motivasyonlar ve aile geleneğini sürdürme 

arzusu olmak üzere dört temel kategori belirlemişlerdir. Ayrıca alanyazında girişimci ve 

girişimcilik algısı ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla az da olsa 

yürütülmüş olan bazı araştırma sonuçları (Ali vd., 2011; Curry, 2012 gibi) girişimci ve 

girişimcilik algıları ile girişimci adayların girişimcilik eğilimleri arasında ilişkiler olduğuna 

işaret etmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalarda bireylerin girişimcilik kararlarında iş yapma ve 

yönetimle ilgili yeteneğinin, bilgisinin ve becerilerinin de etkili olduğu tartışılmaktadır (Locke, 

2000; Shane vd., 2003). 
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İlgili politika yapıcıların girişimciliği teşvik edecek karar alımlarında ve uygulamalarda 

bu araştırmadan elde edilen sonuçları bir girdi olarak dikkate almalarının önemli olduğu 

düşünülmektedir. Başka bir deyişle, bu tür kararlarda bütüncül bir yaklaşımdan hareket etmek 

kaçınılmaz görünmektedir. 

Sadece bir şehirdeki üniversite öğrencileri ile sınırlı olan bu çalışmanın ileriki 

çalışmalarda, başka şehirlerde ve üniversite eğitimi almamış genç katılımcılarla da yinelenmesi 

yararlı sonuçlar doğurabilir. Ayrıca konunun hâlihazırda kendi işini yapan girişimciler açısından 

da ele alınması bütünleşik bir bakış açısı geliştirebilmek bakımından fayda sağlayacaktır. 

Çalışmada ele alınan değişkenlerin gerçek etkilerini ya da gerçek yaşamda bulduğu karşılığı 

belirleyebilmek için zaman serilerine dayalı verilerle çeşitli araştırmaların yürütülmesi de yararlı 

olabilir. 
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Özet 

İşletmelerin iç ve dış çevrelerinde meydana gelen değişimler neticesinde ortaya çıkan fırsat ya da 

tehditlerin çeşitli nedenlerle farkına varmamaları işletmeleri amaçlarından uzaklaştırmaktadır. Bu durum stratejik 

miyopluk olarak ifade edilmektedir. “Stratejik Miyopluk” veya “Yönetim Miyopluğu” yöneticilerin uzağı yani 

geleceği görememesi ve değişimleri fark ederek gerekli işlevleri yerine getirememesi durumudur. Araştırma konusu 

yönetim miyopluğu olarak belirlenen bu çalışma Kars ilinde faaliyet gösteren kaşar ve bal üreticilerinin yönetim 

miyopluğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemi Kars ilinde faaliyet gösteren kaşar ve bal 

üreticileridir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyet, 

medeni durum ve yaş grupları bakımından yönetim miyopluğu ve alt boyutlarında anlamlı bir farklılık olmadığı 

tespit edilirken, sektörde çalışma yılı bakımından Yönetim Miyopluğu ile Bireysel Etkenler ve İşin Rutinlik Düzeyi alt 

boyutlarında anlamlı bir farklılık görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim miyopluğu, stratejik miyopluk, örgütsel körlük, öngörü eksikliği. 
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DETERMINING THE MANAGAMENT MYOPICITY OF KARS 

PROVINCE ENTREPRENEURS: AN EXAMPLE OF KASHAR CHEESE 

AND HONEY PRODUCERS  

Abstract 

The fact that the opportunities or threats that arise as a result of changes occurring in the internal and 

external environments of the businesses are not recognized due to various reasons, distract the businesses from their 

aims. This circumstance is defined as strategic myopia. “Strategic Myopia” or “Management Myopia” is the fact 

that the managers can’t see the distant points which mean the future and can’t note the changes around of their 

companies, so they don’t carry out their tasks. This study whose matter is stated as “Management Myopia” aims to 

determine the degree of the managerial myopia of the producers of kashar cheese and honey in Kars. The sample of 

the study was producers of kashar cheese and honey in Kars. In the study, the questionnaire method was used as 

data collection method. In the result of the study, while there was no significant difference in management myopia 

and sub-dimensions regarded with sex, marial status and age groups, there was significant difference in 

management myopia, type of personality and degree of routineness regarded with working period in the sector.      

Keywords: Management myopia, strategical myopia, organizational blindness, lack of foresight. 

1. GİRİŞ 

Değişimlerin ve dönüşümlerin hız kesmediği dünyada, işletmelerin yapı, işleyiş ve 

yönetim stratejileri de değişmektedir. Hammadde kaynaklarına ve yeni pazarlara ulaşımın 

kolaylaşması, e-ticaret uygulamaları, lojistik ve taşımacılık alanındaki gelişmeler ile değişen 

ihtiyaç ve talepler işletmeler arasındaki rekabeti arttırmakta, artan rekabet işletmelerin hayatta 

kalma ve büyüme stratejilerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Riskler, tehditler 

ve fırsatlarla dolu bu ölümcül rekabet arenasında; sadece tehdit ve fırsatları görebilen, güçlü ve 

zayıf yönlerinin farkında olarak hamle yapan ve risk alabilen işletmeler hayatta kalmayı ve 

büyümeyi başarabilmektedirler. Bununla birlikte; işletmenin tüm fonksiyonlarının uyum 

içerisinde, etkili ve verimli bir şekilde çalışması gerekmektedir. Tüm fonksiyonların ve 

birimlerin birbirleri ile uyumlu çalışmasını temin eden, böylece parçaların toplamının bütünden 

fazla olmasını sağlayan güç ise kuşkusuz ki yönetim fonksiyonudur. 

Talep ve ihtiyaçların hızla değiştiği belirsizliklerle dolu bir çevrede var olabilmek ve 

büyüyebilmek için öngörü sahibi, esnek ve dinamik, hızlı karar alabilen ve çevresinde olup 

bitenleri doğru yorumlayarak fırsat ve tehditleri görebilen yöneticilere duyulan ihtiyaç aşikârdır. 
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Bunun aksine; “fırsat ve tehditleri görememe” olarak ifade edilen durum ise, kullanılan deyimsel 

ifadeden yola çıkarak tıbbi bir terim olan “körlük” ifadesi ile birlikte anlam kazanmış ve 

“Örgütsel Körlük” veya “Yönetim Körlüğü” kavramı ortaya çıkmıştır. 

2. YÖNETİM MİYOPLUĞU 

2.1. Yönetim Miyopluğu Kavramı 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) körlüğü; “görme yeteneğinin olmaması” (www.who.int) 

olarak tanımlarken, Türk Dil Kurumu da “tıp yönünden gözün ışık karşısında bütünüyle 

duyuşsuz olması durumu” ve “görüş gücünün onda birinden az olması durumu” şeklinde 

tanımlamakta, ayrıca mecazî olarak “gerçeği görememe durumu” tanımına yer vermektedir 

(www.tdk.gov.tr). Diğer yandan; yine tıbbi bir terim olan “Miyop” kelimesi Türk Dil Kurumu 

tarafından “nesnelerin görüntüleri ağ tabakanın ön tarafında kaldığı için uzağı iyi göremeyen 

(göz)” şeklinde tanımlanmakta (www.tdk.gov.tr), İngilizce karşılığı olan “Myopia” sözcüğünün 

anlamı tıbbi anlamına ilave olarak “entelektüel kavrama ya da öngörü eksikliği” şeklinde ifade 

edilmektedir (en.oxforddictionaries.com). Özetle, miyopluk kavramının uzağı görememe olan 

anlamına atfen “yöneticilerin geleceği görememesi, öngörü sahibi olmaması” durumu “Yönetim 

Miyopluğu” kavramı ile tanımlanmaktadır. 

İlgili yazında yapılan incelemelerde bir kavram birliğine varılamadığı anlaşılmakta, 

yukarıda bahsi geçen durumların “İşletme Körlüğü”, “Örgütsel Körlük”, “Örgüt Miyopisi”, 

“Yönetim Miyopluğu”, “Stratejik Miyopluk”, “Örgütsel Kör Nokta” gibi ifadelerle tanımlandığı 

görülmektedir (Seymen vd, 2016; Altınay vd, 2012; Catino, 2013:3; Fotaki ve Hyde, 2015; 

Rumelt, 1995). 

İşletmelerin içinde bulunduğu çevrenin belirsizliklerle dolu olması işletmelerin karar 

mekanizmalarını etkilemekte ve yöneticilerin değişimi fark etme becerilerinin önemini 

arttırmaktadır. Kottler (2015:125) şirketlerin en çok müşterilerini, rakiplerini, iş dünyasını 

etkileyen demografik, ekonomik, toplumsal, teknolojik ve siyasi etkenleri bildikleri ortamlarda 

başarılı olacaklarını, bu etkenlerin öngörülemez olduğu ortamlarda ise başarısız olacaklarını öne 

sürmektedir. Bu açıdan bakıldığında çevresel etkenlerin ve bu etkenlerin öngörülebilirlik 

düzeyinin işletme açısından önemi ön plana çıkmaktadır. Çünkü çevre değişkendir ve işletmeler 

buna hazırlıklı olmalıdır (Ebrahim, 2005). Değişen çevresel şartlar altında değişimi 

algılayamayan ve buna uyum sağlayamayan işletmeler ile çevresi arasında stratejik bir açıklık 

meydana gelir ve bu açıklık bir krizin meydana geliş sürecini başlatır (Aymankuy, 2001). Bu 

http://www.who.int/
http://www.tdk.gov.tr/
http://www.tdk.gov.tr/
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açıklığa neden olan başarısız yöneticilerin körlüğü, yöneticilerin olası bir krizin yaklaşmakta 

olduğunu görmelerini engeller. Dolayısıyla öngörü yoksunu miyop yöneticilere sahip 

işletmelerin hayatta kalması artan rekabet ortamında daha da zorlaşmaktadır.   

Weitzel ve Jonsson (1989) örgütsel çöküşün beş aşamada gerçekleştiğini iddia etmekte ve 

birinci aşamada örgütün artan/yaklaşan tehditleri algılayamadığı körlük aşamasında olduğunu 

belirtmektedir. Diğer bir deyişle; körlük ile başlayan süreç örgütü çöküşe götürmektedir. Bundan 

kaçınabilmek maksadıyla; yöneticiler çeşitli ekonomik göstergeleri, pazardaki hareketleri ve 

çevreyi etkileyen siyasi, politik, kültürel her türlü değişimi takip etmeli ve yaklaşan krize ait 

sinyalleri önceden fark edebilmeli (Özkoç vd., 2015), bununla birlikte olası bir krizin meydana 

gelmeden önlenmesine yönelik tedbirler alacak stratejiler üretmelidir (Catino, 2013).  

2.2. Yönetim Miyopluğunun Ortaya Çıkmasına Neden Olan Etkenler 

Altınay vd. (2012) tarafından “kullanılan yöntem ve uygulamadaki hataların ve 

gelecekteki olası fırsatların ve risklerin çalışanlar tarafından algılanamaması sorunu” olarak 

tanımlanan İşletme Körlüğü ile Seymen vd. (2016) tarafından “normal koşullarda iç ve dış 

çevrede algılanabilen; risk, fırsat, tehdit problem ve değişimlerin; kanıksama, uyum sağlama, 

rutinlik, bir alana odaklanma gibi unsurlar ile bireysel ve örgütsel faktörlerine (kültür, liderlik 

türü, sektör yapısı vb.) etkisi ile algılanamaması durumu” olarak tanımlanan Örgütsel Körlük; 

aynı kişilerin aynı ekiple uzun zaman boyunca aynı işi yaptığı durumlardan beslenmekte, iş 

ortamındaki “rutin uygulamalar” işletme körlüğünü/örgütsel körlüğü tetiklemekte (Altınay vd., 

2012; Seymen vd., 2016; Rumelt, 1995) ve örgütsel atalete neden olmaktadır (Rumelt, 1995). 

Aynı işin uzun süre yapılmasından kaynaklanan “alışkanlık” çalışanların ve yöneticilerin 

problem, fırsat ya da riskleri görememelerine sebep olmakta, görseler bile rutinin dışına 

çıkmamak için gördüklerini değerlendirmede yetersiz kalmaları ile sonuçlanmaktadır (Seymen 

vd., 2016). Bununla birlikte; gerçekçi olmayan politikaların benimsenmesi ve başarısız 

stratejilere bağlılık (Fotaki ve Hyde, 2015), geçmişteki büyük başarılar (Weitzel ve Jonsson, 

1989), örgütsel kibir ve gerçekleri inkar politikaları (Rumelt, 1995), otokratik yönetim anlayışı, 

işini çok iyi yaptığını zannetmek ve gelişime kapalı olmak (Seymen vd., 2016), örgüt kültürü, 

hiyerarşik yapı ve yönetim modeli gibi yapısal nedenlerin yanında faaliyet gösterilen sektöre 

özgü nitelikler (Catino, 2013) gibi etkenler de örgütsel körlüğe/yönetim miyopluğuna sebep 

olmaktadır. 
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3. METOD 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı Kars ilinde bal ve kaşar üretimi ve pazarlamasını yapan 

işletmelerdeki yönetim miyopluk düzeyini belirlemektir. Demografik değişkenler açısından 

çalışanların yönetim miyopluk farklılıklarının belirlenmesi de araştırmanın diğer bir amacını 

oluşturmaktadır.  

3.2. Araştırmanın Önemi 

İlgili yazında kullanılan farklı kavramlar ve ifadeler yerine anlam ve kavram birliğini 

sağlamak maksadıyla çalışmanın kalan bölümlerinde Yönetim Miyopluğu olarak ifade edilecek 

olan sorunun Kars İli Girişimcileri üzerindeki etkisi, Seymen vd. (2016) tarafından geliştirilen 

dört alt boyuta sahip ölçek vasıtasıyla incelenecektir. Araştırma iki yönüyle önem arz etmektedir. 

Birincisi, yazında yönetim miyopluğu konusunda yapılmış sınırlı sayıda çalışmanın olmasıdır. 

Seymen vd. (2016) tarafından geliştirilen Türkçe ölçeğin kullanılması ile yazına katkı sağlanması 

beklenmektedir. İkincisi ise hem Kars ilinde hem de tarım sektöründe yönetim miyopluğuna 

ilişkin bir çalışmanın bulunmamasıdır. Sektörel özellikleri itibariyle geleneksel üretim 

tekniklerinin kullanıldığı ve teknoloji yoğun sektörlere nazaran daha durağan olduğu kabul 

edilen tarım sektöründe benzer bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştır. Bu açıdan bakıldığında; 

kaşar ve bal üreticilerinin yönetim miyopluğunun belirlenmesi ile Kars iline özgü ürünlerin pazar 

payının arttırılmasına yönelik öneriler geliştirilebilecek, problem sahaları ortaya konabilecek, söz 

konusu ürünlerin Kars iline, geleneksel üreticilerine ve girişimcilerine daha fazla katma değer 

sağlayacak proje ve fikirlerin üretilmesine zemin hazırlanmış olacaktır.   

3.3. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Bu çalışmanın ana kütlesini Kars ilinde bal ve kaşar üretimi ve pazarlamasını yapan 

işletmeler oluşturmaktadır. Bu sektörde faaliyette bulunan işletme sayısı yaklaşık olarak 80 

civarındadır.   Bu ana kütleden %95’lik güvenilirlik sınırları içerisinde %5’lik hata payı 

öngörülerek elde edilecek örneklem büyüklüğü 66 olarak belirlenmiştir (http://www.survey 

system.com/sscalc.htm). Ancak Sektörde faaliyette bulunan işletme sahiplerinin anket yapmaya 

çok istekli olmamaları, iş yoğunluğu gibi nedenlerden dolayı 55 anket toplanabilmiş ve 53 

anketle değerlendirme yapılmıştır.  
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Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Ankette iki bölüm 

bulunmaktadır. İlk bölümde çalışanların demografik özelliklerini belirleyecek sorular 

bulunmaktadır. İkinci bölümde yönetim miyopluğunu ölçmek amacıyla Seymen ve meslektaşları 

(2016) tarafından geliştirilen 24 sorudan ve 4 boyuttan oluşan ölçek bulunmaktadır. 

Verilerin güvenilir olup olmadığını belirlemek için güvenirlik testi yapılmıştır. Ortaya 

çıkan güvenirlik sonuçları Özdamar’ın ifade ettiği sınıflama esas alınarak değerlendirme 

yapılmıştır (Özdamar, 2002: 673). 

Tablo 1. Yönetim Miyopluğu ve Alt Boyutlarına İlişkin Güvenirlik Sonuçları 

Alt Boyutlar Madde 

Sayısı 

Cronbach Alpha Değeri  

Yönetim Miyopluğu  24 ,773 Oldukça Güvenilir 

Bireysel Etkenler 7 ,617 Oldukça Güvenilir 

İşin Rutinlik Düzeyi  6 ,637 Oldukça Güvenilir 

Örgüt Yapısı 7 ,765 Oldukça Güvenilir 

Sektör Yapısı 4 ,675 Oldukça Güvenilir 

Uygulanan güvenirlik analizi sonucunda, 24 maddeden oluşan Yönetim Miyopluğu 

ölçeğinin Cronbach Alpha değeri 0,773 bulunmuştur. Buna göre ölçeğin güvenilir bir ölçek 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yönetim Miyopluğu ölçeğinin alt boyutları için uygulanan 

güvenirlik analizi sonucunda, Cronbach Alpha değerleri 0,617 ile 0,765 arasında değişmekte 

olup, yeterli düzeyde güvenilir olduğu ifade edilebilir.  

3.4. Bulgular 

3.4.1. Çalışanlarının Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılanların %90,6’sı erkek %9,4’ü kadındır. Katılanların %9,4’ü 18-25 yaş 

aralığında iken, %41,5’i 26-35 yaş aralığında, %.17’si 36-45 yaş aralığında ve %32,1’i ise 46 ve 

üstü yaş aralığındadır. Medeni durum bakımından %.81,1’i evli iken %18,9’u bekârdır. Öğrenim 

düzeyi bakımından %26,4’ü ilköğretim ve %30,2’si lise mezunu iken, %17’si Ön lisans, %18,9’u 

lisans ve %7,5’i yüksek lisans mezunudur. Çalışma süresi bakımından %13,2’si 1-5 yıl arasında, 

%26,4’ü 6-10 yıl arasında , %28,3’ü 11-15 yıl arasında, %.17’si 16-20 yıl arasında ve %15,1’i 21 

yıl daha fazla bir süredir çalıştığını belirtmiştir.  
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Tablo 2. Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular 

 
Frekans Yüzde %   Frekans Yüzde 

% 
Cinsiyet 

Erkek 48 90,6 

Öğrenim 

Seviyesi 

İlköğretim 14 26,4 

Kadın 5 9,4 Lise 16 30,2 

Yaş 

18-25 5 9,4 MYO 9 17,0 

26-35 22 41,5 Lisans 10 18,9 

36-45 9 17,0 YL 4 7;5 

46 ve üstü 17 32,1 

Çalışma 

Süresi 

1-5 7 13,2 

Medeni Durum 

Evli 43 81,1 
6-10 14 26,4 

11-15 15 28,3 

Bekâr 10 18,9 
16-20 9 17,0 

21 ve üstü 8 15,1 

3.4.2. Yönetim Miyopluğu Düzeylerine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Yönetim Miyopluğu ve alt boyutlarının hangi düzeyde olduğunu ortaya çıkarmak  için 

ortalamaları belirlenmiştir. Sonuçlar tablolarda özetlenmiştir.. 

Tablo 3. Yönetim Miyopluğu ve Alt Boyutları İlişkin Bulgular 

Alt Boyutlar Ortalama Standart Sapma 

Yönetim Miyopluğu  3,62 ,45 

Bireysel Etkenler 3,63 ,64 

İşin Rutinlik Düzeyi  3,75 ,56 

Örgüt Yapısı 3,46 ,49 

Sektör Yapısı 3,66 ,62 

Ortalamaların değerlendirilmesinde aşağıda ifade edilen değerler sınır olarak kabul edilmiştir. 

Değer Açıklama 

1,00 – 1,79 Çok Düşük 

1,80 – 2,59 Düşük 

2,60 – 3,39 Orta 

3,40 – 4,19 Yüksek 

4,20 – 5,00 Çok Yüksek 

Ortalamaların değerlendirilmesinde kabul edilen sınırlar değerlendirildiğinde araştırmaya 

katılanların yönetim miyopluk düzeylerinin 3,62 ortalama ile yüksek düzeyde olduğu 

görülmektedir. Aynı şekilde yönetim miyopluğunun alt boyutlarının da 3,46 ve 3,66 aralığında 

değişen değerlerle yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. 
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3.4.3. Yönetim Miyopluğu ve Alt Boyutları İçin Yapılan t Testi ve Tek Yönlü 

Varyans Analizlerine İlişkin Bulgular 

Yönetim Miyopluğu için araştırmaya katılanların demografik değişkenleri açısından 

farklılıkları belirlemek üzere t Testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Sonuçlar aşağıda 

sunulmuştur. 

Tablo 4. Yönetim Miyopluğu ve Alt Boyutlarına İlişkin Cinsiyetler Arasındaki t Testi 

  Cinsiyet N Ortalama F Sig. (2-tailed) 

Yönetim Miyopluğu  
Erkek 48 3,61 

,023 ,601 
Kadın 5 3,72 

Bireysel Etkenler 
Erkek 48 3,60 

,229 ,290 
Kadın 5 3,91 

İşin Rutinlik Düzeyi  
Erkek 48 3,72 

,186 ,149 
Kadın 5 4,10 

Örgüt Yapısı 
Erkek 48 3,49 

1,412 ,327 
Kadın 5 3,26 

Sektör Yapısı 
Erkek 48 3,67 

,001 ,821 
Kadın 5 3,60 

Yapılan t testi sonucunda cinsiyet bakımından Yönetim Miyopluğu ve alt boyutlarında 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir.  

Tablo 5. Yönetim Miyopluğu ve Alt Boyutlarına İlişkin Medeni Durum Arasındaki t Testi 

  
Medeni  

Durum 
N Ortalama F 

Sig.  

(2-tailed) 

Yönetim Miyopluğu 
Evli 43 3,56 

3,607 ,088 
Bekar 10 3,83 

Bireysel Etkenler 
Evli 43 3,62 

,059 ,986 
Bekar 10 3,63 

İşin Rutinlik Düzeyi  
Evli 43 3,68 

5,328 ,063 
Bekar 10 4,05 

Örgüt Yapısı 
Evli 43 3,39 

2,765 ,089 
Bekar 10 3,79 

Sektör Yapısı 
Evli 43 3,59 

,590 ,099 
Bekar 10 3,95 
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Yapılan analiz sonucunda medeni durum bakımından Yönetim Miyopluğu ve alt 

boyutlarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir.  

Tablo 6. Yönetim Miyopluğu ve Alt Boyutlarının Yaş Grupları Bakımından Değerlendirilmesi 

(Tek Yönlü Varyans Analizi) 

 
N Mean 

Std. 

Deviation 
F Sig. 

Yönetim Miyopluğu 

18-25 5 3,67 ,39 

,932 ,432 
26-35 22 3,65 ,34 

36-45 9 3,39 ,74 

46 ve üstü 17 3,68 ,39 

Bireysel Etkenler 

18-25 5 3,57 ,14 

,875 ,460 
26-35 22 3,66 ,52 

36-45 9 3,33 1,10 

46 ve üstü 17 3,75 ,53 

İşin Rutinlik Düzeyi 

18-25 5 3,90 ,19 

2,366 ,082 
26-35 22 3,85 ,47 

36-45 9 3,31 ,73 

46 ve üstü 17 3,81 ,59 

Örgüt Yapısı 

18-25 5 3,66 ,64 

,351 ,789 
26-35 22 3,48 ,44 

36-45 9 3,41 ,63 

46 ve üstü 17 3,41 ,46 

Sektör Yapısı 

18-25 5 3,50 ,87 

,538 ,659 
26-35 22 3,63 ,45 

36-45 9 3,56 ,57 

46 ve üstü 17 3,81 ,76 

Tek yönlü varyans analizi sonucunda yaş grupları bakımından Yönetim Miyopluğu ve alt 

boyutlarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. 
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Tablo 7. Yönetim Miyopluğu ve Alt Boyutlarının Çalışma Yılı Bakımından Değerlendirilmesi 

 
N Mean 

Std. 

Deviation 
F Sig. 

Yönetim Miyopluğu  

1-5 7 3,80 ,51 

4,569 ,003 

6-10 14 3,62 ,31 

11-15 15 3,61 ,30 

16-20 9 3,17 ,63 

21 ve üstü 8 3,94 ,20 

Bireysel Etkenler 

1-5 7 4,06 ,51 

4,516 ,004 

6-10 14 3,68 ,54 

11-15 15 3,60 ,27 

16-20 9 2,98 ,92 

21 ve üstü 8 3,91 ,55 

İşin Rutinlik Düzeyi  

1-5 7 4,17 ,69 

6,052 ,001 

6-10 14 3,73 ,47 

11-15 15 3,82 ,33 

16-20 9 3,11 ,60 

21 ve üstü 8 4,02 ,35 

Örgüt Yapısı 

1-5 7 3,27 ,52 

2,200 ,083 

6-10 14 3,47 ,42 

11-15 15 3,51 ,49 

16-20 9 3,21 ,61 

21 ve üstü 8 3,82 ,17 

Sektör Yapısı 

1-5 7 3,75 ,78 

1,442 ,235 

6-10 14 3,63 ,59 

11-15 15 3,50 ,65 

16-20 9 3,53 ,49 

21 ve üstü 8 4,09 ,48 

Yapılan analiz sonucunda çalışma yılı bakımından yönetim miyopluğu, bireysel etkenler, 

işin rutinlik düzeyinde anlamlı bir farklılık görülmektedir. Farklılıkların kaynağını belirlemek 

için LSD testi yapılmıştır. 
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Tablo 8. Çalışma Yılı Bakımından Yönetim Miyopluğu Farklılık Bulguları 

 LSD Testi 

 

 

 

 

 

 

 

(I)  (J)  Ortalama Farkı (I-J) 
Std. Sapma 

 

 

Sig. 

Yönetim Miyopluğu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 

6-10 ,182 ,184 1,000 

11-15 ,190 ,182 1,000 

16-20 ,632 ,200 ,027 

21 ve üstü -,139 ,205 1,000 

6-10 

1-5 -,182 ,184 1,000 

11-15 ,008 ,148 1,000 

16-20 ,451 ,170 ,107 

21 ve üstü -,321 ,176 ,746 

11-15 

1-5 -,190 ,182 1,000 

6-10 -,008 ,148 1,000 

16-20 ,443 ,167 ,110 

21 ve üstü -,329 ,174 ,646 

16-20 

1-5 -,632 ,200 ,027 

6-10 -,451 ,170 ,107 

11-15 -,443 ,167 ,110 

21 ve üstü -,771 ,193 ,002 

21 ve üstü 

1-5 ,139 ,205 1,000 

6-10 ,321 ,176 ,746 

11-15 ,329 ,174 ,646 

16-20 ,771 ,193 ,002 

Bireysel Etkenler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 

6-10 ,378 ,261 1,000 

11-15 ,461 ,258 ,801 

16-20 1,077 ,284 ,004 

21 ve üstü ,151 ,292 1,000 

6-10 

1-5 -,378 ,261 1,000 

11-15 ,084 ,209 1,000 

16-20 ,700 ,241 ,055 

21 ve üstü -,227 ,250 1,000 

11-15 

1-5 -,461 ,258 ,801 

6-10 -,084 ,209 1,000 

16-20 ,616 ,238 ,126 

21 ve üstü -,311 ,247 1,000 

16-20 

1-5 -1,077 ,284 ,004 

6-10 -,700 ,241 ,055 

11-15 -,616 ,238 ,126 

21 ve üstü -,927 ,274 ,014 

21 ve üstü 

1-5 -,151 ,292 1,000 

6-10 ,227 ,250 1,000 

11-15 ,311 ,247 1,000 

16-20 ,927 ,274 ,014 

İşin Rutinlik Düzeyi 1-5 
6-10 ,440 ,222 ,529 

11-15 ,344 ,219 1,000 
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16-20 1,056 ,242 ,001 

21 ve üstü ,146 ,248 1,000 

6-10 

1-5 -,440 ,222 ,529 

11-15 -,096 ,178 1,000 

16-20 ,615 ,205 ,042 

21 ve üstü -,295 ,212 1,000 

11-15 

1-5 -,344 ,219 1,000 

6-10 ,096 ,178 1,000 

16-20 ,711 ,202 ,010 

21 ve üstü -,199 ,210 1,000 

16-20 

1-5 -1,056 ,242 ,001 

6-10 -,615 ,205 ,042 

11-15 -,711 ,202 ,010 

21 ve üstü -,910 ,233 ,003 

21 ve üstü 

1-5 -,146 ,248 1,000 

6-10 ,295 ,212 1,000 

11-15 ,199 ,210 1,000 

16-20 ,910 ,233 ,003 

Yönetim miyopluğu ölçeği ve “bireysel etkenler” alt boyutunda farkın kaynağı 1-5 yıl ile 

16-20 yıl çalışanlar arasında; 16-20 yıl ile 21 ve üstü çalışanlar arasında ortaya çıkmıştır. Buna 

göre 1-5 yıl arasında çalışanların yönetim miyopluk ve bireysel etkenler düzeyleri 16-20 yıl 

arasında çalışanlara göre daha yüksektir. Diğer farklılıkta ise 21 ve daha fazla çalışanların 

Yönetim miyopluğu ve bireysel etkenler düzeyleri; 16-20 yıl arasında çalışanlara göre daha 

yüksektir. 

İşin rutinlik düzeyi alt boyutunda ortaya çıkan farklılığın kaynağı ise 16-20 yıl ile diğer 

çalışma yılları arasında ortaya çıkmıştır. Buna göre 16-20 arasında çalışanlardaki işin rutinlik 

düzeyi diğer yıl aralıklarında çalışanlara göre daha düşüktür.  
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Tablo 9. Yönetim Miyopluğu ve Alt Boyutlarının Öğrenim Durumu Bakımından 

Değerlendirilmesi 

  
N Mean Std. Deviation F Sig. 

 

 

Yönetim Miyopluğu  

İlköğretim 14 3,640 ,332 

,349 ,844  

Lise 16 3,688 ,273 

 

MYO 9 3,523 ,909 

 

Lisans 10 3,621 ,262 

 

YL 4 3,438 ,356 

 

Bireysel Etkenler 

İlköğretim 14 3,643 ,362 

,353 ,841  

Lise 16 3,750 ,438 

 

MYO 9 3,508 1,294 

 

Lisans 10 3,600 ,489 

 

YL 4 3,393 ,295 

 

İşin Rutinlik Düzeyi  

İlköğretim 14 3,833 ,581 

,923 ,458  

Lise 16 3,896 ,490 

 

MYO 9 3,574 ,886 

 

Lisans 10 3,700 ,270 

 

YL 4 3,417 ,397 

 

Örgüt Yapısı 

İlköğretim 14 3,429 ,510 

,383 ,820  

Lise 16 3,464 ,382 

 

MYO 9 3,333 ,782 

 

Lisans 10 3,557 ,378 

 

YL 4 3,643 ,340 

 

Sektör Yapısı 

İlköğretim 14 3,714 ,699 

,725 ,579  

Lise 16 3,656 ,364 

 

MYO 9 3,806 ,966 

 

Lisans 10 3,650 ,316 

 

YL 4 3,188 ,800 

Tek yönlü varyans analizi sonucunda öğrenim düzeyleri bakımından Yönetim Miyopluğu ve 

alt boyutlarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. 

 

 

 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 

549 

5. SONUÇ 

Kars’ta kaşar, bal üretimi ve pazarlamasını yapan işletmelerin yönetim miyopluğunun 

belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, araştırmaya katılanların yönetim 

miyopluklarının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Kaşar peynirinin varlığı Kars’ta uzun 

bir geçmişe sahiptir ve yörede ve ülkemizde ayrı bir lezzete sahiptir. Aynı durum Kars balı için 

de geçerlidir. Bal ve kaşar peyniri üretimi yapan işletmelerin yönetim miyopluğuna 

yakalanmaları, Kars ili için bölgesel bir değer olan kaşar ve bal ürünlerinin marka değerinin arzu 

edilen seviyeye ulaştırılamamış olmasına etki ettiği ifade edilebilir. Dolayısıyla bu işletmelerin 

yönetim stratejilerini, üretim ve pazarlama yöntemlerini gözden geçirmeleri ve yenilikler 

yapmalarını gerekli kılmaktadır. Çalkantılı çevre koşullarında rekabet edebilmek ve istenen 

başarıya ulaşabilmek için geçmişteki yöntem, işleyiş ve davranış şekillerinden vazgeçerek 

günümüzde geçerli olan yapı ve işleyişe yönelmek, işletmeleri yönetim miyopluğundan 

kurtarabilecektir. Bu bağlamda işletme yöneticilerine çevreyi daha çok analiz etmeleri ve 

yenilikçi yöntemler geliştirmeleri önerilebilir.  

Araştırmada; cinsiyet, medeni durum, öğrenim seviyesi ve yaş grupları bakımından 

yönetim miyopluğu ve alt boyutlarında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bu 

sektördeki işletmelerin benzer şekilde faaliyette bulundukları, aynı tutum ve davranışı 

gösterdikleri için böyle bir sonucun çıktığını söylemek mümkündür. Farklılık çalışma yılı 

bakımından ortaya çıkmıştır. Buna göre 16-20 yıl aralığında çalışan bireylerin “yönetim 

miyopluğu”, “bireysel etkenler” ve “işin rutinlik düzeyi” diğer çalışma yılı aralıklarına göre daha 

düşük olduğu görülmüştür. 16-20 yıl arasında faaliyet gösteren girişimci bireylerin beki de sahip 

oldukları bilgi, tecrübe sayesinde diğer çalışma yılına sahip girişimcilere göre çevreye daha 

uygun bireysel özellikler gösterdikleri ve işi yaparken yenilikler yaparak işin rutinlik düzeyini 

azalttıkları söylenebilir.  

Bu çalışma Kars’ta gıda sektöründe faaliyetini sürdüren bal ve kaşar peyniri üreticileri 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sonuçları değiştirecek nitelikte olan bu kısıtlar ve böylesine önem 

arz eden bir konuda yapılan çok sınırlı sayıdaki çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, daha 

fazla araştırmanın yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Özellikle daha hızlı değişen 

sektörlerde bu konu ile ilgili çalışmalar yapılabilir. Ayrıca konu ile ilgili farklı ölçekler 

geliştirilerek ve farklı konularla ilişkilendirilerek araştırmalar yapılabilir.  
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Abstract 

In these days the trend is for product markets to be dominated by large businesses who can benefit from 

various economies of scale. Considering this general notions, there are still benefits to being a small firm. If not all but 

most businesses start small. Some grow faster than the others, and some are unfortunate enough to close down. There 

are also some businesses that choose to stay small instead of growing, even if they have chance to be big business. So 

some business owners decide that staying small is best for them and it is their conscious choice. Not every 

entrepreneur wants to run a big business. Based on these short literature, this paper aims to contribute to the 

understanding of the reasons for some entrepreneurs decide that staying small is best for them against the 

generally-accepted trend among entrepreneurs is "bigger is beautiful". In this contrast there is a need for theoretical 

and empirical research in the sense of academic research. Within the scope of the work, qualitative research method 

had been used in collecting the data from small restaurants. Therefore, questions had been prepared in conformity 

with the objectives of the work and taking into consideration the respective literature and previous works on this 

subject. Later, it is requested from the one owner of restaurant to share their opinions regarding the questions. So, at 

the end of the process, some questions and explanations were rearranged and the questionnaire was finalized. I 

selected 8 restaurants which has been in Gelibolu City. The data were collected between 1st January and 31th 

January 2017 in-depth semi-structured interviewers with owners in restaurants. While the questions were left as open 

as possible, the interviewers were asked about why do they want to stay small.  

Keywords: Entrepreneurship, Small Business, Restaurants.  

 

 

 

 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 

552 

1. INTRODUCTION 

In today’s world small businesses are seen more than ever as a tool for entrepreneurship, 

contributing not just to employment and social and political stability, but also to innovative and 

competitive power (Wennekers and Thurik 1999). Most small businesses firstly focus on their 

domestic markets as they develop and refine their goods and services. It is important for them to 

have a sustainable relation with their customers, and learn and want to respond rapidly to 

changing market demands (Workman 2014).  Small businesses have complicated and 

multi-dimensional dimensions for their performance (Scase and Goffee 1984). It includes a 

convergence of: owner-manager motivations, goals and capabilities; internal organizational 

factors; region specific resources and infrastructure; and external relationships (Mitra and Matlay 

2000; Shaw and Conway 2000). There are a lot of assumptions made about small 

businesses.  For example, they're the drivers of our economic welfare, the creators of the world, 

and they all want rapid growth in their businesses. It examines a few very important components, 

including the specific industries small businesses with between 1-19 employees serve, the 

motivations behind starting their businesses. Some of small businesses start out small, want to 

stay small, and they are very happy being small (Keith 2011). New businesses do not 

automatically become large businesses (Sexton 1989). To explain small business growth, it is 

necessary to figure out the determinants, such as the decision making orientations of the 

individuals concerned: the small business owners (Sarasvathy 2008). Not all entrepreneurs have 

a strategy to grow their businesses. In fact, statistics show that worldwide, an extremely low 

percentage of entrepreneurs expect to grow their businesses essentially within five years (Autio 

2005).  

2. WHY DO SOME BUSINESSES WANT TO STAY SMALL 

Firm growth has long been a focus of entrepreneurship scholars and growth is often 

described as being synonymous with entrepreneurship (Sexton 1989). Of late, more studies have 

concluded that growth is a very complicated process is not homogenous among business owners 

(Baum and others 2001). Analyzing data from a number of existing sources, including Statistics 

of U.S. Businesses compiled by the U.S. Census Bureau, as well as the Survey of Small Business 

Finances (conducted by the U.S. Federal Reserve), the report comes to a number of interesting 

conclusion (Keith 2011):  

 

http://microbusiness.vistaprint.com/wp-content/uploads/2011/03/define-micro-business.jpg
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- The vast majority of business owners do not expect to grow and report not wanting 

to grow.  In fact, most firms start small and stay small throughout their entire 

lifecycle. 

- The most common response for starting their own business was the existence of 

non-pecuniary benefits (being own boss, having flexibility of hours, etc.) 

Growth is based on business owner’s perceptions, motivations and desires. Consequently, 

the personal motivations of small business owners will influence whether they intend to grow 

their business (O’Regan and Ghobadian 2006). The personal motivations and intentions of 

business owners will impact on whether they want to grow the business or not (Walker and 

Brown 2004). As mentioned before, there are a number of reasons small business owners 

intentionally ignore opportunities to grow their firms (Wiklund and others 2003). Therefore, in 

order to grow, growth must be desirable. Several studies have found that the desire to grow 

affects actual firm growth (Baum and Locke 2004; Delmar and Wiklund 2003; Miner and others 

1994). However, because not all owner-managers have this desire (Walker and Brown 2004; 

Morrison and others 2003; Davidsson 1991). There are many reasons that companies desire not 

to growth. Some common thoughts are mentioned below. 

2. 1. The Reasons  

With that said, there are still many reasons to keep a small business. They are divided into two 

perspectives – entrepreneurs and the company’s points of view (Marasigan 2017). 

2. 1. 1. From the Company’s View  

Gerber (2014) ranked some reasons from company side about why a business might not 

to growth based on fifteen entrepreneurs, members of Young Entepreneur Council (YEC), offer 

their perspective on why, in some cases, smaller means mightier: “Profit, Niche Domination, 

Core Competences, Core Focus, Customer Reliance, Quality and Efficiency, A Strong 

Foundation, The Boutique Route, Simplicity, Easier Start Up, Local Contributions, Sustainability, 

Diversity” 

2. 1. 2. From the Entrepreneur’s View  

Andrus (2014) ranked some entrepreneurs views about why a business might not to 

growth: “Expansion is Expensive, They Want to Do What They Love, They Want to Control 

Their Schedule, They Don't Want to Hire or Manage Lots of People, Growth Can Detract From 

Their Company's Purpose, They Don't Want Unmanageable Debt” There are a number of reasons 
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why small businesses stay small. There is two more reasons why businesses stay small 

(Meszaros 2015): “Not knowing where they want to go, Working yourself to death” Westbrok 

(2011) also ranked two more reasons about why a business might not to growth:  “The risks are 

lower, You are profitable sooner”. 

3. METHOD AND MATERIALS 

Qualitative research methodologies were implemented to explore the reasons why small 

business owners want to stay their business small, within the context of small restaurants 

-located in the City of Gelibolu- offering food and beverage service. Because this study’s 

intention was to investigate why participants desire not to growth, a qualitative research method 

was deemed most appropriate. Qualitative methods are also useful in trying to understand social 

processes (Ghauri and others 1995) and there are some benefits of qualitative research for small 

businesses (Business and IP Center 2017): Qualitative research tends to be transcribed or 

recorded via audio or video, making it easy to analyze responses at your convenience. 

Qualitative research gives you the ability to explore multiple topics in depth. Qualitative research 

tends to be cheaper to carry out than quantitative market research as the need to recruit large 

volumes of participants or use extensive methods is not as great. Qualitative research can be 

undertaken at times to suit you – you don’t need to interview large numbers of participants all in 

one go. 

The primary data collection instrument was semi-structured interviews. Interviews allow 

the researcher to explore participant’s perceptions and experiences, and serve as an important 

source for case study research (Yin 2003). The study involved semi-structured interviews with 8 

restaurant owners in Gelibolu City between 1st January and 31th January 2017. Before the data 

collection, a pilot study was conducted with a restaurant owner to control for the 

comprehensibility and linguistic biases of the questions. The restaurant owners from the pilot 

study did not indicate any problems about the questions. Prior to conducting the questionnaire 

with the restaurant owners, the importance of the research was clearly explained to the restaurant 

owners, and promised to give them feedback from the results, if they requested. It has to be 

realistic this research has some limitations. This study has analysis obtained only 8 restaurant 

owners. It is possible that entrepreneurs have different growth wishes for each of their businesses 

in other sectors. Another limitation relates to the data collection periods. In the initial interviews 

in 2017, participants were asked about their growth wishes for the last 3 years. 

 

http://www.successharbor.com/how-to-start-a-small-business-09032015
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13032917.2016.1191769?src=recsys&
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4. RESULTS 

Table 1 and Table 2 shows demographic characteristics of the restaurants operations and 

restaurants’ owners included in the research. 

       Table 1. Demographics Characteristics of The Restaurants Owners 

Interview sequence Gender Age Level of Education Year Experience in 

Restaurant Sector 

Year of 

Ownership 

1 Male  47 University  26 20 

2 Mal e 58 High School 21 21 

3 
Male 

51 
Primary school 

40 23 

4 Male  51 
Primary school 

30 29 

5 Mal e 58 University 3 3 

6 
Male 

59 University 30 21 

7 Male  32 University 4 4 

8 Mal e 40 High School 25 6 

According to Table 1, all restaurant owners are male and they are between aged 40-59. 

The majority of restaurant owners had completed high school or university. They have 

experience in restaurant sector between 3 and 40 years. They have also years of ownership with 

their restaurants between 3 and 29 years. When we look at the Table 2, it can be seen restaurants 

have years of establishment since 1980s and have number of seats at least 17 and at most 300 

and they have number of employees at least 5 and at most 16.  It is understood that when the 

restaurants owners have the chance of growth not all they choose to grow in three years past. 

They said “this is a conscious choice”. The majority of owners said “they have financial strength 

to grow their restaurants but three of them said “they don’t have spiritual strength to grow their 

restaurant.  
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Table 2. Demographics Characteristics of the Restaurant Operations  

Interview 

sequence 

Operation 

Structure 

Year of 

Establishment 

Number 

of Seats 

Number of 

employees 

Is there a 

growth 

initiative for the 

last 3 years 

Does he has 

the financial 

strength to 

grow the 

restaurant 

Does he has 

the spiritual 

strength to 

grow the 

restaurant 

He does not 

consciously 

want to 

growth the 

restaurant 

1 Restaurant 1980 200 9 No Yes Yes Yes 

2 
Restaurant 

1996 130 12 No Yes  Yes Yes 

3 
Restaurant 

1981 200 16 Yes Yes No  Yes 

4 
Restaurant 

1988 17 5 No Yes Yes Yes 

5 
Restaurant 

2014 160 7 No Yes Yes Yes 

6 
Restaurant 

1996 120 5 No Yes No Yes 

7 
Restaurant 

2014 150 6 No Yes No Yes 

8 
Restaurant 

2011 150 11 No Yes  Yes Yes 

It seems staying small can be good for companies. In this research the entrepreneurs were 

asked why they want to keep their restaurants small. Here's why. Table 3 shows the reasons from 

company side about why a business might not to growth. (“Interviewers” will be used as “I” from 

starting this section). 
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Table 3. Reasons From Company Side About Why A Business Might Not to Growth 

Reasons Indication frequency 

Profit  8  

Quality and Efficiency 8  

Simplicity 8  

Core competences 5  

Customer Reliance 5 

Sustainability  4 

Core focus 4 

Niche Domination 2 

Local Contributions 2 

A Strong Foundation 1 

The Boutique Route 1 

Easier Start Up - 

Diversity - 

Thus, the first three items are listed as “profit, quality and efficiency, simplicity”.  

Interviewers said these about the topic: “Everybody wants to make lots of money. For us, this is 

especially important” (I1) “Making money can come from a profit motive, but, with a small 

business, you might need to employ unique strategies and tactics to make the money you want.”  

(I1, I3, I6, I8). “Everyone wants to have much money and sometimes the simple ideas can help you 

make more money with your small restaurants” (I2, I4, I5, I7). “I prefer to keep a small, so I can 

control quality and efficiency in my restaurant” (I1, I3, I7).  “Stay small to stay alive and quality 

control is essential to building a successful business that meet customers’ expectations” (I2, I4, 

I7). “Quality control can help to reduce my production costs in my restaurant” (I5, I6 ).  “I have 

built something small, within clear limits and boundaries. There’s no pressure meaning I have the 

freedom to focus on the smaller things (I2, I3, I5). “A small business doesn't have that problem 

about developing new products.  Our products making our customers happy” (I2, I4, I7, I6,). And 

about the other reasons the interviewers noted these: “By staying small and right size, we are able 

to meet our customers’ needs perfectly” (I7, I6,). “If you are happy with your restaurant and your 

employees, growth may not be a good idea for you. You do not want to go away from your 

customers” (I2, I4, I8).  “I’ve guided my companies with a sentence  “do one thing and do it 

really well” (I3, I5). “Small restaurants can be highly successful” (I5). “Easier Start Up” and 

“Diversity” have never been mentioned by restaurant owners. Table 4 shows the reasons from 
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entrepreneur side about why a business might not to growth. Thus, the first three items are listed as 

“control their schedule, want to do what they love, the risks are lower”.  Interviewers said these 

about the topic: “I can make changes to my schedules and for the most part do what I want to do” 

(I2, I4, I7). “Many people turn to entrepreneurship because, in addition to making money, it allows 

them freedom to live what they want. Yes, if I t stay small, it's easier to keep under control of my 

schedule." (I1, I3, I5, I6, I8).  

 Table 4. Reasons From Entrepreneur Side About Why A Business Might Not to Growth 

Reasons Indication frequency 

Control their schedule 8 

Want to do what they love 8 

The risks are lower 8 

Expansion is expensive 6 

Don’t want to hire or manage lots of people 3 

Growth can detract from their company’s purpose 3 

Don’t want unmanageable debt 1 

Not knowing where they want to go  - 

You have profitable sooner - 

Working yourself to death - 

“Some of us lucky enough to know exactly what we want to do in life and love our career. 

I am happy with my restaurant.” (I1, I4, I7, I8). “If you choose to stay small, you typically can 

have more balance in your life. Finally we do the work we love” (I2, I3) “Thanks God! I have 

enough money in the restaurant each year to make a nice life for myself and my family. I have 

time for a wonderful personal life” (I5, I6). “This is a completely sensible decision. I am a 

restaurant owner who had made the decision not to grow my businesses. I have the chance to 

beware of more risk and to maintain my comfortable life” (I1, I2, I5,). “Growth isn't always good. 

If I am happy with my today’s business size I feel it's less risky to stay small” (I3, I4). “It’s 

possible to ensure a smaller business size while making a major profit”( I1, I6, I7, I8). “I don't 

want to get bigger because having more employees increases my work” (I2, I6). “I never 

considered myself as a manager, it was never easy for me to order or manage my employees." (I8). 

“Staying small means you can control your business risk because you don't have to think and spend 

money for the growth (I2). “Not knowing where they want to go”, “You have profitable sooner” 

and “Working yourself to death” have never been mentioned by small restaurant owners. 
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5. DISCUSSION 

According to the relevant literature most small business owners want to grow their 

companies. There are many reasons to grow their business. However, some entrepreneurs who 

don’t want to grow their businesses. Interviewers in this research have chosen to focus on this 

reason as preserving their entrepreneurial spirit and the highest quality of their products and 

services and efficiency in their restaurants, treating and paying their available employees well 

and keeping their work teams together but actually want to stay small and simple business. This 

study also showed there is a lifestyle perspective in the reported reasons for restaurants owners; 

they don’t want to growth their business for now. Interviewers reported that they liked being 

their own boss and like the flexibility that small business ownership provided. The results in this 

paper suggest that most small restaurant owners can be different from the entrepreneurs that 

economic models and policy makers often have in mind. The paper can point two potential 

reasons for this difference. First, the natural scale of some industries may be quite small like 

restaurant, hotel etc. Second the existence of non-pecuniary benefits of owning a small business 

may cause owners to get away from the some pecuniary benefits of growth. Recognizing these 

characteristics of some small businesses has important for policy makers to perform 

entrepreneurship implications. First, it should be considered on benefit-cost analysis in small 

businesses because there are many challenges with small businesses - money and time 

management, hiring people, and management and marketing, etc. For being strategies to reduce 

unemployment through the “encouragement of entrepreneurship”, this study recommended that 

policy makers like government or chamber of industry should target indirect strategies rather 

than direct strategies with a greater focus on the role of small firms. Second, a separate interest 

should be given to the support of firms with low growth potential by taking into account the 

economic situation of small businesses. At one important point, some of restaurants owners in 

this study expressed that they do not have enough spiritual power to grow. This must be taken 

into consideration by researchers to use the universe of small business data to test standard 

theories of entrepreneurship. 
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Özet 

Kitle turizminin yol açtığı sorunlar ve tüketici taleplerinin değişmesi doğal ve kültürel çevreyi koruyup 

gözeten daha alternatif turizm şekillerine yönelmede etkili olmaktadır. Alternatif turizm çeşitleri içerisinde önemli 

bir yeri olan kırsal turizm de, kırsal yerleşmelerle iç içe olan, hem de doğal kaynaklara dayalı bir turizm türüdür. 

Bu çalışmada Burhaniye ilçesinin kırsal turizmde değerlendirilebilecek kültürel ve doğal yapısı bozulmamış olan 

Pelitköy Şarköy ve Taylıeli köylerinde yaşayan yerel halkın, kırsal turizmde yapılabilecek yeni yatırımlara girişimci 

gözüyle bakışı değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma bu köylerde ikamet eden 400 katılımcı ile 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların % 37,5’ini Şarköy, % 25’ini Taylıeli ve % 37,5’ini Pelitköy’de yaşayan kişiler 

oluşturmaktadır. Çalışmada yüzde ve frekans analizi, Cronbach alpha güvenilirlik analizi ve açıklayıcı faktör 

analizlerinden yararlanılarak, veriler SPSS 20 programı vasıtası ile analize tabi tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Kalkınma, Yerel Girişimci, Kırsal Turizm, Burhaniye. 

THE ROLE OF LOCAL ENTREPRENEURS IN PARTICIPATORY 

LOCAL DEVELOPMENT: AN EXAMPLE OF BURHANIYE RURAL 

TOURISM  

Abstract 

The problems caused by mass tourism and the change of consumer demands are influencing the direction 

of more alternative tourism forms which protect and supervise the natural and cultural environment. Rural tourism, 

which has an important place in alternative tourism varieties, is a kind of tourism which is based on natural 

resources as well as on the inside of rural settlements. In this study, local people living in PelitköyŞarköy and 

Taylıeli villages, whose cultural and natural structure, which can be evaluated in rural tourism in Burhaniye 

district, have been tried to be evaluated as entrepreneurial eyes to new investments in rural tourism. The study was 

conducted with 400 participants residing in these villages. 37.5% of the participants are from Şarköy, 25% from 

Taylıli and 37.5% from Pelitköy. The study was analyzed by means of SPSS 20 program using percentage and 

frequency analysis, Cronbach alpha reliability analysis and descriptive factor analysis. 

Keywords: Local Development, Local Entrepreneur, Rural Tourism, Burhaniye. 
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1. GİRİŞ 

Hızla gelişen dünyada ülkelerin kalkınmasındaki temel yapı taşlarından biride, ülkelerin 

kendi kaynaklarını yöresel bazda değerlendirerek, kaynakların sürdürülebilirliğinin yerel 

kalkınma ile sağlanmasıdır. Medeni ve ortak ihtiyaçların karşılanabileceği fiziki ortamların 

oluşturulması, demokratik hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, bireylerin bilgi ve becerilerinin 

artırılarak fırsat eşitliği ve adaleti tesis etmek yoluyla ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik 

gelişimin sağlanması, yöre halkının o bölgeye ait kaynakları kullanması ile yerel kalkınmanın 

tamamlanması sağlanmaktadır.  

Tekstil, tohumculuk, orman ürünleri, tarım, turizm gibi sektörlerde yapılan yatırımlar 

önemli bir gelir kaynağı olabilmektedir. Yapılabilecek yatırımların içerisinde, kırsal turizm, 

kırsal alanlarda özellikle küçük işletmelere (oteller, moteller, gezilecek yerler, marketler, kırsal 

turizm çiftlikleri, benzin istasyonları) yarar sağlamakta ve özellikle kırsal turizm çiftliklerindeki 

yerel girişimcilere önemli bir ikinci gelir sağlamaktadır (Wilson vd., 2001).Kırsal turizm, doğal 

kaynaklardan beslenen ve aynı zamanda kırsal alanlardaki yerleşimlerle yapılan bir turizm çeşidi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizm sektörünün gelişmiş ve ya gelişmekte olduğu ülkelerde 

kırsal turizm, o ülkelerde yapılan turizm çeşitlerinin tamamlayıcısı ve ya alternatif turizm 

çeşitlerinden birisi olarak önem seviyesi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Turizmin 

mevsimsellik sorununu aşmada kırsal turizmde önemli alternatif turizm çeşitlerinden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Soykan, 2003). Ancak turizm yatırımlarının bu bağlamda incelendiğinde 

daha çok deniz - kum - güneş üçlüsünün var olduğu bölgelerde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Mikro destinasyonlara yapılan yatırımlar alternatif turizm çeşitlerine yönelmede daha güçlü ve iç 

girişimciler tarafından desteklenmektedir. Mikro bir destinasyon olan Burhaniye ilçesi içinde 

kırsal turizm bölge kaynakları açısından yerel kalkınmada vazgeçilmez bir alternatif kaynak 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Araştırmanın amacına uygun olarak seçilen Balıkesir ili Burhaniye ilçesi kırsal turizm 

alanında önemli kaynaklara sahiptir. Burhaniye ilçesi bir belde ve yirmi beş köyden 

oluşmaktadır. Burhaniye halkı misafirliği ile öne çıkan, yürüyerek ve ya bisiklet turlarıyla 

günübirlik gezip görülebilecek kırsal turizmin uygulanabileceği otantik alanlara sahiptir. 

Burhaniye’de, muhacirler, yörükler ve manavlar kendi yerleşik kültürlerini harmanlamış bir 

şekilde kilim ve heybe dokumacılığı folklorik değerleriyle geleneksel yaşamı sürdürmektedirler. 

Burhaniye arazilerinin % 75’i zeytinliklerden oluşmakta ve halkın temel geçim kaynağı meyve 

ve sebze ticaretidir. Organik tarım özelliği taşıyan sebze ve meyve bahçelerinde kendi isteğiyle 

bu ürünleri tatmak ve toplamak kırsal mekânların en önemli faaliyetleri arasındadır Burhaniye 

topraklarının %53’ü tarım arazisi, %28’i ormanlık, %17’si dağlık, %2’si ise çayır ve meradır. 

(Burhaniye Belediyesi, 2017). Bu bağlamda Burhaniye ilçesinin kırsal turizm potansiyeli 

araştırılması gereken konular arasında yer almaktadır. Buradan hareketle; bu çalışmada 

Burhaniye ilçesinin yatırım yapılabilecek kaynaklarından olan kırsal turizmde yerel 

girişimcilerin yerel kalkınmadaki rolü incelenmeye çalışılmaktadır.  
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2. ALAN YAZIN 

Araştırmanın bu kısmında çalışmaya konu olan yerel kalkınma ve kırsal turizm 

kavramları alan yazından faydalanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

2.1. Yerel Kalkınma 

İş ve vergi kaynakları yaratmada girişimcileri yatırım fırsatlarına teşvik etmede il, ilçe 

yönetimlerinin kıt kaynakları yönettiği süreç genel olarak yerel kalkınma olarak bilinmektedir. 

Yerel kalkınmada yerel yönetimler, kalkınma planları ve teşvikleri uygulamaya koyabilir ya da 

sektörde var olan girişimciler ve Toplumsal Kalkınma Organizasyonları gibi kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği halinde olabilir (Krumholz, 1999: 83).  

Yerel düzeyde kalkınma ya da kentsel kalkınma, yerel kaynaklar üzerinde söz sahibi olan 

merkezi idarenin yerel teşkilatları, yerel yönetim; yani belediye, bu kaynaklar üzerinde mülkiyet 

veya tasarruf yetkisi bulunan özel şahıslar, yatırımcı kuruluşlar ile bu çalışmalara doğrudan ya da 

dolaylı katkı sağlayacak olan sivil toplum örgütleri, üniversiteler, meslek odaları arasında etkili, 

sağlıklı işbirliği ve koordinasyonu gerekli kılmaktadır. Kalkınma planı uygulanan bölgenin kendi 

kendine, dünyada olan gelişmelerden habersiz, çevreye ve dünyaya duyarsız kendi kendine 

gelişip çalışması yerel kalkınma demek değildir. Tam tersine planlama yapılan bölgenin bölge 

dışında da geniş bir çevre ile etkin olarak sürdürülebilmesini gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla, 

vizyonu, stratejisi ve bu stratejileri uygulamaya koyacak politikaları var olmayan birbirinden 

kopuk çalışmalar öncelikle ekonomik ve ticari canlanma oluştursa da sonuçta sağlıkla bir 

yaklaşım olmamaktadır. 

Yerel kalkınma ile temel anlatılmak istenenler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Göymen, 

2000: 5): 

- Yerel kalkınmanın odağında insan olmalıdır. Yalnız büyümeyi amaçlamak ve bu 

büyümenin bireyden topluma nasıl etki ettiğini düşünmeyen yaklaşımlar yeterli 

olmamaktadır. 

- Yerel kalkınmanın tüm halkı kapsayıcı ve yeteri kadar eşitlikçi olması gerekmektedir. 

Yerel yönetimler, yerel kalkınma planlarını uygularken, toplumun bu uygulamalardan 

nasıl etkilendiğini takip etmeli, kalkınmadan eşit payı alamayan insanları gözetip 

gerektiğinde pozitif ayrımcı uygulamalar yapmalıdır. 

- Yerel kalkınma kültürel, ekonomik, siyasal ve sosyal boyutları olan bir süreç 

olduğundan bu boyutlar arasında tamamlayıcı olmalıdır. 

Yerel ekonomik kalkınma yörelerin en belirgin temel amacıdır. Bu amaca ulaşmadaki 

temel ilke ise; yörenin sahip olduğu mevcut kaynak ve olanaklarını en rasyonel ve verimli 

şekilde kullanmasıdır. Yerel ekonomik kalkınma hamlelerini gerçekleştirememiş yörelerin, 

kalkınmaya engel teşkil eden tıkanıklıklarının aşılabilmesi için yerel ekonomik kalkınmanın 

amaçlarının net olarak tanımlanması gerekmektedir (Çarkçı, 2008: 40). 

Özgürel (2012: 13-14),Gül (2004: 202) ve Kaya vd. (2007: 140-141)’e göre yerel 

ekonomik kalkınmanın amaçlarından bazıları şu şekildedir; 
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- Halkın yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik rahatlığını sağlamak, 

- İstihdam ve özel girişimler ve yeni yatırımları yerel kalkınma uygulanan bölgeye 

çekebilen, kendi kendine yetebilen, ekonomik yapısında çeşitliliği olan ve dışa 

bağımlılığı olmayan bir yapı oluşturmak, 

- Evrensel ve ülkesel ekonomide yaşanan gelişmelerin yerel ekonomiye ve 

yatırımcılara oluşturabileceği olumsuzlukları hafifletmek, 

- Yerel ya da bölgesel ekonominin, insan ve doğal kaynak gizli gücünü kapsayıcı 

kullanarak, göreceli ekonomik üstünlüğünü ve rekabet gücünü arttırmak, 

- Yöresel ürünlerin ve kaynakların pazarda yer bulmasını sağlayarak, yeni fırsatları 

kaçırmamak ve ekonomiye dışardan kaynak sağlamak, 

- Yerel halkın uzun dönemde kariyer imkânlarını yaratmak ve istihdam olanaklarını 

artırmak, 

- Yerel kalkınma dışında kalmış grupların yerel ekonomiye katılımını sağlayarak 

tüm toplumun ekonomik getirilerden yararlanmasında adaletli olmak, 

- Yaşam standartlarını yükseltmek, işletmelerin verimli çalışmalarını sağlamak ve 

alt yapı olanaklarının iyileştirilmesini sağlamak (Gül, 2004: 202), 

- Yerel alanın ekonomik, sosyal ve kültürel aktiviteler için üstyapı donanımına 

kavuşmasını sağlamak, 

- Sosyal dayanışmanın sağlanması ve kültürel değerlerin korunması yoluyla huzuru 

sağlamak, 

- Yerelde bilgi üretim, ulaşım ve paylaşım sisteminin geliştirilmesini sağlamak ve 

- Yerel ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamaktır (Kaya vd, 2007:140-

141). 

Bu amaçlara uygun olarak bu çalışmada da Burhaniye ilçesi üç köyünde yaşayan yerel 

halkın bakış açısıyla kırsal turizm bağlamında yerel kalkınma incelenmeye çalışılmıştır. 

2.2. Kırsal Turizm 

Ülkemizde kırsal alanlar, farklı araştırmacılar tarafından coğrafi durum, ,nüfus durumu 

yönetsel biçim gibi değişik kriterler dikkate alınarak farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Kentsel 

alanlar dışında kalan yerler olarak adlandırılabilecek ‘‘kırsal alanlar’’ aslında tamamlayıcı 

somutnesnel unsurları bulunan alanlardır (Akça vd. 2000). Kırsal alanlar; büyük kent 

merkezlerinden uzakta olan küçük yerleşimler, metropol alanların yanındaki kırsal alanlar ve 

kıyılardaki kırsal alanlar olarak sınıflandırılmaktadır (Adak 1997). 

Kırsal alanların gıda üretim yerleri olması, köy el sanatları ve endüstri için zemin 

oluşturması, tarım ve diğer ekonomik alanlarda faaliyet gösteren halkın yerleşme alanları olması 

ve kentler ve endüstri yerleşmelerindeki halk için dinlenme yeri olması gibi dört temel işlevi 

bulunmaktadır. Bu sebeple, kırsal alanların ve bu alanlarda yer alan doğal ve kültürel 

kaynakların ekonomik ve sosyal açıdan büyük önemi bulunmaktadır (Çeken vd., 2007). 

İnsanların genel turizm aktivitelerinden sıkılması, yeni arayışlar içerisine girmesi, kırsal alanların 

kullanımın artması ile birlikte turizm sektöründe de alternatif turizm çeşitlerinden kırsal turizm 

meydana gelmektedir.  
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Alan yazın incelendiğinde kırsal turizmin kapsamı hakkında ortak bir görüş birliğine 

varılmadığı anlaşılmaktadır. Araştırmacılar tarafından, eko turizm, köy turizmi, yayla turizmi, 

çiftlik turizmi, gibi farklı tanımlamaların kırsal turizm için kullanıldığı görülmektedir. Kırsal 

turizm bazı tanımlarda daha doğaya ve çiftliklere yönelik yapılan, turistlerin çiftlik gezme, ata 

binme, balık tutma, dağ yürüyüşü gibi etkinliklere katıldıkları turizm türü olarak ele alınırken, 

bazı tanımlarda ise kırsal alanlarda tüm turizm etkinlikleri olarak ele alınır (Aydın, 2012).Kırsal 

turizm uygulamaları ülkelere göre de değişiklik göstermektedir. 

İtalyanlar için kırsal turizm; doğayla bütünleşmek, sessizlik, manzara güzellikleri, yeni 

arkadaşlıklar kurmak geleneklere gidiş dönüş yapmak anlamındadır. İspanyada gerçek anlamda 

plan ve projelerle yürütülen kırsal turizm kıyı turizmine alternatif olarak özellikle dağlık 

yörelerde son zamanlarda gündeme gelmiş olup; daha çok sosyo-ekonomik düzeyi orta gruptan 

olan yetişkinlere hitap etmektedir. 

Yunanistan kırsal turizmi özellikle tarım turizmi kavramı, ülkenin AB’ye üye olması ile 

birlikte ekonomisi geri kalmış kırsal bölgeleri canlandırmak için başlatılan kalkınma planları 

çerçevesinde 1980’li yıllarda uygulanmaya başlamıştır. Ayrıca 1970’lerden itibaren kitle 

turizmine açılan Yunanistan’da tarihi ve ekolojik değeri yüksek yerleri koruma gereği, alternatif 

turizmi koruma arayışına neden olmuştur. Yunanistan tarım bakanlığına göre tarım turizmi, tarım 

gelirlerini artırmak ve alternatif işler yaratmak amacıyla kırsal alanlardaki çeşitli etkinlikleri 

içine almaktadır. Fransa kırsal turizmi 1950’li yıllardan itibaren bir etkinlik olarak teşvik 

görmeye başlamış, Özellikle 1960’lı yıllardan sonra kırsal alan ve tarım için yeni bir dönem 

olarak kendisini belli etmiştir.1965’lerde ise Fransa kırlarda çok uzun yıllar geçirdikleri 

‘‘çiftçilerin kendi işlerini satmayı ’’öğrendikleri, kolektif hareket etmenin daha doğru sonuçlar 

verdiğini kavradıkları anlaşılmaktadır. Fransa da av turizmi, balıkçılık, golf turizmi, binicilik ve 

milli parklarda gerçekleştirilen etkinlikler kırsal turizm kapsamında değerlendirilmektedir.  Bu 

nedenle ormanları, nehirleri, su kanalları ve canlı peyzajı ile kırsal potansiyeli yüksek bir ülke 

olan Fransa’da özel bazı turlar birçok ülkede organize edilmektedir (Soykan, 2000). 

Turistlerin tatil seçiminde Kanada’daki kırsal alanlara doğru yönelmeleri İki nedene 

bağlanmaktadır. İlk neden insanların kırsal alanlara ve tarihi turizme olan ilgilerinin artması; 

diğer neden ise, hükümetin kırsal alanların gelişimini sağlayıcı girişimlerde bulunmasıdır (Mair 

vd., 2001). Doksanlı yılların sonlarına doğru, Çin’de kırsal turizm hızla gelişmiş ve ülkedeki 

‘‘turizm’’ kavramı önemli bir faaliyet haline gelmiştir. Çin’de ön planda olan ‘‘Nong jia 

le’’(Mutlu çiftlik evi) turizmi, kırsal turizmin Çin’deki versiyonu olarak bilinmektedir (Su, 

2010). 

Türkiye’de kırsal turizm anlamında faaliyet göstermekte olan kırsal turizm çiftlikleri, 

genellikle deniz kıyısına yakın yerlerde, tarımsal faaliyetlerini doğa dostu bir üretim 

çerçevesinde gerçekleştirilen küçük ölçekli işletmelerdir. Ayrıca bu tür çiftlikler yörenin kırsal 

ve otantik dokusunu kaybetmeden, gelenek ve göreneklerini devam ettiren çiftliklerdir. Bu 

sayede yılın belirli dönemlerinde ve ya tüm yıl boyunca turist kabul ederek ek gelir elde etme 

amacı taşımaktadır (Küçükaltan, 2008).  

Araştırmaya konu olan Burhaniye ilçesi üç köyü (Şarköy, pelitköy ve taylıeli köyü) 

hakim manzarası, doğal köy ortamı, gündüz yeşilin bir tonu, akşam güneş batışının 
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muhteşemliği, gecede körfez ışıklarının denizdeki parıltısının izlenene bileceği manzaraları ile 

kırsal turizm kapsamında değerlendirilebilecek ve yerel halkın gelenek ve göreneklerini devam 

ettirerek kırsal turizmin sürdürülebilirliğin sağlandığı destinasyonlardandır. Bu araştırmada da 

yerel kalkınmada Burhaniye halkının kırsal turizme bakış açısı ve yerel girişimciler olarak kırsal 

turizmde yapılabilecek yatırımların değerlendirilmesi incelenmeye çalışılmaktadır.  

3. YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı; Burhaniye ilçesinin kırsal turizmde değerlendirilebilecek kültürel 

ve doğal yapısı bozulmamış olan Pelitköy Şarköy ve Taylıeli köylerinde yaşayan yerel halkın, 

kırsal turizmde yapılabilecek yeni yatırımlara girişimci gözüyle bakış açısının 

değerlendirilmesidir. Araştırma amacına uygun olarak belirlenen köylerde öncelikli olarak bir ön 

test yapılmış, girişimcilik ölçeği kırsal turizm bağlamında oluşturulmuştur. Ön test sonucunda 

elde edilen katılımcılara yönelik girişimcilik ölçeği 5’li likert tipi ölçekle ölçülmeye çalışılmıştır. 

Ölçek ifadeleri 1- Kesinlikle Katılmıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 

ifadelendirilmiştir.  

Çalışma evrenini Balıkesir ili Burhaniye ilçesinde belirlenen Şarköy, Pelitköy ve Taylıeli 

Köyü oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise bu köylerde yaşayan yerli halk 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket uygulaması ve kolayda 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anketler katılımcılar ile yüz yüze görüşme ile elde edilmiştir.  

Kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcılara yönelik 

demografik özellikleri yansıtan ifadeler yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcıların kırsal 

turizmde girişimcilik bakış açısını yansıtan ifadeler yer almaktadır. Girişimcilik ölçeği; 

Burhaniye köylerinde yaşayan yerel halka uygulanan ön test sonucunda elde edilmişve tek 

boyuttan oluşmaktadır. Ocak – Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamada toplam 

420 katılımcıya ulaşılmıştır. Araştırmanın örneklemine uygun olarak doldurulmuş 420 anket 

formu içerisinde çeşitli nedenlerle bazı anket formları analize dâhil edilmemiştir. Bu eleme 

sonucunda 400 anket formu değerlendirmeye alınmıştır 

3.1. Verilerin Analizi 

Bu çalışmada katılımcıların demografik özelliklerini saptamak adına yüzde ve frekans 

analizi, girişimcilik ölçeğinin geçerliliğini belirlemek adına da önce keşfedici (açıklayıcı) faktör 

analizi, ölçeğin güvenilirliğini belirlemek adına da Cronbach alpha güvenilirlik analizi yapılmış 

ve daha sonra ortalama ve standart sapma sonuçları verilmiştir. 
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3.2. Araştırma Katılımcılarının Demografik Özellikleri 

Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’ de gösterilmektedir. 

Tablo 1. Araştırma Katılımcılarının Demografik Özellikleri 
Özellikler N % 

Cinsiyet   

Kadın 293 73,3 

Erkek 107 26,8 

Yaş   

18-25 36 9,0 

26-40 141 35,3 

41-60 131 32,8 

61+ 92 23,0 

Eğitim   

İlköğretim 224 56,0 

Lise  122 30,5 

Üniversite  28 7,0 

Lisansüstü 1 ,3 

Eğitimsiz 25 6,3 

Gelir TL   

1400 ve altı 127 31,8 

1401-3000 211 52,8 

3001-5000 50 12,5 

5001 12 3,0 

Meslek   

Özel sektör 57 14,3 

Kamu Çalışanı 34 8,5 

Çiftçilik 144 36,0 

Çalışmıyor 61 15,3 

Emekli 89 22,3 

Diğer 15 3,8 

İkamet Edilen Köy   

Taylieli 150 37,5 

Pelitköy 100 25,0 

Şarköy 150 37,5 

N: 400 

Tablo 1 incelendiğinde; araştırma katılımcılarının % 73,3’ünü erkekler, % 26,8’ini 

kadınlar oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan katılımcılar yaş grupları açısından 

değerlendirildiğinde, % 35,3’ünün 26-40 yaş grubu aralığında, % 32,8’inin 41-60 yaş aralığında 

% 23’ünün 61 ve üzeri yaş aralığında,  ve % 9’unun 18-25 yaş aralığında olduğu görülmektedir. 

Araştırma katılımcılarının eğitim durumlarına göre ise ilköğretim mezunu olanların toplam 

katılımcılar içerisindeki payı % 56, lisemezunları % 30,5, üniversite % 7,eğitimsiz olanların % 

6,3ve lisansüstü mezunları % 0,3,’dür. Katılımcıların gelir düzeylerine göre en yüksek paya 

sahip gelir 1401 – 3000 TL arlığında ve yüzdesi 52,8’dir. 1400 TL ve altında gelir elde edenlerin 

oranı % 31,8, 3001 ve 5000 TL gelir elde edenlerin oranı % 12,5 ve 5001TL üzerinde gelir elde 

edenlerin oranı 3’dür.Çiftçi olarak çalışmaya katılan katılımcıların oranı % 36,emeklilerin  % 

22,3, çalışmayanların % 15,3, kamu çalışanlarının % 8,5, ve diğer  % 3,8’dir. Katılımcıların % 

37,5’ini Şarköy, % 37,5’ini Pelitköy ve % 25’ini Taylıeli köyünde yaşayan kişiler 

oluşturmaktadır. 
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Önermelerin yerel halk tarafından algılanması ve bakış açılarına ilişkin ortalama ve 

standart sapma değerleri Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2. Önermelerin Yerel Halk Tarafından Algılanması ve Bakış Açılarına İlişkin 

Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 
Önermeler N Ortalama S. Sapma 

Köyümdeki Geçim Kaynakları Yeterlidir. 400 3,01 1,277 

Burhaniye İlçe Merkezindeki Turizm Faaliyetlerinin Köyüme 

Ekonomik Yönden Katkısının Olduğunu Düşünüyorum. 
400 3,99 1,298 

Turizmin Köyümdeki Yaşam Faaliyetleri Üzerinde Etkisinin 

Olduğunu Düşünüyorum. 
400 3,98 ,995 

Köyümüzde Turizme Ve Turistlere Gereken Değerin Verileceğine 

İnanıyorum. 
400 3,71 1,108 

Turizm Faaliyetlerinin Köyümde Doğal Çevreyi Bozmayacağını 

Düşünüyorum. 
400 4,00 ,963 

Köyümde Turizm İle İlgili Faaliyetlerin Nasıl Gerçekleşeceği 

Konusunda Bilgi Sahibiyim. 
400 3,44 1,211 

Köyümde Turistik Faaliyetlerin Turistik Çekicilik Olarak Yeterli 

Olduğunu Düşünüyorum. 
400 2,78 1,221 

Köyümün Turizm Açısından Cazip Bir Yerde Olduğunu 

Düşünüyorum. 
400 2,97 1,207 

Köyümüzde Yaşayan Gençlerin Ve Kadınların Toplumdaki Yerinin 

Kırsal Turizmle Güçleneceğine İnanıyorum. 
400 3,88 ,934 

Köyümde Turizm Faaliyetlerinin Gelişmesini İsterim. 400 3,92 ,937 

Köyümde Turizm Faaliyetleri Gelişmeye Başlarsa Ücret Karşılığı 

Veya Kendi Hesabıma Çalışmak İsterim. 
400 2,62 ,96427 

Tablo 2 incelendiğinde; yerel halkın ‘Köyümüzde Yaşayan Gençlerin ve Kadınların 

Toplumdaki Yerinin Kırsal Turizmle Güçleneceğine İnanıyorum’ ifadesine en yüksek ortalama 

ile katıldıkları tespit edilmiştir (Ort.: 4,00). ‘Köyümde Turizm Faaliyetleri Gelişmeye Başlarsa 

Ücret Karşılığı veya Kendi Hesabıma Çalışmak İsterim.’ İfadesi için ise yerel halkın 

girişimciliğe bakış açısı en düşük ortalamaya sahiptir (Ort.: 2,62). 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada Burhaniye ilçesinde seçilen üç köyde yaşayan yerli halkın, yerel kalkınma 

ve kırsal turizm ilişkisi içerisinde yerel girişimcilik rolü incelenmiştir. Yerel kalkınmada kırsal 

turizm kullanılabilir, sürdürülebilirliği olan önemli bir alternatif kaynak durumundadır. Bu 

kaynağın kullanımında yöreyi dışarıdan ziyaret eden dış yatırımcıların yanı sıra bölgeyi daha iyi 

bilen yerli halkın yeni yatırımlara yönelmesi, kırsal turizmin alternatif turizm çeşitleri içerisinde 

sürdürülebilirliği ve ülke politikası içerisinde yer alan yerel kalkınma politikaları açısından önem 

arz etmektedir. 

Kalkınma planlarının yerel ayağı gün geçtikçe önemini artırmaktadır. Bunun nedenleri 

arasında yerel ölçekli kalkınmalarda aktörlerin katılımının daha kolay olması gösterilebilir. 

Türkiye’de de kalkınma hedefindeki ülkeler gibi yerel aktörlerinin önemli olduğu gerçeği kabul 

görmüş ve bu doğrultuda çalışmalar başlatılmıştır (Zengin vd., 2014).  
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Araştırma sonuçları incelendiğinde; yerel halkın ‘Köyümde Turizm Faaliyetleri 

Gelişmeye Başlarsa Ücret Karşılığı Veya Kendi Hesabıma Çalışmak İsterim.’ İfadesine 

ortalamanın altında katıldıkları tespit edilmiştir. Bunun sebepleri arasında yerel halkın bu kırsal 

alanlarda arazilerinin varlığı ve bu arazilerde yetişen tarım ürünleri dolayısıyla arazilerini turizm 

sektörüne açmak istememesi gösterilebilir. Aynı zamanda ‘Köyümde Turistik Faaliyetlerin 

Turistik Çekicilik Olarak Yeterli Olduğunu Düşünüyorum.’, ve ‘Köyümün Turizm Açısından 

Cazip Bir Yerde Olduğunu Düşünüyorum.’ İfadelerine de yerel halk ortalamanın altında 

derecelendirme ile katılmışlardır. İki ifadenin birbirine yakın ifadeler olmasından dolayı hemen 

hemen yakın sonuçların tespit edilmesi, yöre halkının iç girişimcilik bağlamında yaşadıkları 

destinasyonu kırsal turizme uygun görmediklerini göstermektedir. Ancak yerel kalkınma adına 

ilçe belediyesi, kırsal turizm ile ilgili eğitim ve teşviklerle doğal güzelliklerin kırsal turizmde 

kullanılabilirliği ve sürdürülebilirliği konularını yöre halkına aktarmalıdır. Bu çalışmaların 

yapılmasının ardından, yaratılan farkındalık ile kırsal turizmde yerel girişimci artırılabilir. 

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan bir diğeri de, katılımcıların, ‘Burhaniye İlçe 

Merkezindeki Turizm Faaliyetlerinin Köyüme Ekonomik Yönden Katkısının Olduğunu 

Düşünüyorum.’, ‘Turizmin Köyümdeki Yaşam Faaliyetleri Üzerinde Etkisinin Olduğunu 

Düşünüyorum.’, ‘Köyümüzde Turizme ve Turistlere Gereken Değerin Verileceğine 

İnanıyorum.’, ‘Turizm Faaliyetlerinin Köyümde Doğal Çevreyi Bozmayacağını Düşünüyorum.’, 

‘Köyümde Turizm Faaliyetlerinin Gelişmesini İsterim.’, ve ‘Köyümüzde Yaşayan Gençlerin Ve 

Kadınların Toplumdaki Yerinin Kırsal Turizmle Güçleneceğine İnanıyorum.’ gibi yerel 

kalkınmayı kırsal turizm bağlamında destekleyici ifadelere 3,5’dan daha yüksek puanlar ile 

derecelendirdiği görülmektedir. Buradan hareketle, belirlenen köylerin doğal, tarihi ve kültürel 

potansiyelinin, kırsal turizmin gelişimine müsait olduğundan turizm yatırımlarının artması 

gerektiğini düşündüğü görülmüştür. Ankete katılanların büyük bir çoğunluğuna göre kırsal 

turizm köylerin ekonomik olarak canlanmasında ve sosyo-kültürel gelişiminde önemli etkiye 

sahiptir.  

Kırsal turizm kapsamında Burhaniye ilçesi köylerinde yerel kalkınma politikaları iç 

girişimcilerle desteklenmelidir. Ancak ilçe belediyesi yörenin ekonomik kalkınması ve alt yapı 

sorunlarının giderilmesi, yörenin yatırımlar için çekici hale getirilebilmesi, yatırımcıları yeni iş 

alanları yaratılmasında desteklemek, sürdürülebilir kalkınmanın koşularını hazırlamak, yörede, 

ekonomik ve sosyal kalkınmaya dönük işbirliği, ortak yaklaşım, bilgi - beceri paylaşımı ve ortak 

hareketi özendirmek gibi etkinliklerini artırarak temel amaçlarına uygun şekilde kırsal turizm 

yatırımlarını desteklemelidir.  

Bu çalışmada Burhaniye ilçesinin kırsal turizmde değerlendirilebilecek kültürel ve doğal 

yapısı bozulmamış olan Pelitköy Şarköy ve Taylıeli köylerinde yaşayan yerel halkın, kırsal 

turizmde yapılabilecek yeni yatırımlara girişimci gözüyle bakışı değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Araştırma evreni mikro bir destinasyon olarak seçilmesinden dolayı sonuçlar 

genellenememektedir. Farklı coğrafyalarda farklı sonuçların elde edilebileceği gibi, yerel 

kalkınma le yerel girişimciler arasındaki ilişki, diğer alternatif turizm çeşitleri ile ilişkilendirerek 

yeni çalışmalara ilham kaynağı olabilir. 
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Özet 

Türkiye’de turizm sektörü yatırımları incelendiğinde; özellikle 1980’den sonra büyük gelişmeler yaşanmış 

ve sektör, Türkiye’nin dış borçlarının giderilmesinde, işsizliğin azaltılmasında ülkeye döviz girdisi sağlayarak 

ekonomik sıkıntıların aşılmasında önemli bir paya sahip olmuştur. Aynı zamanda turizm yatırımları Türkiye’nin 

deniz – kum – güneş (3S) turizmin yoğun olarak yaşandığı Güney Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yoğunlaşmıştır. 

Büyük destinasyonlarda turizm yatırımları uluslararası girişimciler tarafından yoğunlaşırken, daha küçük, mikro 

destinasyonlarda yatırımların yerel girişimciler tarafından gerçekleştiği görülmektedir. Bu çalışmada da mikro bir 

destinasyon olan Balıkesir İli Burhaniye İlçesinde, turizm sektörü üzerine çalışan müteşebbislerin, Burhaniye’nin 

turizm sektöründe yeni yatırım ve yeni oluşumlar açısından değerlendirmeleri tespit edilmeye 

çalışılmıştır.Araştırmaya turizm sektöründe direk ya da dolaylı olarak işletmesi bulunan 300 girişimci katılmıştır. 

Araştırma katılımcıların % 54’ünü erkek, % 46’sını bayan girişimciler oluşturmaktadır. Çalışmada Burhaniye 

turizm potansiyelinin değerlendirilebilmesi için kullanılan ölçek, öncellikle ön test uygulanarak belirlenmiş, daha 

sonra güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılarak geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada yüzde ve frekans, 

açıklayıcı faktör analizi, Cronbach alpha güvenilirlik analizleri kullanılarak, SPSS 20,0 paket programından 

yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm Yatırımları, Turizm Potansiyeli, Mikro Destinasyonlar, Burhaniye 
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EVALUATION OF MICRO DESTINATIONS ON TOURISM POTENTIAL 

FOR LOCAL ENTREPRENEURSHIP: AN EXAMPLE OF BURHANİYE 

Abstract 

When the tourism sector investments in Turkey are examined; especially after 1980, the sector has had a 

considerable share in overcoming economic troubles by providing foreign exchange inflows to the country in 

eliminating foreign debts and reducing unemployment.At the same time, tourism investments are concentrated in the 

South Aegean and Mediterranean regions where Turkey is experiencing intense sea - sand - sun (3S) tourism. While 

tourism investments in large destinations are concentrated by international entrepreneurs, investments in smaller, 

micro destinations are seen by local entrepreneurs.In this study, it was tried to determine the evaluations of the 

entrepreneurs working on the tourism sector in terms of new investments and new formations in the tourism sector 

of Burhaniye in Balıkesir city Burhaniye District which is a micro destination.  A total of 300 entrepreneurs 

participated in the research, either directly or indirectly in the tourism sector. 54% of the respondents are male and 

46% are female entrepreneurs. The scale used to evaluate the Burhaniye tourism potential in the study was 

determined by applying preliminary tests and then tried to develop it by making reliability and validity analyzes. In 

the study, SPSS 20.0 package program was used by using percentage and frequency, explanatory factor analysis, 

Cronbach alpha reliability analyzes. 

Keywords: Tourism investments, Tourism potential, Micro Destinations, Burhaniye 

 

1. GİRİŞ 

Turizm faaliyetleri gün geçtikçe daha fazla çeşitlenmekte ve her geçen gün daha fazla 

insan bu faaliyetlerin içerisinde yer almaktadır. Özellikle Batı Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika 

ve Japonya gibi ülkeler başta olmak üzere, pek çok ülkede, insanların ekonomik gelir 

düzeylerinin yükselmesi, ulaşım imkânlarının ve boş zamanların artması, bu sektörün gelişiminin 

başlıca sebepleri olarak görülmektedir. Bu gelişime paralel olarak turizm faaliyetine katılan 

insan profilleri ve beklentileri de çeşitlenmektedir. Turizm faaliyetine katılan farklı yaş ve 

kültüre sahip insanların beklentileri, turizm sektöründe bulunanları yeni arayışlara yöneltmekte, 

bunun sonucu olarak alternatif turizm faaliyetleri önem kazanmaktadır (Sargın, 2006).Aynı 

zamanda,Turizmin iktisadi gelişmede çok önemli bir rol oynadığı herkes tarafından kabul gören 

bir gerçektir. Bir turizm ülkesi olan Türkiye’de de, turizmin 1980 yılından sonra çok büyük 

gelişme gösterdiği, kalkınmada lokomotif görevi üstlendiği ve sonuçta değişik bir takım teşvik 

ve yatırımlarla desteklendiği görülmektedir (Bahar, 2006).Bu teşvik ve desteklerle birlikte, deniz 

– kum – güneş üçlüsünün var olduğu bölgelere ve onun alternatifi olan turizm çeşitlerine olan 

yatırımlar, girişimciler tarafından değerlendirerek destinasyonlar için önemli kazanımlar 

sağlamaktadır. Taşıma kapasitesi yüksek, turizm olanaklarının daha fazla olduğu Akdeniz ve 

Güney Ege bölgesi gibi bölgelere yatırımlar uluslararası yatırımcılar tarafından 

gerçekleştirilirken, mikro destinasyonlara yapılan yatırımlar o yörenin turizmle doğrudan ya da 

dolaylı olarak ilgilenen yerel girişimcileri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Araştırma kapsamında ele alınan Balıkesir ili Burhaniye ilçesi, mavi bayraklı plajları ve 

konaklama tesisleri ile hem deniz – kum – güneş turizmine, kültürel, doğal yapısı, jeotermal su 

kaynakları, içinde barındırdığı antik kentleri ve coğrafi konum olarak ulaşılabilirliğinin kolay 

olması ile hem de alternatif turizm çeşitleri yatırımlarına olanaklar sunan mikro bir 
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destinasyondur. Burhaniye ilçesinde yapılan turizm yatırımları incelendiğinde; daha çok 

yatırımların yerel girişimciler ya da ilçe belediyesi tarafından desteklendiği görülmektedir. 

Buradan hareketle bu çalışmada;mikro bir destinasyon olan Balıkesir İli Burhaniye İlçesinde, 

turizm sektörü üzerine çalışan müteşebbislerin, Burhaniye’nin turizm sektöründe yeni yatırım ve 

yeni oluşumlar açısından değerlendirmeleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

2. ALAN YAZIN 

Küreselleşen dünyada sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte girişimcilik de 

ayrı bir önem kazanmaya başlamıştır. Bunda emek yoğun bir modelden, teknoloji yoğun bir 

modele geçişin büyük payı bulunmaktadır. Üretim, ulaşım ve yönetim alanlarında ortaya çıkan 

geniş çaplı gelişmelerle birlikte, küresel bir pazar oluşmuş ve bu pazarın geldiği rekabetçi konum 

içerisinde farklılık yaratmak önemli bir özellik durumuna gelmiştir. Bilginin merkezinde olduğu 

bu yeni paradigmada, yenilik, yaratıcılık ve yönetim süreçlerinin ön plana çıkmasında bir 

istihdam hem de en temel motif "girişimcilik" kavramıdır (Soysal, 2010: 86). 

Girişimcilik özellikle son yıllarda bölgesel ve ulusal kalkınmanın en büyük itici gücü 

olarak değerlendirilmektedir. Ülkeler açısından işsizliği azaltması ve ekonomik büyümeye katkı 

sağlaması nedeniyle önemli bir değer olarak nitelendirilen girişimcilik, her yönüyle toplumsal 

fayda sağlamanın ötesinde mikro destinasyonlarda gerek yeni fikirler bularak gerekse mevcut 

yatırımların gelişmesine katkıda bulunarak yeni iş alanlarının oluşmasına neden olmaktadır 

(İbicioğlu, 2010: 54). Dolayısıyla girişimciliğin kültür haline getirildiği ve girişimcilik bilincinin 

geliştirildiği destinasyonlarda işveren sayısında, üretiminde ve ekonomisinde önemli ölçüde 

büyüme ve gelişme söz konusu olmaktadır (Uluköy, 2013: 80). Turizm sektörü de girişimlerin 

yoğun olarak gerçekleştiği, girişimcilerin ilgi gösterdiği sektörlerden biridir. 

Denizi, kumu, güneşi olan bölgeler için de yatırım olanakları varken, kültürel ve doğal 

yapısı bozulmamış destinasyonlar içinde yatırım olanakları fazladır. Alternatif turizm çeşitlerinin 

de değerlendirilmesi ile birlikte turizm küçük destinasyonlar için bacasız sanayi konumundadır. 

Bununla birlikte turizm ve çevre birbirinden ayrı düşünülemeyecek kavramlardır. Çevre, 

turizmin en önemli varlık sebeplerinden biridir. Turistik beldelerin çevre, temizlik, imar ve alt 

yapı hizmetlerini yürüten yerel yönetimler turizm sezonunda nüfusun aşırı yoğunlaşması 

sonucunda yetersiz kalmaktadırlar.Turizm yatırımlarının maliyeti yüksek, geri dönüş vadeleri ise 

çok uzun olduğundan özellikle mikro destinasyonlarda yerel girişimciliğin önemini ve 

gerekliliğini bölgenin kalkınmasında karşımızı çıkartmaktadır. Ayrıca yerel girişimciler siyasi, 

sosyal, doğal, kültürel ve ekonomik olaylara çok duyarlı olan turizm yatırımlarının riskini de 

üstlenmektedirler. Bu nedenle sınırlı olan kaynakların küçük turizm alanlarında daha uzun süreli 

çalışan ve daha fazla istihdam sağlayan yatırımlara yönlendirilmesinde yerel girişimciliğin 

varlığının öneminden söz etmek mümkündür.  

Yerel girişimcilerin yatırımlarını daha küçük turizm alanlarında değerlendirebilmesi için 

en önemli etkenlerden biri de destinasyonun pazarlanabilmesidir. Aynı zamanda destinasyon 

pazarlamasından sonra yöreye özgü ürünlerin üretilip satılması da bölgenin ekonomik 

kalkınmasına önemli derecede katkı sağlamaktadır (Ersun ve Arslan, 2011). Amerika Birleşik 

Devletlerinde ülkenin birçok büyük kentinin bugün turizmi en önemli ekonomik sektörlerden biri 

olarak listeledikleri dikkat çekmektedir. Kentlerin ekonomik gelişme için turizmin dışında çok 
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da fazla seçenekleri olmadığı belirtilmekte, Amerika Birleşik Devletlerinde başlayan ve daha 

sonra Batı Avrupa, Avustralya, Yeni Zellanda ve Singapur’a yayılan bu eğilimde, turizmin 

kentsel ekonomik gelişmenin en temel ögelerinden biri olduğu belirtilmektedir. Yerel birimler, 

görünmez ihracat olarak niteledikleri turizmi kullanarak taşınabilir işlenmiş ürünlerini ve tarım 

ürünlerini üreterek pazarlayarak gelirlerini artırdıkları gibi, istihdam yaratmakta ve yerel halkın 

yaşam standardını artırmaktadır (Rogerson, 2004). 

Türkiye turizmi açısından destinasyona yönelik turizm potansiyelleri araştırılarak 

şehirlerimizin uygun alternatif turizm çeşitleri ile pazarlanması önem arz etmektedir. Bununla 

birlikte turistik ürünlerin yöresel bazda pazara girişi ile ekonomik kalkınma, kendi kendine 

yetebilme ve dışa bağımlılığın azalması sağlanabilmektedir.  

Kentsel canlandırma, yerel ekonomik gelişme ve turizm arasında bu kadar önemli bir 

ilişki olmasına karşılık, halen turizm girişimciliği göreli olarak araştırılmamış alanlardan biridir. 

Girişimcilik uzun bir süredir yeniliğe, iş yaratmaya ve rekabeti güçlendirmeye yaptığı katkılar 

nedeniyle ekonomik büyüme ve gelişmenin ana kaynağı olarak kabul edilmektedir. Son 

zamanlarda, yerel ekonomik gelişmeyi ve büyümeyi harekete geçiren bir araç olarak turizm 

girişimciliğinin desteklenmesine yönelik artan bir ilgi söz konusudur (Chatman v.d., 2008). 

Turizm sektöründe tek bir girişimci türünden de bahsetmek olası değildir. Ürün 

çeşitlenmesine ve davranışsal yaklaşıma göre turizm türlerinin de farklılaştığı görülmektedir 

(Koh ve Hatten, 2002).Yapılan yatırımlar küçük bölgelerde yörenin kaynakları belirlenerek 

yapılmaktadır. Küçük destinasyonların ulaşılabilirliği ve sürdürülebilirliği göz önüne alındığında 

sanayileşmek oldukça maliyetli olmaktadır. Bu durumda büyük yatırımcılar fabrikalarını daha 

büyük bölgelere kurarak maliyetlerin düşürülmesini sağlamaktadırlar. Ancak turizm, küçük 

destinasyonların en büyük kaynaklarından biri halindedir.  

Bir ülkenin/bölgenin/yörenin kalkınmasında girişimcilik en önemli faktörlerden biridir. 

Yapılan çalışmalar ekonomik kalkınmanın yeni firma kurulması ve yeni firmaların başarısıyla 

sağlanabileceğini ortaya koymaktadır. Ancak genel bir eğilim olarak bu faktörlerin işletme 

özellikleri, girişimcinin demografik ve davranışsal özellikleri ile insan sermayesine ilişkin 

özellikleri ve girişimcilik iklimi olarak tanımlayabileceğimiz dışsal faktörler olmak üzere belli 

başlıklar altında ayrı ayrı tartışıldığı görülmektedir. Yine de son dönemlerde turizmin dünyada 

en temel ekonomik güçlerden biri haline gelmesiyle girişimciliğin turizm gelişmesi üzerine 

katkısını çalışan araştırmalar artmaktadır (Lerner ve Haber, 2000; Getz ve Petersen, 2005, Getz 

ve Carlsen, 2000; Page vd., 1999; Nieman vd., 2008; Jaafar vd., 1999; Ateljevic ve Doorne, 

2003; Valdez, 2009; Avcıkurt, 2003; Akbaba, 2012; Erkuş, 2009). Buradan hareketle bu 

çalışmada da mikro bir destinasyon olan Balıkesir İli Burhaniye İlçesinde, turizm sektörü üzerine 

çalışan müteşebbislerin, Burhaniye’nin turizm sektöründe yeni yatırım ve yeni oluşumlar 

açısından değerlendirmeleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 
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3. YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı; mikro bir destinasyon olan Balıkesir İli Burhaniye İlçesinde, 

turizm sektörü üzerine çalışan müteşebbislerin, Burhaniye’nin turizm sektöründe yeni yatırım ve 

yeni oluşum değerlendirmelerinin tespit edilmesidir. Araştırma kapsamında seçilen Burhaniye 

ilçesi yerel girişimcilerinin turizm yatırımlarını değerlendirilesi adına, 50 örneklemle bir ön test 

uygulanmış ve yerel girişimcilerin turizm potansiyelini değerlendirmesi için 4 boyut 16 ifadeli 

girişimcilik ölçeği oluşturulmaya çalışılmıştır. Boyutlar;Turizm Katılımcıları Davranışları, 

Yeterlilik ve Reklam, Turistik ürün fiyatlandırması ve Yatırım Alanları ve Taşıma Kapasitesi 

olarak isimlendirilmiştir. Ön test sonucunda elde edilen ölçek 5’li likert tipi ve 1- Kesinlikle 

Katılmıyorum ‘dan 5- Kesinlikle Katılıyorum ‘a doğru derecelendirilmiştir.  

Araştırma evrenini Balıkesir ili Burhaniye İlçesi örneklemini ise Burhaniye ilçesinde 

turizm sektöründe faaliyet gösteren yerel girişimciler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama 

tekniği olarak anket uygulaması, kolayda örnekleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Anketler 

girişimcileri iş yerlerinde ziyaret ederek yüz yüze gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. birinci bölümde katılımcılara 

yönelik demografik özellikler ve yeni yapılabilecek yatırımlar için gerekli olabilecek yatırım 

miktarı ifadeleri, ikinci bölümde ise ön test sonucunda oluşturulmuş girişimcilik ölçeğine ait 

ifadeler yer almaktadır. Ocak – Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen uygulamaya toplam 317 

katılımcı katılmıştır. Anket formundan çeşitli nedenlerle 17 anket çıkartılarak anket sayısı 300’e 

indirgenerek analize tabi tutulmuştur. 

3.1. Verilerin Analizi 

Araştırmada katılımcıların demografik özellikleri ve yatırım miktarı için yüzde ve frekans 

analizlerinden, oluşturulan girişimcilik ölçeğinin geçerliliği ve güvenilirliğinin tespit edilmesi 

için Açıklayıcı faktör analizi ve Cronbach alpha güvenilirlik analizlerinden faydalanılmıştır. 

Katılımcıların faktörlere ait yaptıkları ortalama değerlendirmeler için ortalama ve standart sapma 

değerleri tablolar halinde gösterilmiştir. 

3.2. Araştırma Katılımcılarının Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılımcılarına ait demografik özellikler ve Burhaniye’de yapılabilecek için 

yeterli görülen yatırım miktarlarına ait sonuçlar Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Tablo 1. Araştırma Katılımcılarının Demografik Özellikleri 
Özellikler N % 

Cinsiyet   

Kadın 162 24,0 

Erkek 138 76,0 

Yaş   

18-25 51 17,0 

26-40 112 37,3 

41-60 117 39,0 

61+ 20 6,7 

Eğitim   

İlkokul 30 10,0 

Lise 98 32,7 

Üniversite 166 55,3 

Lisans Üstü 6 2,0 

Gelir TL   

1400 VE ALTI 11 3,7 

1401-3000 51 17,0 

3001-5000 149 49,7 

5001 ve üzeri 89 29,7 

Yatırım İçin Gerekli 

Miktar 

  

20.000-50.000 20 6,7 

50.001-100.000 109 36,3 

100.001-500.000 125 41,7 

500.001-1.000.000 32 10,7 

1.000.000 ve üstü 14 4,7 

N: 300 

Tablo 1 incelendiğinde; araştırma katılımcılarının % 76’sını erkekler, % 24’ünü kadınlar 

oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan katılımcılar yaş grupları açısından değerlendirildiğinde,% 

39’unun 41-60 yaş aralığında, % 37,3’ünün 26-40 yaş grubu aralığında, % 17’sinin 18-25 yaş 

aralığında ve % 6,7’sini 61 ve üzeri yaş aralığında olduğu görülmektedir. Araştırma 

katılımcılarının eğitim durumlarına göre ise üniversite mezunu olanların toplam katılımcılar 

içerisindeki payı % 55,3, lise mezunları % 32,7, ilkokul % 10 ve lisansüstü mezunları % 2’dir. 

Katılımcıların gelir düzeylerine göre en yüksek paya sahip gelir 3001 – 5000 TL arlığında ve 

yüzdesi 49,7’dir. 5001 TL  üzerinde gelir elde edenlerin oranı % 29,7, 1401 ve 3000 TL gelir 

elde edenlerin oranı % 17 ve 1400 TL ve altında gelir elde edenlerin oranı 3,7’dir.Katılımcıların 

Burhaniye ilçesinde yapılabilecek yeni yatırımlar için gerekli gördüğü yatırım miktarının % 

41,7’si 100 bin TL ile 500 bin TL aralığındadır. 50 bin TL – 100 bin TL aralığının yeterli 

olduğunu düşünenlerin oranı % 36,3, 500 bin TL – 1 milyon TL aralığı % 10,7, 20 bin TL – 50 

bin TL aralığı % 6,7 ve 1 milyon TL ve üstü yatırım miktarının gerekli olduğunu düşünenlerin 

oranı % 4,7’dir. 

3.3. Kullanılan Ölçeğe ilişkin Açıklayıcı Faktör Analizi  

Ön test sonucunda oluşturulmuş girişimcilik ölçeğine ilişkin AFA ve Cronbach alpha 

analiz sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir. 16 önerme ile yapılan açıklayıcı faktör analizi 

sonucunda 4 önerme veri setinde binişiklik gösterdiğinden dolayı analizden çıkartılmıştır.  
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Tablo 2. Girişimcilik Ölçeğine Yönelik Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktör 
Faktör 

Yükü 

Faktör 

Yükü 

Faktör 

Yükü 

Faktör 

Yükü 

Öz 

Değer 

Turistin Halka Bakışı ,821    

2,447 

 

Halkın Turiste Bakışı ,795    

Personelin Turistte Bakışı ,740    

Tutum Ve Davranış ,677    

Sosyal Tesisler  ,802   

2,019 
Alışveriş İmkânı  ,724   

Aradığını Bulma  ,670   

Turistik Tanıtım Yeterli  ,610   

Yiy. İçecek İşl. Fiyatları Yüksek   ,815  
1,206 

Otellerin Fiyatları Yüksek   ,633  

Yeterli Alan    ,783 
1,203 

Daha Fazla Turist Ağırlayabilir    ,726 

KMO and Bartlett's Test: ,686  

Sig.: ,000  

Cronbach alpha: ,767  

Açıklanan Varyans: 57,303  

Tablo 2 incelendiğinde; ön test sonucunda elde edilen 16 önermenin hangilerinin 

birbirleriyle daha tutarlı olduğuna dair dört faktörel boyut belirlenmiştir. Bu faktörel boyutlara 

ait faktör yükleri ve öz değer değerleri tabloda görülebilmektedir.  Araştırma da KMO (Kaiser-

Meyer-Olkin) testi sonucu 0,686 olarak elde edilmiştir.  KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) testi, 

örnekleme yeterliliğini ölçmeye yarayan bir test olup örnek büyüklüğü ile ilgilenir. Bu testin 

sonucu bir oran olup % 60,0’ın üstünde olması arzulanır (Yavuz, 2007: 96).Dolayısıyla 

çalışmada elde edilen sonuç, örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu göstermektedir. 

Araştırma da 0,05 anlamlılık düzeyinde bir sonuç elde edebilmek adına faktör yükü 0,5’ten 

küçük olan önermeler analizden çıkartılmıştır ve analiz sonucunda 16 önermeden 12 önerme ile 

analize devam edilmiştir. Çalışmada Barlett testinin P değeri 0,000 olarak elde edilmiş ve 

analizde elde edilen sonuçların anlamlılığı gösterilmiştir. Katılımcıların ‘girişimcilik’ algılarını 

belirlemek amacıyla oluşturulan değişkenlerin güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alfa) 0,767 

olarak bulunmuştur. Araştırmada yer alan değişkenlerin yüksek güvenilirliğe sahip olduğu 

görülmektedir. Girişimcilik ölçeğine yönelik açıklanan toplam varyans 57,303 olarak elde 

edilmiştir.  

Burhaniye yerel yatırımcılarının anket formundaki yanıtlarından, turizm sektöründe 

turist, yerel halk ve çalışan personellerin birbirleri ile ilişki içerisinde olduğu ve ilişki içerisinde 

tutum ve davranışların önemli olduğu görülmüştür. Buradan hareketle oluşturulan faktör 1: 

‘Turizm Katılımcıları Davranışları’ olarak isimlendirilmiş ve bu faktörün öz değeri; 2,447’dir. 

Diğer bir faktör olan faktör 2’de ‘Reklam ve Yeterlilik’ olarak isimlendirilmiştir. Burhaniye 

gelebilecek turistlerin yeterli alış veriş imkânları, aradığı ürünlere ulaşabilme durumu ve 

Burhaniye reklamlarını içeren ifadelerden oluşan faktör 2’nin öz değeri; 2,019’dur. Konaklama 

ve yiyecek içecek ürünlerinin fiyatlarının yüksek ya da düşük olmasına ilişkin ifadelerde bir 

grupta toplanmış ve faktör 3 ‘Turistik Ürün Fiyatlandırması’ olarak isimlendirilmiştir. Faktör 

3’ün öz değeri; 1,206’dır. Yatırım yapılabilecek yeterli alanların olması, daha fazla turistin 

ağırlanabilmesi gibi ifadelerin bir çatı altında toplandığı tespit edilmiştir. Faktör 4 ‘Taşıma 

kapasitesi ve Yatırım Alanları’ olarak isimlendirilmiş, öz değeri; 1,203’tür. 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 579 

Faktörlerin yerel girişimciler tarafından turizm potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin 

ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 3’te gösterilmektedir. 

Tablo 3. FaktörlerinYerli Girişimciler Tarafından Algılanması Ve Bakış 

Açılarına İlişkin Ortalama Ve Standart Sapma Değerleri 
Önermeler N Ortalama S. Sapma 

Faktör1: Turizm Katılımcıları Davranışları 300 2,67 ,88245 

Faktör2: Reklam ve Yeterlilik 300 4,06 ,73590 

Faktör3: Turistik Ürün Fiyatlandırması 300 2,60 ,88292 

Faktör4: Taşıma kapasitesi ve Yatırım Alanları 300 2,62 ,93931 

Tablo 3 incelendiğinde; yerel yatırımcıların Burhaniye turizmi için reklam ve yeterlilik 

faktörüne en yüksek değerleri verdikleri görülmüştür (Ort.: 4,06). Diğer faktörlere ait ortalamalar 

sırasıyla, turizm katılımcıları davranışları (Ort.: 2,67), taşıma kapasitesi ve yatırım alanları (Ort.: 

2,62) ve  turistik ürün fiyatlandırması (Ort.: 2,67)’dir.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Küreselleşme olgusunun dünya genelinde hız kazanmasıyla birlikte ülkeler arasındaki 

gelişmişlik seviyesi gittikçe artmaktadır. Gelişmiş ülkeler sahip oldukları bir takım ekonomik 

avantajlar nedeniyle kalkınma düzeylerini gerçekleştirmişler ve az da olsa bölgeler arasındaki 

dengesizliği de en aza indirgemiş durumdadırlar. Ancak bu gelişmekte ve az gelişmiş olan 

ülkeler için geçerli değildir. Gelişmekte olan ülkelerde sanayileşme olmadığı için kalkınma 

hamlelerini ancak sahip oldukları turistik arz potansiyelini değerlendirmekle mümkündür. 

Turizm sektörünün bölgesel kalkınma ve yöredeki turizm kaynaklı kaynakların etkin kullanımı 

konusunda büyük bir yeri ve önemi vardır (Çeken, 2008). 

Bu çalışmada; mikro bir destinasyon olan Balıkesir İli Burhaniye İlçesinde, turizm 

sektörü üzerine çalışan müteşebbislerin, Burhaniye’nin turizm sektöründe yeni yatırım ve yeni 

oluşum değerlendirmeleri, turizm sektörü potansiyeline uygun olarak geliştirilen girişimcilik 

ölçeği ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Mikro destinasyonlarda yerel girişimciler turizm 

yatırımları açısından oldukça önemlidir. Yerel müteşebbisler, yaşadıkları bölgeyi daha iyi bilen, 

bölgeyi ziyaret eden turist profilleri ile sürekli iletişim halinde olan ve turizm hizmeti 

verebilecek çalışma potansiyeli olan nüfusun hizmet kalitesini iyi gözlemleyebilen kimselerdir. 

Dolayısıyla yapılabilecek yeni yatırımların değerlendirilmesi ve uygulanabilirliğinde önemli 

birer göz durumundadırlar. 

Araştırma sonuçlarından ilki, katılımcıların Burhaniye turizmi potansiyeli açısından 

‘Sosyal Tesisler, Alışveriş İmkânı, Aradığını Bulma, Turistik Tanıtım Yeterli’ gibi ifadelerin 

oluşturduğu, reklam ve yeterlilik olarak adlandırdığımız değişkene dair yaptıkları 

değerlendirmenin ortalamasının orta seviyeden yüksek olduğu ve yeterli görüldüğüdür. Buradan 

hareketle yerel girişimciler için Burhaniye’de bulunan AVM’ler, istenilen ürüne ulaşabilme 

imkânı, sosyal tesislerin yeterliliği ve Burhaniye turizmi adına yapılan tutundurma çabaları 

yeterlidir. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte yapılabilecek yeni yatırımlar için bu tesislerin ve 

reklam çabalarının modernize edilmesi gerekmektedir.  
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Araştırma sonuçlarından bir diğeri; turistik ürün fiyatlarının Burhaniye ilçesinde yerel 

girişimciler tarafından çok yüksek değerlendirilmediğidir (Ort.:2,60). Büyük destinasyonlarla ya 

da marka değeri yüksek imaj çalışmalarını tamamlamış diğer destinasyonlarla karşılaştırıldığında 

turistik ürünlerin fiyatlarının yüksek olmadığı düşünülebilir. Ancak ürün fiyat ilişkisinin 

değerlendirilmesinde, hizmet sektörünün içerisinde yer alan turizm sektöründe en önemli yapı 

taşlarından biri de hizmet kalitesidir. Hizmet kalitesine göre fiyatlandırmanın  seviyesi 

girişimcilere tekrar sorularak, turizm potansiyeli ile ilişkilendirilebilir. 

Katılımcılara göre taşıma kapasitesi ve yatırım yapılabilecek alanlar yeterli seviyede 

değildir. Aynı zamanda yerel girişimcilerin Burhaniye’de yapılabilecek yeni yatırımlar için 

yeterli gördüğü yatırım miktarı daha çok 50 Bin TL ile 500 Bin TL arasında değişmektedir. İlçe 

belediyesi ve Turizm Bakanlığı’nın turizm teşvikleri yerel girişimcilerle paylaşılarak ve destek 

eğitimleri verilerek tüm paydaşlarla birlikte taşıma kapasitesi şehir planlamasına uygun olarak 

artırılabilir. 

Katılımcılara göre ortalamasının düşük olarak tespit edildiği bir diğer faktörde turizm 

katılımcılarının davranışlarıdır (Ort.: 2,67). Turist, yerel halk ve turizm sektörü çalışanlarının 

tutum ve davranışlarının oluşturduğu bu faktör için turizmde katılımcı ilişkilerinin yeterli 

seviyede olmadığı tespit edilmiştir. İlçe Ticaret Odalarının üniversitelerle iş birliği içerisinde 

yaptığı turizm sektörüne yönelik eğitimlere turizm çalışanlarının yanı sıra yerel halktan 

oluşturulabilecek mikro gruplarında katılımları ile ilişkilerin güçlendirilmesi sağlanabilir. Aynı 

zamanda mikro bir destinasyon olan Burhaniye için yapılabilecek tutundurma çalışmaları ile 

birlikte de, ziyaretçilerin Burhaniye turizmine dolayısıyla yerel halk ve turizm çalışanlarına olan 

bakış açısı güçlendirilebilir.  

Bu çalışmada mikro bir destinasyon olan Burhaniye turizm potansiyelinin yerel 

girişimciler tarafından değerlendirilmesi tespit edilmeye çalışılmıştır. İleride yapılabilecek 

çalışmalarda oluşturulan bu girişimcilik değişkeni, algılan hizmet kalitesi, fiyat algısı, marka 

imajı gibi değişkenler ile ilişkilendirilerek, Burhaniye turizmi için daha sağlıklı sonuçlar elde 

edilebilir. Araştırma sonuçları, mikro bir destinasyonda gerçekleştirilerek elde edilmesinden 

dolayı genellenememektedir. Aynı zamanda ilçe turizmi alternatif turizm çeşitleri ile 

değerlendirilerek, turizm potansiyelinin hangi alternatif turizmi çeşidine uygun olduğu da 

gelecek çalışmalarda araştırmalara konu edilebilir.  
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Özet 

Kadın girişimciler iş hayatında çok çeşitli ekonomik risklerle karşılaşmaktadırlar. Çalışmanın amacı KOSGEB 

desteği uygulamalarının Balıkesir’de yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilerin ekonomik risk 

algısına etkisini belirlemektir. Bu amaçla ilk olarak Balıkesir KOSGEB İl Müdürlüğü’nden yiyecek-içecek sektöründe 

faaliyet gösteren ve kredi desteği alan kadın girişimcilerin listesi temin edilmiştir. İkinci aşamada alan yazına dayalı 

olarak hazırlanan sorulardan yola çıkılarak, ulaşılabilen ve görüşmeyi gönüllü olarak kabul eden kadın girişimcilerle 

yüz yüze mülakat yapılmış ve anket uygulanmıştır.  Bu yolla katılımcılardan elde edilen veriler sınıflandırılarak 

KOSGEB kredi desteğinin kadın girişimciler arasında ekonomik riskleri azaltmadaki rolü belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırma sonuçları kadın girişimcilerin ekonomik riskini azaltmada KOSGEB kredi desteğinin önemli bir rol 

oynadığını ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kadın Girişimci, KOSGEB Kredisi, Ekonomik Risk. 

THE EFFECT OF KOSGEB CREDIT SUPPORT ON ECONOMIC RISK 

PERCEPTION OF WOMEN ENTREPRENEURS IN FOOD AND BEVERAGE 

SECTOR 

Abstract 

Female entrepreneurs may face a wide range of economic risks in the business life. The aim of the study is to 

determine the effects of KOSGEB credit support practices on economic risk perception of women entrepreneurs 

operating in the food and beverage sector in Balıkesir. For this purpose, a list of women entrepreneurs receiving credit 

support from the Provincial Directorate of Balıkesir KOSGEB to operate in the food and beverage sector was provided. 

In the second phase, face-to-face interview and a questionnaire applied with women entrepreneurs who were able to 

access and negotiate as volunteers. In this way, the classification of the data obtained from the participants helped to 

determine the risk reduction role of KOSGEB credit support among female entrepreneurs. Research results reveal that 

KOSGEB credit application plays an important role in reducing economic risk of female entrepreneurs. 

Keywords: Woman Entrepreneur, SMEs Credit, Economic Risk. 
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1. GİRİŞ 

Bir ülkenin iktisadi gelişmişlik düzeyinde girişimcilik önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle 

iktisadi açıdan en gelişmiş ülkeler arasına girebilme hedefi olan ülkemizde, kadın girişimciliğin 

özendirilmesi ve kadın girişimcilere yönelik pozitif ayrımcılık yapılması oldukça önemlidir. Ayrıca 

girişimcilik, çeşitli nedenlerle kendi işini kurma hayali olan kadınlar için ekonomik bağımsızlığın en 

önemli göstergelerinden de biridir.  

Son yıllarda kadın girişimci sayısının artmasında, dünya genelinde çalışan kadınların 

desteklenmesini sağlayan yasalarla birlikte, bu yöndeki yeni uygulamalar ve anlayışlar da etkili 

olmaktadır. Demografik gelişmeler, eğitim olanaklarının artışı, çekirdek ailelerin çoğalması, 

toplumda çalışan kadın imajına yönelik tutumların iyileşmesi bu faktörlerden bazılarıdır (Yirik ve 

Yıldırım, 2014: 363). Kadınların dünya genelinde her geçen gün daralan kamu sektöründe iş 

bulmada yaşadığı zorluklar da kadınların girişimciliğe olan ilgisini arttırmaktadır (Göküş vd., 2013: 

91). Yılmaz ve Kurşun (2017: 240) ise aile ihtiyaçlarını karşılamak ve aileye maddi destek sağlamak 

gibi kadın girişimciliğini iten faktörlerin, kendini kanıtlama ve başarı güdüsü gibi çeken faktörlere 

kıyasla girişimcilik başarısını daha az katkı sağladığını ileri sürmektedir. 

Bir girişimcinin yeni kurulan bir işin başlangıcında bankalardan borç temin edebilmesi son 

derece güçtür. Bu nedenle yeni girişimciler için yeni iş kurmaktan kaynaklanan girişimcilik 

risklerini azaltan fon kaynaklarına erişim son derece önemlidir. Bu niteliği ile KOBİ destek kredileri 

ülkemizdeki kadın girişimcilerin girişimcilik risklerini azaltmada önemli bir rol oynamaktadır.Son 

yıllarda Türkiye'de girişimcilik bilincini arttırmak adına, KOSGEB iş kurma düşüncesinde olan 

girişimcileri çeşitli girişimcilik destek programları ile desteklemektedir. Uygulamada 1. ve 2. 

Bölgeler için destek oranı erkekler için % 60 iken; kadın, gazi, şehit yakını ve engelli girişimciler 

için bu oran %80’dir. 3., 4., 5. ve 6. bölgeler için ise bu oranlar % 70’e % 90’dır. 

Ülke ekonomisini canlandırmak, istihdamı arttırmak ve kadın girişimcilerin rekabet gücünü 

arttırabilmek için kadın girişimcilerin desteklenmesi ve kadın girişimcileri destekleyen politika, 

program ve kuruluşların önemle üzerinde durulması gerekmektedir. Bu çalışma ile kadın 

girişimcileri destekleyen önemli kurumlardan birisi olan KOSGEB'in Balıkesir ve ilçelerinde 

yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilere verdiği kredi desteğinin ekonomik 

risk algısına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. Girişimcilik Kavramı  

İktisat literatüründe girişimcilik tanımı ilk kez Richard Cantillon (1755) tarafından 

yapılmıştır. Cantillon (1755)'e göre, girişimciliğin temelinde belirsizlik yatmaktadır ve belirsizlik 

altında iş faaliyetinde bulunan girişimcilerdir (Karadal, 2013: 5). Tanım daha sonra Jean Baptise Say 

tarafından da geliştirilerek, girişimcinin risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütleme ve yönetme 
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niteliğine sahip olması gereği üzerinde de durulmuştur (Aytaç, 2006: 141; Güleç, 2011: 1; Uluköy 

vd., 2013: 81). Schumpeter (1950: 132) ise girişimciyi; yeni teknik olanakları kullanarak yeni bir 

malın üretimini, eski bir malın yeni üretim metodunu, yeni bir hammaddenin bulunup 

kullanılmasını, bir sanayi kolunda yeniden düzenlemeyi kapsayan çalışmaları yapan kişi olarak 

tanımlamaktadır. Günümüzde ise girişimci, daha çok kendi işini kuran, risk üstlenerek çeşitli üretim 

faktörlerini bir araya getiren ve üretim sürecinde bulunan, bunun sonucunda da kar elde etmeyi 

amaçlayan kişi olarak ifade edilmektedir (Duran vd., 2013: 34).  

Girişimcilerin girişimcilik özelliklerine katkı sağlayan davranışsal ve algısal özellikler; risk 

alma, fırsatları değerlendirme, yenilikçilik, özgüven, kararlılık, vizyon, başarı güdüsü, iletişim 

becerisi, lider yönlü olma, içsel kontrol, bağımsızlık arzusu ve belirsizliğe karşı tolerans olarak 

sınıflandırılabilmektedir (Uluköy vd., 2013: 82-85). Bu özelliklere bakıldığında girişimcilerde 

yenilikçi kişiliğin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim yapılan bir araştırmada yenilikçiliğin 

işletmelerde finansal performansa olumlu yönde katkı sağladığı, müşteri  memnuniyetini arttırdığı, 

içsel süreçlere olumlu yönde katkı sağladığı, öğrenme ve gelişmeye yeni fırsatlar sağladığı ortaya 

çıkmıştır (Öztürk vd., 2013: 97). 

Girişimciler yaratıcı ve vizyon sahibi kişilerdir. Her zaman bilinmeyenle ve gelecekle 

ilgilenen, olasılıklardan olanaklar yaratan, çok önemsiz durumları bile çok önemli fırsatlara 

çevirebilen kişiler girişimci kişilerdir (Gerber, 2003: 4). Buna göre girişimci yeniliği gerçekleştirir, 

sosyal ve kurumsal engelleri ortadan kaldırır. Böylelikle sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeye 

katkı sağlar (Karadal, 2013: 5). Yapılan bir araştırmada güven, liderlik, yenilikçilik ve rekabetçiliğin 

Türkiye’nin İlk 100 büyük şirketinin baskın girişimcilik özellikleri olduğunu ve bu özelliklerin 

örgütlerin girişimcilik rolü ve başarısı ile ilgili olduğu ortaya çıkmıştır (Erol, ve Kambur, 2014: 

159).  

Mohanty (2005: 12)'e göre girişimciliğin en önemli özeliklerinden birisi risk almadır. Hisrich 

ve Peters (1985: 7) de girişimciliğin risk alma ile ilişkili olduğunu savunmaktadırlar. Ayrıca risk 

alma başarı güdüsü ile de ilişkilidir (Henry vd., 2003: 38). Girişimci ruhlu bir kişinin karşılaştığı 

riskleri avantaja çevirmeyi ve fayda sağlamayı bilebilmesi gerekmektedir (Macko ve Tyszka, 2009: 

470). Littunen (2000: 298) ise girişimcileri motive eden faktörleri; kendi kendinin patronu olma 

isteği, maddi ve manevi kazanımlar, kendi geleceğini kendi karar ve çabası ise kurma isteği, özgür 

ve esnek bir iş ortamına sahip olma isteği ve iş fırsatlarını değerlendirme isteği olarak belirtmiştir.  

Duygusal zekâ ile girişimcilik tipleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan bir 

araştırmada, Duygusal zekânın ruh hali alt boyutu (mutluluk ve iyimserlik) ile girişimcilik 

tiplerinden başarı odaklılık, bağlılık odaklılık ve güç odaklılık arasında pozitif yönde ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. Aynı araştırmada duygusal zekânın farkındalık alt boyutu ile girişimcilik 

tiplerinden başarı odaklılık ve güç odaklılık arasında ve duygusal zekânın ilişkiler alt boyutu ile 

girişimcilik tiplerinden başarı odaklılık arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (Cin ve Günay, 

2013: 24). Bir başka araştırmada ise kendine güven hariç, girişimci kişilik özelliklerinin  (başarma 
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ihtiyacı, yenilikçilik, kontrol odağı olma, risk alma ve belirsizlik toleransı)girişimcilik eğilimini 

pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır (Bozkurt ve Erdurur, 2013: 57). 

2.2. Kadın Girişimciliği  

Literatürde kadın girişimciliği ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde genel olarak kabul 

gören kapsamlı bir tanım şu şekilde yapılmaktadır: "Ev dışı bir mekanda, 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 temasa geçen; 

işletmenin geleceği ile ilgili planlar yapan; işletmeden elde ettiği kazancın, yatırım ve kullanım 

alanları üzerinde söz sahibi olan; işletmesi adına tüm riski üstlenen kadındır" (Ecevit, 1993: 18; 

Soysal, 2010: 90; Karadal, 2013: 219-220). 1970'lere kadar girişimcilik denildiğinde akla hep 

erkekler gelmesine (Gül ve Altındal, 2016: 1364) rağmen, güncel araştırmalar kadın girişimci 

sayısının hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yükselişte olduğunu göstermektedir 

(Çabuk vd., 2015: 424).  

Türkiye'de 1980'lerle birlikte kadınlar, neo-liberal politikaların etkisiyle küçük ve orta 

ölçekli girişimci kredi ve eğitim programlarıyla özellikle turizm sektöründe daha fazla yer almaya 

ve çoğunlukla ailelerinden onlara miras olarak kalan verimsiz arazileri değerlendirerek, konaklama 

ya da yiyecek-içecek sektöründe faaliyet göstermeye başlamışlardır (Altındal ve Gül, 2016: 117-

118).  

Kadınların iş kurma nedenlerine bakıldığında itme ve çekme faktörlerinin önemli rol 

oynadığı söylenebilir (Soysal, 2010: 90). Türkiye’de kadınları girişimci olmaya iten 

nedenlerin“kadınların daha özgürlükçü ve eşitlikçi değerlere sahip olmaya başlamaları, kendilerine 

güvenmeleri, çeşitlenen mal ve hizmet piyasasında kendilerine daha uygun işler bulabilmeleri gibi 

faktörler olmadığını, aksine ülkenin makro ekonomik koşullarının hane halkı geliri üzerinde 

yarattığı olumsuz etkileri azaltmanın bir çabası olduğunu” ifade edilmektedir (Çabuk vd., 2015: 

425-426). Benzer şekilde Karadal (2013: 223) de kadınların ekonomik zorunluluklar nedeniyle 

girişimci olduklarını; esnek istihdam politikaları ve işçi azaltmanın kadınları küçük işyeri sahibi 

olmaya ittiğini ifade etmektedir. Bunun aksine; bağımsızlık isteği, kendini gerçekleştirme isteği, 

kendi işinin patronu olma, aile ve iş sorumluluğu arasındaki dengeyi kurma isteği ise kadınları iş 

yaşamına çeken faktörler arasında yer almaktadır (Hisrich ve Brush, 1989: 30).  

 Bir çalışmada Türk kadın girişimcisinin daha çok kolektif, girişimcilik düzeyi düşük, 

belirsizlikten kaçınan, güç mesafesi (ayrımcılık) daha yüksek, kısa dönem odaklı ve yetiştiği Türk 

kültüründen etkilen bir yapıya sahip olduğu ileri sürülmektedir (Morçin, 2013: 167). Bir başka 

kaynakta ise kadın girişimcilerin özellikleri girişimci olmaktan kaynaklanan özellikler (risk alma, 

yenilikçilik, kendine güven, ekonomik bağımsızlık, rekabetçilik vb.), sosyo-kültürel özellikler 

(ailesinin ve yakın çevresinin desteğini alabilen, saygı gören, iyi ilişki kurabilen vb.) ve cinsiyet 

rolünden kaynaklanan özellikler (iş-ev dengesi, duygusallık, hoşgörü, özverili olma vb.) olmak 

üzere üçe ayrılmaktadır (Yetim, 2008: 85).  
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 Yeni girişimciliğe başlayan kadın girişimcilerin içsel motivasyonları dikkate alındığında 

nitelik açısından orijinal ve iç girişimci olarak ayrılabilmesi mümkündür. Orijinal girişimcilik; 

girişimcilerin öncelikle kendi güç, yetenek, algı, sezgi, beceri, ustalık, deneyim, bilgi gibi 

özelliklerine dayanarak hayallerini düşlerini gerçekleştirmek üzere eyleme geçtikleri ve ilk defa 

sıfırdan başlayarak kurdukları girişimlerdir (Göçmen, 2007: 19). Bu niteliği ile orijinal girişimcilik, 

kadın girişimcileri en fazla cezbeden girişimcilik motivasyonları arasında değerlendirilebilir. İç 

girişimcilik ise bireyin bir kuruluşta ücretle çalışırken, o kuruluşun yardımıyla kendi işini kurmasıdır 

(Titiz, 1998: s.138). Bu girişimcilik türü de, kendini kanıtlamak ve risk almak isteyen kadın 

girişimcileri cezbeden girişimcilik türleri arasında yer alabilmektedir. 

2.3. Kadın Girişimciliğinde Ekonomik Riskler 

 Risk belirsizliğe bağlı olarak firma değerindeki (kar, gelirler, pazar payı vb.) olası kayıpları 

ifade eder. Bu nedenle risk, belirsizlik ile değer yaratma arasındaki ilişkiyi yansıtır.  Bu niteliği ile 

risk yönetiminde, çevresel faktörlere dayalı öngörülen belirsizlik ve risklerin yanında, alınan 

kararların belirsizlik ortamındaki olası sonuçları da dikkate alınmalıdır (Ilevbare vd., 2014: 401). Bu 

yaklaşımdan hareketle, kadın girişimciliğinde ekonomik en aza indirilmesi, özellikle sınırlı 

kaynakları nedeniyle risklerin zararlı etkilerine en çok maruz kalan bu girişimcileri ayakta tutmanın 

en etkili yollarından biridir.  

 Kadın girişimcilerin karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirmeye yönelik risk yönetimi 

uygulamaları; stratejik risk yönetimi, finansal risk yönetimi, girişimcilik risk yönetimi, sigorta risk 

yönetimi, proje risk yönetimi, mühendislik risk yönetimi, tedarik zinciri risk yönetimi, afet riski 

yönetimi ve klinik risk yönetimi olmak üzere dokuza ayrılabilmektedir. Bu ayrımda ekonomik 

kaynaklı finansal riskler; fiyat (satış fiyatı, hammadde fiyatı, faiz oranları, döviz kurları vb.), likidite 

(nakit akışı, alacak tahsili, fırsat maliyeti vb.), kredi (maliyet, erişim, koşullar vb.), satın alam gücü, 

enflasyon, korunma ve esas risklerden oluşmaktadır. Operasyonel riskler ise işletme operasyonları, 

yetkilendirme, bilgi teknolojileri ve raporlama süreçlerinden oluşmaktadır (Verbano ve Venturini, 

2013: 189).  Havlicek ve Schlossberger (2013: 54) ise KOBİ’lerde stratejik operasyonel plan ve 

hedefler ile operasyonel denetimlere dayalı yönetim süreçlerinin finansal, pazarlama, satış, kalite, 

inovasyon ve personel risklerini azaltabileceğini ileri sürmektedir.   

 1999-2009 yılları arasında risk yönetimi ile ilgili yapılan yayınların incelendiği bir çalışmada 

tespit edilen 35 çalışmadan 10’unun finansal risk türleri, 19’unun operasyonel risk türleri, 5’inin 

stratejik risk türleri ve birinin de tehlike riski türleri ile ilgili olduğu belirlenmiştir (Verbano ve 

Venturini, 2013: 194). Yeni kurulan KOBİ’ler üzerine yapılan bir başka araştırmada ise teknolojik 

ve operasyonel risk yönetiminde iç risk azaltma stratejilerinin, finansal riskleri azaltmak için resmi 

ve resmi olmayan network ağlarının kullanıldığı, pazarlama risklerini azaltmada ise işletme içi 

yönetim eylemlerinin yeterli olmadığı ve operasyonel riskler hariç tüm riskleri azaltmada resmi 

network katılımcılığına dayalı risk azaltma stratejilerinin kullanıldığı belirlenmiştir (Kim ve 

Vonortas, 2014: 454). Finansman riski yüksek olan ve olmayan KOBİ’ler üzerine yapılan bir başka 

araştırmada da mali sıkıntı çeken KOBİ’lerde, mali sıkıntı çekmeyen KOBİ’lere kıyasla likidite 
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oranlarının daha düşük olduğu, borçlanma oranlarının yüksek olduğu ve karlılık oranlarının da 

düşük olduğu tespit edilmiştir (Terdpaopong ve Mihret, 2011: 76). Bu tespitler kadın 

girişimciliğinde finansal ve operasyonel risk türlerinin ne kadar önemli olduğunun açık bir 

göstergesidir.  

Yeni iş kuran girişimcilerin kredi temininde fon kaynaklı riskleri iyi değerlendirme 

gerekmektedir. Lou vd. (2016: 1161) kredilerde garanti seviyesinin ve fonlama aralığının 

yükselmesinin kredinin opsiyon değeri azalttığını, ancak bu durumun yatırım süresini geciktirdiğini 

ileri sürmektedir. Ayrıca risk azalmasına ve kredi garanti seviyesinin artmasına bağlı olarak kredi 

kaynaklı sorunların da azaldığını belirtmektedir.   

Fang ve An (2017: 102) ise girişimcilik tutkusu ile risk alma arzusunun finansal performansı 

olumlu yönde etkilediğini belirtmektedirler. KOBİ’lerin girişimci pazarlama özellikleri üzerine 

yapılan bir başka çalışmada ise en fazla düzeyde benimsenen girişimci pazarlama boyutunun 

müşteri odaklılık olduğu, bu boyutu risk alma ve kaynakları dengeleme boyutlarının izlediği ortaya 

çıkartılmıştır (Kılıçer, 2016: 819).  

2.4. KOSGEB Kredi Desteğinin Kadın Girişimcilerin Ekonomik Riskine Etkisi 

 Kadın girişimciliğinde girişimcilik öncesi ekonomik analizlerin yapılması oldukça önemlidir. 

Ekonomik ve finansal analizlerin girişimciliğe ilişkin gelir ve giderleri farklı açılardan 

değerlendirmesi, bu analizlerin birlikte yapılmasını zorunlu kılar. Bu analizler için talep tahmini, en 

düşük maliyetli seçenekler, yatırımın geri ödeme süresi, ekonomiklik, gelecekteki olası gelir ve 

giderler, risk analizleri, finansal teşvikler ve çevresel etki verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece 

kaynakların daha iyi yönetilebilmesi, herhangi bir girişim kararının veya yatırım projesinin olumlu 

çıktılarının arttırılabilmesi mümkün olabilmektedir (Vatamanescu ve Alexandru, 2014: 62).  Ayrıca 

belirsizliğin derecesine bağlı olarak, girişimciliğin sürdürülebilirliğini garantiye almak ve 

belirsizliğin etkilerini azaltabilmek için finansal risklerin hesaplanması kaçınılmazdır.  

 Balkız’a (2015: 535) göre temelde kırsal yoksulları, özellikle de yoksul kadınları hedef alan 

mikro kredi programları hem küresel kapitalizmin gereklerine uygun sürdürülebilir ekonomik 

gelişmeyi temin etmeyi hem de kadınları piyasadaki üretken faaliyetlere katmayı amaçlamaktadır. 

Bu kapsamda verilen mikro krediler finansal sürdürülebilirlik, yoksulluğun azaltılması ve kadınların 

güçlendirilmesi olmak üzere üç ana paradigmaya dayanmaktadır.  

KOSGEB (Küçük ve orta ölçekli sanayi geliştirme ve destekleme idaresi) girişimciliği 

özendirmek için sadece kredi desteği değil, aynı zamanda girişimcilere yönelik eğitim desteği de 

veren güzide kurumlarımızdan biridir. Yapılan bir araştırmada KOSGEB tarafından verilen 

girişimcilik eğitimlerinin girişimcilik bilincini oluşturmada ciddi katkı sağladığı fakat uygulamada 

verilen girişimcilik eğitiminin başarı düzeyinin düşük olduğu sonucuna varılmıştır (Uluköy vd., 

2013: 79). Aynı araştırmada KOSGEB girişimcilik eğitimlerine katılan kadın girişimcilerin oranının 

%29,5 olduğu, eğitim sonrası proje hazırlayanların oranının %26,9, hazırlanan bu projelerle hibe ve 
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destek kredisi alanların ise %10,3 olduğu ve bu eğitimlerin katılımcıların özgüven ve risk alma 

özelliklerine katkı sağladığı tespit edilmiştir.   

KOSGEB kredi desteği alan KOBİ niteliğindeki kadın girişimcilerin, geleneksel pazarlama 

ilkelerine dayalı bir pazarlama yaklaşımı yerine girişimcilik özelliklerini öne çıkaran pazarlama 

uygulamalarını benimsemeleri önemlidir. Bu yaklaşımdan hareketle girişimci kadınların ilişki ağları 

yolu ile sosyal ve iş çevrelerini oluşturan kişi ve kurumlarla olan ilişkilerini geliştirebilmesi, bu kişi 

ve kurumlar aracılığıyla yeni ilişkiler kurarak pazarlama faaliyetlerini daha etkin yürütebilmeleri 

mümkün olabilecektir (Kılıçer, 2013: 141). Bu yolla KOBİ niteliğindeki girişimlerin yeni pazarlar 

keşfetme, pazarlamada planlama, müşteri tabanının genişletilmesi, yenilikçilik ve pazarlama 

yeterliliklerini geliştirme konularında üstünlük sağlayabileceği ileri sürülmektedir.    

Sonuç olarak mikro krediler, yoksul kadınlar ve aileleri için ekonomik bir hareketlilik 

yaratmakta ve bu yolla nakit paraya erişim sıkıntısı yaşayan ailelere düşük yoğunlukta da olsa nakit 

akışı sağlamaktadır. Ancak kredilerin geri ödenmesinde eşler arasında bir uzlaşı ve dayanışma söz 

konusu değilse, sorumluluk tamamen kadınların omuzlarına binmektedir. Kadınların artan iş yükü 

ve üzerlerindeki krediyi geri ödeme baskısı ise aile içi çatışma ve şiddete yol açabilmektedir (Balkız, 

2015: 555).  

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı  

 Çalışmanın amacı, yiyecek-içecek sektöründe KOSGEB kredi desteğinin kadın girişimcilerin 

ekonomik risk algısına etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, KOSGEB kredi 

desteklerinin kadın girişimcilerin ekonomik risklerini azaltmadaki rolü belirlenmeye çalışılmıştır.  

3.2. Evren ve Örneklem 

 Araştırmanın evrenini, Balıkesir ilinde yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren 80 kadın 

girişimci oluşturmaktadır. Evrene ilişkin örneklem sayısı Balıkesir KOSGEB il müdürlüğünden 

Şubat 2017’de temin edilmiştir. 2012-2016 yıllarına ait ilgili kurumun verilerine göre, KOSGEB 

kredi desteği alan kadın girişimcilerden 13’ü 2016 yılı itibariyle kapanmış bulunmaktadır. Faaliyeti 

sona eren bu işletmeler araştırma kapsamı dışı bırakılmıştır. Araştırmada geri kalan 67 kadın 

girişimciden 6 tanesinin kapandığı ve 5 tanesinin de devir ettiği tespit edilmiştir. 12 girişimciye ise 

zaman, ulaşım ve finansal güçlükler nedeniyle ulaşılamamıştır. Geri kalan 44 girişimciyle de yüz 

yüze görüşme ve anket uygulanmıştır. Böylece örneklemin evrene temsil etme oranı %55’dir 

(44/80).     
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3.3. Veri Toplama Aracı ve Analizler 

 Araştırmada, veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket iki 

kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, katılımcıların demografik özellikleri ile ilgili sorular yer 

almaktadır. İkinci kısımda ise KOSGEB kredi desteği alan kadın girişimcilerin ekonomik risk 

algısını belirlemeye yönelik 15 önermeden oluşan bir ölçek yer almaktadır. Ölçekteki önermeler 

yazındaki konu ile ilgili (Fang ve An, 2017; Balkız, 2015; Verbano ve Venturini, 2013; Uluköy vd., 

2013; Kılıçer, 2013; Morçin, 2013; Yetim, 2008)çalışmalardan yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Çalışmada elde edilen veriler frekans ve t-test ile analiz edilmiştir.  

3.4. Ölçeğin Güvenilirliği ve Geçerliliği 

 Araştırmada “KOSGEB kredi desteği alan kadın girişimcilerin ekonomik risk algısı” 

ölçeğinin güvenirliliğini belirlemek için Cronbach’s Alpha testi uygulanmıştır. Kalaycı’ya (2006: 

405) göre, bir ölçeğin alfa katsayı değeri 0,40≤ α<0,60 arasında ise ölçek düşük güvenilirliğe, ölçek 

değeri 0,60≤ α<0,80 arasında ise ölçek orta düzey güvenilirliğe ve ölçek değeri 0,80≤ α<1,00 

arasında ise ölçek yüksek derecede güvenilirliğe sahiptir. Analiz sonucuna göre  “KOSGEB kredi 

desteği alan kadın girişimcilerin ekonomik risk algısı” ölçeğinin alpha değeri(α =0,937) yüksek 

derecede güvenilirliğe sahiptir (0.80<α<1.00) (tablo 1).    

Tablo 1. Ölçeğe İlişkin Güvenilirlik Analizi 

ÖLÇEK Cronbach’s Alpha Madde Sayısı 

Kadın Girişimcilerin Ekonomik Risk Algısı (α) ,937 15 

 

Tablo 2. Ölçeğe İlişkin KMO ve Bartlett Testi 

ÖLÇEK KMO Bartlett Testi Vary. (%) Faktör 

Kadın Girişimcilerin Ekonomik Risk Algısı   ,835 X
2
=480,348, df:105, p<,000 72,5 3 

 Araştırmada kullanılan ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek için ise faktör analizi 

kullanılmıştır. Bu amaçla, ölçeğin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek için, Kayser-

Meyer-Olkin (KMO) değerine ve küresellik (Bartlett’s Test) derecesine bakılmıştır. KMO değerinin 

0.5’den büyük olması, kullanılan veri setinin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir 

(Kalaycı, 2006:327). Tablo 2’deki veriler, araştırmada kullanılan ölçeğe ilişkin KMO değerinin 

(0,835)0.50’den oldukça fazla olduğunu göstermektedir. Ayrıca ölçeğin küresellik derecesinin de 

örneklem yeterliliğine sahip olduğunu göstermektedir. 

 Ölçek bütününü açıklayan özdeğeri 1’den büyük üç faktör bulunmakta ve toplam varyansın 

%72,5’ini açıklamaktadır. İlk faktör 8,11’lik özdeğer ile toplam varyansın %50,1’ini açıklamaktadır. 

Bu faktörü oluşturan madde sayısı 12 olup, KOSGEB kredisi alan kadın girişimcilerin ekonomik 

kaynaklı finansal ve operasyonel risk algılarını ölçmektedir. Bu nedenle ilgili faktöre “ekonomik, 
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finasal ve operasyonel risk” faktörü adı verilmiştir. İkinci faktör ise 1.67’lik özdeğer ve iki madde 

ile toplam varyansın %11,1’ini açıklamaktadır. Bu maddeler talebe ve kapasite kullanımına ilişkin 

riskleri içerdiğinden, ilgili faktöre “talep ve kapasite kullanım riski” faktörü adı verilmiştir. Üçüncü 

faktör de1.08’lik özdeğer ve bir madde ile toplam varyansın %7,25’ini açıklamaktadır. Bu madde 

KOSGEB kredileri ile ilgili farkındalık ile ilgili olduğundan ilgili faktör “ekonomik risk 

farkındalığı” faktörü olarak adlandırılmıştır. Ölçek bütününü oluşturan maddelerin ağırlıklı aritmetik 

ortalamanın 3,528 olması ise katılımcıların KOSGEB kredi desteğinin ekonomik riskleri azaltmada 

önemli bir rol oynadığını göstermektedir. 

Tablo 3. Faktör Analizi Sonuçları 
Faktörler Yük Öz 

Değer 

Varyans 

(%) 

Ort. Alfa 

1. Ekonomik, Finansal ve Operasyonel Risk (12 Madde)  8,115 54,1 3,52 ,939 

KOSGEB kredileri kadın girişimcilerin genelde ekonomik riskini 

azaltmaktadır. 

,719     

KOSGEB kredileri kadın girişimcilerin işleri yürütme riskini 

azaltmaktadır. 

,818     

KOSGEB kredileri kadın girişimcilerin varlık teminini (bina, makine, 

araç, gereç) riskini azaltmaktadır. 

,618     

KOSGEB kredileri kadın girişimcilerin sermaye kaynaklı (kredi 

erişimi, kefil, teminat vs) risklerini azaltmaktadır. 

,800     

KOSGEB kredileri kadınların ekonomik koşullardan kaynaklanan 

sorunlarının (işsizlik, düşük ücret, eşitsizlik vs.) azaltılmasında katkı 

sağlamaktadır. 

,803     

KOSGEB kredileri kadın girişimcilerin üretim kaynaklı risklerini 

azaltmaktadır. 

,752     

KOSGEB kredileri kadın girişimcilerin teknoloji kaynaklı risklerini 

azaltmaktadır. 

,723     

KOSGEB kredileri kadın girişimcilerin pazarlama kaynaklı risklerini 

azaltmaktadır. 

,804     

KOSGEB kredileri kadın girişimcilerin rekabet gücü kaynaklı riskleri 

azaltmaktadır. 

,830     

KOSGEB kredileri kadın girişimcilerin küçük işletme olmasından 

kaynaklanan riskleri azaltmaktadır. 

,818     

KOSGEB kredileri kadın girişimcilerin gelirin sürdürülebilirliği 

(alternatif ve pazarlar bulma)  riskini azaltmaktadır. 

,745     

KOSGEB kredileri kadın girişimcilerin yatırım kârlılığı riskini 

azaltmaktadır. 

,777     

2. Talep ve Kapasite Kullanım Riski (2 Madde)  1,673 11,1 3,20 ,797 

KOSGEB kredileri kadın girişimcilerin kapasite kullanım riskini 

azaltmaktadır. 

,560     

KOSGEB kredileri kadın girişimcilerin müşteri bulma ve talep 

kaynaklı risklerini azaltmaktadır. 

,510     

3. Ekonomik Risk Farkındalığı (1 Madde)  1,08 7,2 4,25 * 

KOSGEB kredilerinin ekonomik katkısı hakkında yeterli bilgiye 

sahibim. 

,844     

* Faktör tek maddeli olduğundan alfa değeri hesaplanamamıştır.  

Temel Bileşenler Analizi; Ölçek bütünü için açıklanan varyans %72,5, KMO=,835, Alfa ,937, Ortalama=3,528.  



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 592 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 Araştırma kapsamına alınan kadın girişimcilerin %11,4’ü ilkokul mezunu, %13,6’sı ortaokul 

mezunu, %34,1’iri lise mezunu, %20,5’i önlisans ve kalan % 20,5’i de lisans ve lisansüstü 

mezunudur. 25 yaş ve altında olanların oranı % 4,5, 26-35 yaş arasında olanlar %29,5, 36-45 yaş 

arasında olanlar % 52,3, 46-55 yaş arasında olanlar % 9,1 ve 56 yaş ve üstünde olanlar ise % 4,5’dir. 

Bekarların oranı % 15,9, evli olanların oranı ise % 84,1’dir. Kadın girişimcilerin %52,4’ü 2 yıl ve 

altında girişimcilik tecrübesine sahiptir. 3-4 yıl arasında girişimcilik tecrübesine sahip olanlar 

%26,2’dir. 5-6 yıllık girişimcilik tecrübesi olanlar %9,5 ve 7 yıl ve üzerinde girişimcilik tecrübesine 

sahip olanlar ise %11,9’dur. Bu veriler kadın girişimcilerin büyük çoğunluğunun iki yıl altınca 

girişimcilik tecrübesi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum son yıllarda KOSGEB kredi desteği 

uygulamalarının kadın girişimcileri cesaretlendirdiği biçiminde yorumlanabilir.  

 Araştırma kapsamına alınan kadın girişimcilerin %95,5’i tek kişilik işletme statüsünde olup, 

girişimlerindeki sahiplik oranları %100’dür. Geri kalan girişimcilerin %4,5 de limitet şirket ve adi 

ortaklık statüsündedir. İşletmelerinde 2 ve altında işgören çalıştıran kadın girişimcilerin oranı 

%47,7, 3-5 arası işgören çalıştıran kadın girişimcilerin oranı %45,5 ve 6 ve üzerinde işgören 

çalıştıranların oranı ise sadece %6,8’dir. Bu veriler araştırma kapsamına alınan kadın girişimcilerin 

mikro ölçekli işletmelere sahip olduğunu ortaya koymaktadır.   

 Araştırmada KOSGEB kredi desteği alan kadın girişimcilerin işlerini nasıl kurduğunu ve iş 

kurma sonrası karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla sıralama ölçeği tekniği kullanılmıştır. 

Tekniğin uygulanmasında bütün maddelere verilen yanıtların ağırlıklı ortalaması hesaplanmıştır. Bu 

yolla katılımcıların hangi sorunlara veya iş kurma yollarına daha fazla önem verdikleri ve 

öncelikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ural ve Kılıç’ (2011) göre veri analizinde kullanılan sıralama 

ölçeğinde değişkenlerin aldıkları değerler, birbirlerine üstünlüklerine göre ya da önem derecesine 

göre sıralanmaktadır. Fabbris’e (2013) göre ise sıralama ölçeği, seçim seti arasındaki öncelikleri 

belirlemede son derece uygundur ve maddeler arasındaki hiyerarşinin bilinmesini sağlar. Tekniğin 

uygulanmasında, tüm katılımcıların veri setindeki her maddeyi değerlendirmesi istenir. Bu 

yaklaşımdan hareketle yapılan analiz sonucu; kadın girişimcilerin μ = 2,2955 ağırlıklı ortalama ile iş 

kurmada en fazla eşlerinden destek aldığı, μ =1,4545 ağırlıklı ortalama ile ikinci derecede işlerini 

yalnız kurduğu, μ = 0,5227 ağırlıklı ortalama ile aile ve aile yakınlarından destek aldığı ve son 

olarak μ = 0,2273 ağırlıklı ortalama ile de eş-dosttan destek gördükleri ortaya çıkmıştır. Kadın 

girişimcilerin iş kurma sonrası karşılaştıkları sorunlar dikkate alındığında; μ = 2,9318 ile en fazla 

sorunu nitelikli eleman bulmada, μ =2,8864 ile ikinci derecede iş ve ev dengesi konusunda sorun 

yaşadıkları, μ =2,4318 ile üçüncü derecede müşteri bulmada, μ =2,2955 ile sermaye temini, μ 

=1,8864 ile bürokrasi ve son olarak μ =1,1136 ile de tecrübe eksikliği sorunu yaşadıkları ortaya 

çıkmıştır. Çalışmada katılımcılardan algıladıkları ekonomik riskleri de 10 üzerinden puanlamaları 

istenmiştir. Katılımcıların bu konuda verdikleri yanıtlardan algıladıkları ekonomik riskleri μ 

=5,9773 ile oldukça yüksek olarak değerlendirdikleri ortaya çıkmıştır.   
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 Merkez limit teoremine göre örneklem büyüklüğü 30’un üzerinde olmasına rağmen 

(örneklem sayısı 44), çalışmada test edilen bağımsız değişkenlere ait alt kategorilerde örneklem 

büyüklükleri 30’un altına düşmesinden dolayı parametrik olmayan testlerden Kruskall Wallis 

testinin uygulanması tercih edilmiştir. Karagöz (2010: 19) bazı durumlarda normal dağılım gösteren 

verilere de parametrik olmayan testlerin uygulanabileceğini belirtmektedir. Ayrıca parametrik 

olmayan yöntemlerin veriler yerine, onların sıralama puanlarının kullanılmasına dayandığından, bu 

testlerin güç ve etkinliğinin parametrik testlere göre daha az olduğu da belirtilmektedir.  

 Yapılan test sonucu algılanan ekonomik riskler konusunda, sadece yasal statü farklılığına 

bağlı olarak limited şirket ortaklığına dayalı kadın girişimcilikler lehine istatistiksel olarak anlamlı 

farlılık gözlenmiştir (X
2
=4,009, df=1, asymp. p=0,045<0,05).  Diğer bir deyişle tek kişi işletmesi 

statüsündeki kadın girişimcilerin ekonomik risk algısı, sermaye ortaklığına dayalı kadın 

girişimcilere kıyasla daha yüksektir. Bu bulgular kadın girişimciler arasında sermaye ortaklığının 

algılanan ekonomik riskleri azalttığı biçiminde yorumlanabilir. Eğitim (asymp. p=0,683>0,05), yaş 

(asymp. p=0,946>0,05), medeni durum (asymp. p=0,273>0,05), girişimcilik tecrübesi (asymp. 

p=0,561>0,05) ve çalışan sayısı (asymp. p=0,226>0,05) değişkenlerine bağlı olarak ise algılanan 

ekonomik risklerde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Kadın girişimciler açısından yeni iş kurmaktan kaynaklanan girişimcilik risklerinin 

azaltılmasında fon kaynaklarına erişim son derece önemlidir. Çalışmada KOSGEB kredilerinin, 

kadın girişimcilerin ekonomik risklerini azaltmada önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

çalışmada kadın girişimcilerin büyük çoğunluğunun iki yıl ve altınca girişimcilik tecrübesi olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bu veri, ülkemizde KOSGEB kredi desteği uygulamalarının yeni iş kurmada kadın 

girişimcileri cesaretlendirdiğini göstermektedir. Araştırma kapsamına alınan kadın girişimcilerin 

%95,5’inin yasal statüsü tek kişilik işletmedir. Sadece %4,5’i limitet şirket ve adi ortaklık 

statüsündedir. Girişimcilerin yaklaşık %93’ü kendileri dâhil beşin altında iş gören 

çalıştırmaktadırlar. Diğer bir deyişle kadın girişimcilerin çok büyük çoğunluğu mikro ölçekli 

işletmelerdir.    

 Çalışmada kadın girişimcilerin iş kurma sürecinde önem derecesine göre en fazla eşlerinden 

destek aldığı, ikinci derecede işlerini yalnız kurduğu, üçüncü derecede aile ve aile yakınlarından 

destek aldığı ve son olarak çok azda olsa bazı kadınların eş-dosttan da destek görebildikleri ortaya 

çıkmıştır. İş kurma sonrası ise kadın girişimciler en fazla nitelikli eleman bulmada sorun 

yaşamaktadırlar. Bunu önem derecesine göre iş-ev dengesinde karşılaşılan sorunlar, müşteri 

eksikliği, sermaye temini, bürokratik güçlükler ve tecrübe eksikliği sorunu izlemektedir. Çalışmada 

katılımcıların ekonomik risk algısının μ =5,9773 ile oldukça yüksek olduğu da tespit edilmiştir. 

Diğer bir deyişle, yiyecek-içecek sektöründe KOSGEB kredisi kullanan kadın girişimciler ekonomik 

açıdan işlerini yaklaşık %60 gibi oldukça yüksek düzeyde riskli görmektedirler. Nitekim araştırma 

kapsamına alınan 80 kadın girişimciden son beş yılda 19’unun kapanması ve 5’inin de devir etmek 

zorunda kalması, kadın girişimcilerin ekonomik riskler konusunda ne kadar haklı olduklarının açık 
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bir göstergesidir. Bu verilerden son beş yılda işyerini kapatmak zorunda kalan kadın girişimcilerin 

toplama oranının %23 olduğu, devir edenlerle birlikte bu oranın %30’a yükseldiği anlaşılmaktadır. 

Oysa Birleşik Krallıkta 2000-2009 yıllarını kapsayan toplam 8525 yerli KOBİ’ye ait verilerin 

değerlendirildiği bir çalışmada, sadece %2,49’luk KOBİ’nin iflas ettiği sonucuna ulaşılmıştır ( 

Gupta vd., 2014: 400). ABD’de 11 117 KOBİ’ye ait veriler üzerine yapılan bir çalışmada ise iflas 

eden KOBİ’lerin oranının %4,18 olduğu belirlenmiştir (Kalak ve Hudson, 2016: 138). Üç ülkeye ait 

veriler kıyaslandığında, ülkemizdeki kadın girişimciliğinin dramatik bir biçimde problemli olduğu 

ortaya çıkmaktadır.    

 Çalışmada ekonomik riskler konusunda, sadece yasal statü farklılığına dayalı tek kişi 

işletmesi ile sermaye ortaklığına dayalı girişimcilik yapan kadın girişimciler arasında algı farklılığı 

tespit edilmiştir. Tek kişi işletmesi statüsündeki kadın girişimcilerin ekonomik risk algısı daha 

yüksektir. Diğer bir deyişle sermaye ortaklığı kadın girişimcilerin ekonomik risk algısını 

azaltmaktadır. Eğitim, yaş, medeni durum, girişimcilik tecrübesi ve çalışan sayısı değişkenlerine 

bağlı olarak ise algılanan ekonomik risklerde herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Bu bulgu 

Belas vd.’nin (2015: 32). KOBİ girişimcileri arasında cinsiyet ve eğitim düzeyi farklılığına dayalı 

finansal risk yönetimi yaklaşımlarında bir farklılık olmadığı yönündeki bulguları ile benzerlik 

göstermektedir.  

 Araştırmada kadın girişimcilerin en fazla sorunu nitelikli eleman bulma ve müşteri bulmada 

yaşadıkları tespit edilmiştir. Nitelikli eleman bulma sorununun çözümü için İŞKUR başta olmak 

üzere yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, medya vb. paydaşlarla işbirliğine gidilmesi 

önerilmektedir. Kadın girişimcilerin müşteri eksikliğine yönelik pazarlama sorunlarını çözmede ise 

ilişki ağlarındaki mevcut ve yeni ilişkilerden elde ettikleri bilgi, tecrübe ve işbirliğinden 

yararlanmaları önerilmektedir. Bu yolla kadın girişimcilerin ilişki ağlarında farklı kesimlerden kişi 

ve kurumlarla olan ilişkilerini güçlendirebilmesi, bu kişi ve kurumlar arasında güven, bağlılık ve 

işbirliği düzeyinin artmasına katkı sağlayabilecektir. Bu durum girişimcilerin yeni pazar fırsatlarını 

fark etme, pazarı bölümlendirme, ürün yenilikleri gerçekleştirme, müşteri ilişkileri geliştirme, dış 

pazarlara açılma, dağıtım ve tutundurma faaliyetlerinde etkinliği de arttırabilecektir. Risk dağıtımı 

noktasında ise sermaye ortaklığına dayalı girişimcilikler önemli bir seçenek olarak önerilmektedir.  
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Özet 

Günümüzde KOBİ’ler, küreselleşmenin yarattığı şiddetli rekabet ortamında ulusal ekonomilerin gelişmesi 

ve korunması bakımından önemli bir işlev üstlenmektedirler. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’ler, 

işsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasında oynadıkları rolleri, dengeli ekonomik ve sosyal 

kalkınmanın sağlanması ve sürdürülmesine yaptıkları olumlu katkıları ve piyasa koşullarında meydana gelen 

değişmelere hızlı uyum sağlayabilen esnek üretim yapısına sahip olmaları itibariyle etkili bir rol oynamaktadırlar. 

KOBİ’ler bu esnek yapıları nedeniyledir ki birçok sorun ile karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlarından bir tanesi 

finansal sorunlardır ve bu çalışmada da KOBİ’lerin finansal sorunları ve çözüm önerileri Denizli ilinde yapılan bir 

alan araştırması ile bir takım bulgular elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kobiler, Finans, Finansal Sorunlar 
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SMES' FINANCIAL ISSUE AND SOLUTION PROPOSALS: 

INVESTIGATION IN THE DENİZLİ  

Abstract 

Today, SMEs play an important role in the development and protection of national economies in the 

competitive environment created by globalization. In developing countries such as Turkey, SMEs play an effective 

role in reducing their unemployment and their role in creating new employment areas because of their positive 

contribution to the maintenance and sustainability of balanced economic and social development and the flexible 

production structure that can adapt quickly to changes in market conditions. SMEs are experiencing many problems 

because of these flexible structures. One of these problems is financial problems and in this study some findings 

were obtained with a field survey in Denizli province where financial problems of SMEs and solution proposal were 

suggested. 

Keywords: SMEs, Finance, Financial Issues 

1. GİRİŞ 

Ülke ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahip KOBİ’ler, Sanayi Devrimi’nin 

gerçekleşmesiyle birlikte ortaya çıkan “fabrika sanayi” anlayışı sonucunda yükselişe 

geçmişlerdir. KOBİ olarak adlandırılan “KOBİ (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) hemen hemen 

tüm dünyada kullanılan bir kavram olmakla birlikte, her ülkede farklı kriterlere göre 

değerlendirilebilmektedir. Bu açıdan KOBİ tanımı konusunda ülkeler arasında fikir birliği 

sağlanamadığı gibi; aynı ülkedeki kurumlar arasında bile bir fikir birliği bulunmamaktadır. 

Bunun nedeni günümüzde KOBİ kavramının içeriği ülke, bölge, kültür ve yöreye göre 

değişmesidir ( Dikmen ve Yıldırım, 2012: 21-22). 

KOBİ tanımları incelendiğinde, firmanın çalıştırdığı personel ya da işçi sayısı, bilanço 

değerleri ve bağımsızlık ölçütleri ön plana çıkmaktadır. KOBİ’ler, bazı nedenlerden dolayı kendi 

ülkelerinde ekonomik açıdan bireysel olarak önemli görülmezler. Bu nedenler:  halka açık 

olmamaları, finans kuruluşu olmamaları ve temel kamu hizmetleri vermemeleri şeklinde 

özetlenebilmektedir. Ancak KOBİ’ler küçük ve esnek yapıları, istihdam yaratma kapasiteleri ve 

ekonomide şirketlerin % 95’inden fazlasının KOBİ olması nedeni ile ülkeleri için çok büyük 

önem taşımaktadır (Gençtürk vd., 2011: 217). 

Tüm dünyada olduğu gibi Türk ekonomisinin de dinamik ve sürükleyici unsurlarından 

biri KOBİ’ler, ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. 
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Genel olarak KOBİ’ler, az sermaye kullanımı yanında daha çok emeğe dayanan faaliyetlerde 

bulunan ayrıca esnek bir yapıda olan ve düşük maliyetli yönetim ve üretim giderleri ile çalışan, 

iktisadi işletmeler olarak tanımlanmaktadır (Akgemici, 2001: 5). 

Bununla birlikte genel anlamda KOBİ’ler, ülkelerin sosyal ve ekonomik yapılarında 

özellikle endüstrileşme, sağlıklı kentleşme, optimum dağıtım ve ticaret uygulamaları bakımından 

çok önem taşımaktadır. Diğer taraftan KOBİ’ler yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve ödedikleri 

vergiler ile ülkelerin ekonomik yapısını canlandırmakla birlikte coğrafi açıdan da ülkenin bütün 

bölgelerine dağıldıkları için bölgesel kalkınmada da ciddi oranda katma değer sağlamaktadırlar 

(Yılmaz, 2004).  

Bu anlamda KOBİ’ler, tüm ekonomilerin temel direği olarak kabul görülmektedir. Ayrıca 

pazarı tanımaları, pazarın ihtiyacını bilmeleri nedeniyle rekabet güçleri de oldukça yüksektir. Bu 

nedenlerle pek çok ülkede ekonomide ki payları çok yüksektir. 

Dolayısıyla KOBİ terimine dünyada pek çok ülke farklı tanımlar getirilmektedir. Bu 

tanımlarda genel anlamda bazı sayısal veriler dikkate alınmaktadır. Bunlar: çalışan sayısı, satış 

hasılatı ve aktif büyüklüğü gibi verilerdir. Mısır’da KOBİ’ler 5-50 arası çalışan sayısına sahip 

işletmeler olarak tanımlanırken, Vietnam’da bu aralık 10-300 çalışan sayısı olarak verilmektedir 

(Poroy Arsoy ve Bora, 2012: 18) 

Dünya Bankası KOBİ’leri enfazla 300 çalışan sayısı, 15 milyon $ yıllık satış hasılatı ve 

15 milyon $ aktif büyüklüğüne sahip işletmeler olarak tanımlamaktadır (Poroy Arsoy ve Bora, 

2012: 18, Alıntı, Dalberg, 2011: 6). 

Diğer taraftan bazı ülkeler KOBİ’leri 500’den az işçiyle tanımlarken bazı ülkeler bu 

sayıyı 250ile sınırlamaktadır. KOBİ tanımlamasında personel sayısı olarak 250 çalışanı model 

olan 54 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin 13’u düşük gelir, 24’u orta gelir, 17’si yüksek gelir 

düzeyine sahip bulunmaktadır (Ayyagari, 2003: 5). 

Bu anlamda değişen koşullar ve ülkeler açısından KOBİ kavramı, çeşitli şekillerde 

tanımlanabilmektedir. 

Bu tanımlardan bir tanesi Muhasebe Standardı (KOBİ TFRS)’de yapılmıştır. Buna göre; 

KOBİ’ler; “Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve dış kullanıcılar için genel amaçlı 

finansal tablo yayımlayan işletmelerdir” (Fidan ve Cinit, 2013: 52: Alıntı: TMSK, 2012: 1, 

Gökgöz, 2012: 244). 
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Türkiye’de KOBİ tanımı, 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması 

Hakkında Yönetmelik” ile verilmiştir. Yukarıda ifade edildiği gibi ve ilgili yönetmeliğe göre 

KOBİ sınıflandırmasına dahil olan işletmelerin özellikleri aşağıda ki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 1. Türkiye’de KOBİ Tanımı 

Kategori Çalışan Sayısı Yıllık Ciro 

ya da 

Yıllık Bilanço 

Mikro 1-9 

≤ 1 milyon TL               

($ 570.000) 

≤ 1 milyon TL               

($ 570.000) 

Küçük 10-49 

≤ 5 milyon TL               

($ 2.9 milyon) 

≤ 5 milyon TL               

($ 2.9 milyon) 

Orta 50-249 

≤ 25 milyon TL             

($ 14.3 milyon) 

≤ 25 milyon TL             

($ 14.3 milyon) 

Kaynak: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı, 2012. 

2. KOBİ’LERİN EKONOMİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

KOBİ’ler, hem gelişmekte olan ülkelerde hem de gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerde de 

önemini korumaktadır. 

Günümüzde çok uluslu işletmelerin varlığı KOBİ'ler açısından bir tehlike teşkil etse de 

KOBİ'ler bu durumdan çok fazla etkilenmemiş ve birçok ülkede ekonomiyi canlandırma, 

istihdam yaratma vb. gibi konularda ön plana çıkmıştır. Özellikle 1970'li yıllardan sonra 

Avrupa’da önemi gittikçe artmış ve bu dönemden sonraki ekonomik sorunların çözüm noktası 

haline gelmiştir (Dinçer, 1995: 2). 

Dolayısıyla son yıllarda dünya ekonomisinde meydana gelen hızlı değişim ve dönüşüm 

süreci KOBİ’lerin önemini tekrardan gündeme getirmiştir. Küresel krizin ile birlikte dünyanın 

ekonomik güç merkezleri Batı’dan Doğu’ya kaymaya başlamıştır. Bu anlamda KOBİ’ler 

günümüzde artık bütün dünyada her zamankinden daha önemli hale gelmiş, küresel rekabetin 
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asli unsuru olarak ekonomi gündeminde yerini almıştır. Bu anlamda hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ülkeler esnek bir yapıya sahip olan ve bu anlamda rekabet gücü yüksek olan 

KOBİ’lerin gelişme ve kalkınmanın  girişimcilik, yenilikçilik, esneklik gibi rekabetçi unsur ve 

özellikleri taşıdığının farkına varmıştır. 

Ülke ekonomilerinde geniş bir alana yayılan KOBİ’ler, bölgesel gelişmişlik farklarını 

gidermede, mülkiyeti tabana yaymada, istihdam olanağı meydana getirip, bunu sürdürmede ve 

demokratik hayatı canlı tutmada önemli bir güçtür. Güçlü KOBİ’ler, büyük işletmeleri de olumlu 

yönde etkileyecek ve sosyal yönden bir rahatlama olacaktır.  Bu anlamda KOBİ’lerin 

sorunlarına çözüm bulmak ve gerekli alanlarda destek olmak, ülke ekonomisi açısından da 

faydalı olacaktır. KOBİ’lerin, büyük işletmeler karşısında sahip oldukları en büyük 

dezavantajlardan biri olan kredi bulamama, sermaye yetersizliği ve diğer finansman sorunları, 

banka ve çeşitli resmi kuruluşların destekleri ile giderilebilmektedir (Dikmen ve Yıldırım, 2012: 

23). 

2.1. Türkiye Ekonomisinde KOBİ’lerin Önemi 

Günümüzde KOBİ’ler, küreselleşmenin yarattığı şiddetli rekabet ortamında ulusal 

ekonomilerin gelişmesi ve korunması bakımından önemli bir işlev üstlenmektedirler.   Türkiye 

gibi gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’ler, işsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının 

yaratılmasında oynadıkları rolleri, dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması ve 

sürdürülmesine yaptıkları olumlu katkıları ve piyasa koşullarında meydana gelen değişmelere 

hızlı uyum sağlayabilen esnek üretim yapısına sahip olmaları itibariyle etkili bir rol 

oynamaktadırlar. Bunun yanı sıra, taşıdıkları yerellik ve orta sınıfı güçlendirme gibi nitelikleri, 

KOBİ’leri sosyal açıdan da önemli kılmaktadır. (Özbek: 49) 

Türkiye’de de KOBİ’lerin gerek sayı bakımından gerekse istihdama sağladıkları katkı 

nedeniyle ekonomik gelişmede çok önemli bir rolü vardır; ancak Türkiye’de KOBİ’ler, toplam 

istihdamın önemli bir bölümünü gerçekleştiriyor olmalarına rağmen; yatırım, katma değer, 

ihracat ve banka kredileri konusunda yeterli seviyede değillerdir. İşgücü ve yıllık cirolarının daha 

düşük olması, beceri seviyesi, sermaye miktarı, bilgi ve iletişim alanlarındaki son gelişmelere 

uyum sağlanması konularında AB ve OECD ülkelerindeki KOBİ’lerden oldukça geri 

durumdadırlar (OECD, 2004: 8). Türkiye bir KOBİ ekonomisidir, KOBİ’ler hem sayı itibariyle, 

hem de dinamizmleriyle ekonominin can damarlarıdır, fakat çok fazla ihmal edilmişlerdir 

(Ekonomik Forum, 2002: 23). 
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2.2. KOBİ'lerin Sorunları 

KOBİ’ler faaliyetleri süresince büyük işletmelere oranla ekonomik, çevresel ve rekabet 

şartlarından daha fazla etkilenmektedirler. KOBİ’lerin faaliyetlerini sürdürmelerine ve 

gelişmelerine engel olan bu ekonomik, çevresel ve rekabet şartları genel olarak aşağıdaki gibi 

ifade edilebilmektedir (Bohata ve Mladek, 1999: 470): 

-  Ağır vergi yükü, 

-  Finans eksikliği, 

-  Kaliteli işgücü ve yöneticilerin eksikliği, 

-  Talep yetersizliği, 

-  Politik ve ekonomik yapılardaki belirsizlik, kararsızlık ve dalgalanmalar ile 

enflasyon şartları, 

-  Girdilerin eksikliği ve fiziksel kapasite sınırları, 

-  Yüksek ödemeler, 

-  Çalışma şartlarındaki düzenlemeler ve bu düzenlemelerle ilgili problemler 

-  Kanun ve düzenlemelerde tam açıklık ve şeffaflığın olmaması, 

-  Ticari kanunlar ve ticari suçlara karşı uygun olmayan ölçüler, 

-  Kanun ve düzenlemelerdeki sık değişmeler, 

-  Bankacılık sistemi, 

-  Devletin ekonomiye sürekli müdahalesi, 

-  Devlette yönetimindeki sık değişmeler. 

KOBİ’lerin hemen her işletmecilik fonksiyonları olan finansman, yönetim, üretim ve 

pazarlama fonksiyonlarının her birinde karşılaştıkları birçok sorunları bulunmaktadır. Bu 

sorunlar genel başlıkları ile aşağıda ki gibidir (Erkan ve Eleren, 2001: 203 ):  

-  Genel sorunlar,  

-  Yönetim sorunları,  

-  Üretim sorunları,  

-  Pazarlama sorunları   

-  Diğer sorunlardır. 

Yukarıda ifade edilen bu engellerin etkisi ile, ülkemizde ekonomik ve sosyal yapı 

içerisinde oldukça önemli olan KOBİ’lerin sorunlarını daha ayrıntılı bir şekilde ifade edilmesi 

ise aşağıda ki gibidir (Akgemici, 2000: 17): 
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-   Kredi temininde güçlük çekmektedirler. KOBİ’lerin banka kredilerinden 

aldıkları pay % 4 civarındadır. 

-   Teşviklerden hemen hemen hiç yararlanamamaktadırlar. 

-   Diğer finansman araçlarından yeterince yararlanamamaktadırlar. 

-   Teknoloji düzeyleri genellikle düşüktür. 

-   Yurtiçi ve yurtdışı teknik ve ticari gelişmeleri izleyememektedirler. 

-   Kalifiye eleman sıkıntısı çekmektedirler. 

-   Gümrük Birliği ve AB şartlarında rekabet güçlerinin geliştirilmesine ihtiyaç 

duymaktadırlar. 

Ülkemizin bu anlamda oldukça fazla yol kat etmesi gerekmektedir.Daha çok KOBİ’lere 

yönelik bir sanayileşme benimsemesi ile, KOBİ destek ve teşviklerinin arttırılması sadece 

önerilerden birisi olabilmektedir. Diğer taraftan uluslararası ekonomik kuruluşlar ile yapılan 

anlaşmaların bu işletmeleri de kapsaması ayrı bir çözüm olabilmektedir.   

Konu ile alakalı olarak KOBİ’lerin gelişmesinde ve desteklenmesinde muhasebe 

sürecinde ki yeniliklerin takip edilmesi, KOBİ TFRS standartlarının benimsenmesi ve 

uygulanması aşamasında hem meslek kuruluşları hem üniversiteler hem de devlet ve KOBİ’lere 

oldukça fazla görevler düşmektedir. 

KOBİ’lerde ortaya çıkan sorunlardan biri de muhasebe sorunlarıdır. Bu sorunların 

temelinde muhasebe kayıtlarının sadece yasal bir yükümlülük olarak algılanması yatmaktadır. 

Başka bir deyişle KOBİ’lerde muhasebe sorunu değil, muhasebe bilgilerinden yararlanma sorunu 

olduğunu söylemek daha yerinde olacaktır. Muhasebe kayıtlarının işletmenin gelecek dönem 

faaliyetleri için alınacak kararlarda kullanılması yönetimsel yaklaşımdır. İşletmelerin büyümesi 

ve karmaşık bir organizasyona sahip olması ile birlikte, işletme faaliyetleri ile ilgili bilgi ihtiyacı 

içerisinde olanların sayısı artmakta, bunun sonucunda da muhasebe bilgilerinden yararlanma 

derecesi yükselmektedir. 

2.3. KOBİ’lerde Finansal Sorunlar 

Günümüzde KOBİ’lerin yaşadığı sorunların en önemlilerinden birisi de finansman 

sorunudur. KOBİ’lerin finansman sorunlarının başında ise kredi sağlamada yaşadıkları teminat 

sorunu gelmektedir. Bu sorun ekonomideki önemlerine karşılık, KOBİ’lerin kredilerden aldıkları 

payın çok düşük seviyelerde olmasına neden olmaktadır. Türkiye’de KOBİ’lerin kredi 

hacminden yararlanma oranları, istihdama ve ülke katma değerine sağladıkları katkıları ile 

karsılaştırılamayacak seviyelerde düşük kalmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak yapılmış bir 
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çalışmaya göre,  KOBİ’lerin toplam kredilerden aldıkları pay AB ülkelerinde %30,Hindistan’da 

%50, Japonya da %38, ABD’de %32 düzeyinde iken Türkiye’de %3 düzeyindedir (Ekonomik ve 

Stratejik Araştırmalar Müdürlüğü, 2004).  

Yukarıda bahsedildiği gibi günümüzde ekonomi otoriterine göre KOBİ’lerin en önemli 

sorunu finansman sorunu olmakla birlikte sektör tarafından bu şirketlerin finansman ihtiyacı da 

karşılanmamaktadır.  KOBİ’lerin finansman sorunu yaşamasının altında yatan en önemli 

nedenler o ülkenin sağlıklı bir muhasebe altyapısının olmaması ve KOBİ’lerin kurumsallaşma 

anlamında sorunlar yaşıyor olmasıdır (Özkan, 2007: 11). 

Bununla birlikte eski BDDK başkanı Tevfik Bilgin’e göre, Türkiye’de bu anlamda 

yapılan araştırmaların birçoğunda KOBİ’lerin sorunları arasında finansal sorunlar birinci sırada 

yer almaktadır. Ayrıca Bilgin’e göre işletmelerin özellikle KOBİ’lerin kredi riskinin 

derecelendirmeye dayalı hesaplanması ise, bu işletmelerin uluslararası muhasebe ve finansal 

raporlama standartları ile uyumlu finansal tablolar hazırlamalarına bağlıdır (Bilgin, 2007: 14-15). 

Yukarıda da ifade edildiği gibi KOBİ’lerin finansal sorunlarını çözebilmeleri ve 

sektörden kredi kullanabilmeleri KOBİ TFRS kapsamında hazırlanmış ve uluslararası 

standartlara uygun finansal tablolar ile mümkün olabilmektedir. Sağlıklı bir muhasebe 

altyapısına sahip ve bununla birlikte muhasebe ve finansal tablo standartlarını uygulayan 

işletmelerin final sorunlarını çözmeleri daha hızlı ve kolay olacaktır (Özkan, 2007: 12). 

Diğer taraftan Dünya Bankası 2010 Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporuna 

göre Türkiye’de kredi kullanan küçük işletmelerin oranı %50, orta ölçekli ve büyük işletmelerin 

oranı sırasıyla %68 ve %62’dir. Şekil 7’de, küçük işletmeler arasında kredi kullananların 

oranının Türkiye ve bazı ülkelerle karşılaştırması verilmektedir. KOSGEB veritabanında kayıtlı 

kredi kullanan imalat işletmelerin %66’sı sadece işletme kredisi, %14’ü sadece yatırım kredisi, 

%8’i sadece ihracat kredisi, diğerleri de birden fazla kredi türünü kullanmaktadır. Aynı veri 

kaynağına göre kullanılan teminat türleri içinde % 56 ile “ipotek” birinci sıradadır. Kredi garanti 

sisteminden yararlananlar ise %0,85’te kalmaktadır.     

3. UYGULAMA 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Dünya’daki bütün ülkelerde yer alan Kobi’lerin finansal sorunları olduğu bilinmektedir. 

Denizli ili sanayisi ve girişimci kişiliği ile Türkiye’de ülke kalkınmasında önemli illerimizden bir 
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tanesidir. Bu bağlamda Denizli ili özelinde gerçekleştirilen Kobi’lerin ne gibi finansal sorunları 

var ve bu sorunların çözümü ile ilgili bir alan araştırması yapılmıştır. 

3.2.  Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırma Denizli ilinde faaliyet gösteren en az 10 yıl faaliyet gösteren işletmelere 

kolayda örnekleme yoluyla yapılmıştır. 

Tablo 2. Çalışma Grubunun Demografik Verileri 

Kişisel ve Firmaya İlişkin Farklılıklar Gruplar f % 

Hukuki Yapı  Adi Ortaklık 20 41,7 

Limited Şirket 24 50,0 

Anonim Şirket 2 4,2 

Kolektif Şirket 2 4,2 

Faaliyet Sektörü Hizmet 12 25,0 

İmalat 36 75,0 

Faaliyet Alanı Gıda  4 8,3 

Tekstil 32 66,7 

Demir- Çelik 4 8,3 

Diğer 8 16,7 

İşletme Sahibi ile Yönetici Aynı Kişi Evet 28 58,3 

Hayır 20 41,7 

İşletme Sahibinin Eğitim Durumu İlkokul 2 4,2 

Ortaokul 0 0 

Lise 16 33,3 

Üniversite 30 62,5 

Yüksek Lisans 0 0 

İşletme Yöneticisinin Eğitim Durumu İlkokul 0 0 

Ortaokul 0 0 

Lise 16 33,4 

Üniversite 26 54,2 

Yüksek Lisans 6 12,5 

İşletmede Ayrı Finans Bölümü Olması Evet 32 66,7 

Hayır 16 33,3 
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Finans Bölümü Yöneticisinin Eğitim Durumu İlkokul 0 0 

Ortaokul 0 0 

Lise 8 16,7 

Üniversite 32 66,7 

Yüksek Lisans 8 16,7 

Üniversite ile İşbirliği Olma Durumu Evet 0 0 

Hayır 48 100 

Ar-Ge Faaliyetleri Olması Evet 6 12,5 

Hayır 42 87,5 

Kredi Kullanılma Durumu Evet 48 100 

Hayır 0 0 

Tercih Edilen Kredi Vadesi  Kısa 0 0 

Orta  12 25,0 

Uzun 36 75,0 

Toplam  48 100 

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan KOBİ’lerin 20’si adi ortaklık, 24’ü limited 

şirket, 2’si anonim şirket ve 2’si kolektif şirket hukuki statüsüne sahiptir. KOBİ’lerin 12’si 

hizmet alanında ve 36’sı imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. KOBİ’lerin 4’ü gıda, 32’si 

tekstil, 4’ü demir-çelik ve 8’i farklı alanlarda faaliyet göstermektedir. İşletmelerin 28’inde 

işletme sahibi ile yönetici aynı kişi iken, 20’sinde farklı kişilerdir. İşletme sahiplerinin eğitim 

durumları, 2’si ilkokul, 16’sı lise, 30’u üniversite mezuniyetine sahiptir. İşletme yöneticilerinin 

16’sı lise, 26’sı üniversite ve 6’sı yüksek lisans mezuniyetine sahiptir. İşletmelerin 32’sinde ayrı 

bir finans bölümü bulunurken, 16’sında ayrı bir finans bölümü bulunmamaktadır. İşletmelerdeki 

finans bölümü yöneticilerinin 8’i lise, 32’si üniversite ve 6’sı yüksek lisans mezuniyetine sahiptir. 

Bu soruya finans bölümü olmayan kişiler doğrudan yöneticilerinin veya sahiplerinin eğitim 

durumunu belirtmiştir. İşletmelerin tamamının üniversitelerle işbirliği bulunmaz iken, 6’sı 

araştırma geliştirme faaliyeti yürütmekte ve 42’si araştırma geliştirme faaliyeti yürütmemektedir. 

Tüm işletmeler kredi kullanırken, 12’sı orta ve 36’sı uzun vadeli kredi kullanmayı tercih 

etmektedir. 

Bu değişkenler ile birlikte işletmelerin faaliyet süreleri 9 ile 42 yıl arasında değişkenlik 

göstermektedir.Ayrıca işletmelerin çalışan sayıları 9 ile 124 arasında, çalıştıkları banka sayısı 4 

ile 7 arasında ve 9 ile 42 yıl arasında bankalar ile çalıştıklarını belirtmişlerdir. İşletmeler kredi 

çekmelerine neden olan hususları ise: 
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- Sermaye yetersizliği,  

- Yatırım, 

- Hammadde temini ve 

- Finansal sıkıntılar (nakit eksiği, borçlar vb.) şeklinde sıralamışlardır.  

Tablo 3. KOBİ’lerin Hukuki Statüleri ile Finansal Sorunları Toplam Puanı Arasındaki ANOVA 

Testi Tablosu 

Hukuki Statüsü N KT Sd KO F p Anlamlı Fark 

Adi Ortaklık 20 86,387 3 28,796 ,361 ,782 - 

Limited Şirket 24 3514,425 44 79,873    

Anonim Şirket 2 3600,813 47     

Kolektif Şirket 2       

Tablo 3’de işletmelerin hukuki statüleri ile anket toplam puanları arasında anlamlı bir 

farklılık olup olmadığı ANOVA analizi ile kontrol edilmiştir. Ayrıca grup varyanslarının homojen 

dağılıp dağılmadığı Test of Homogeneity of Variances testi ile kontrol edilmiş grupların homojen 

dağıldığı görülmüştür(SH>,05). Tablo 2 incelendiğinde, işletmelerin hukuki statüleri ile anket 

toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür (p>0,05). Bu sonuç, 

işletmelerin hukuki statülerinin yönetim muhasebesi ile ilgili sorulara verdikleri cevaplara etki 

etmediği şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 4. KOBİ’lerin Faaliyet Sektörü ile Finansal Sorunları Toplam Puanı Arasındaki t Testi 

Tablosu 

Faaliyet Sektörü N 
 

ss t Sd p 

Hizmet 12 103,8333 7,69691 -,501 46 ,619 

İmalat 36 105,3056 9,14899    

Tablo 4’de işletmenin faaliyet sektörü ile anket toplam puanları arasında anlamlı bir 

farklılık olup olmadığı t testi analizi ile kontrol edilmiştir. Ayrıca grup varyanslarının homojen 

dağılıp dağılmadığı Test of Homogeneity of Variances testi ile kontrol edilmiş grupların homojen 
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dağıldığı görülmüştür (SH>,05). Tablo 3 incelendiğinde işletmenin faaliyet sektörü ile anket 

toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür (p>0,05). Bu sonuç, 

işletmenin faaliyet sektörünün yönetim muhasebesi ile ilgili sorulara verdikleri cevaplara etki 

etmediği şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 5. KOBİ’lerin Faaliyet Alanları ile Finansal Sorunları Toplam Puanı Arasındaki ANOVA 

Testi Tablosu 

Faaliyet Alanı N KT Sd KO F p Anlamlı Fark 

Gıda 4 52,563 3 17,521 ,217 ,884 - 

Tekstil 32 3548,250 44 80,642    

Demir-Çelik 4 3600,813 47     

Diğer 8       

Tablo 5’de işletmelerin faaliyet alanları ile anket toplam puanları arasında anlamlı bir 

farklılık olup olmadığı ANOVA analizi ile kontrol edilmiştir. Ayrıca grup varyanslarının homojen 

dağılıp dağılmadığı Test of Homogeneity of Variances testi ile kontrol edilmiş grupların homojen 

dağıldığı görülmüştür (SH>,05). Tablo 4 incelendiğinde, işletmelerin faaliyet alanları ile anket 

toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür (p>0,05). Bu sonuç, 

işletmelerin faaliyet alanlarının yönetim muhasebesi ile ilgili sorulara verdikleri cevaplara etki 

etmediği şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 6. KOBİ’lerin Sahibi ile Yöneticisinin Aynı Olma Durumu ile Finansal Sorunları Toplam 

Puanı Arasındaki t Testi Tablosu 

İşletme Sahibi ile 

Yöneticisi Aynı Olma 

Durumu 

N 
 

ss t Sd p 

Evet 28 105,6786 8,81940 ,690 46 ,494 

Hayır 20 103,9000 8,77736    

Tablo 6’da işletmenin sahibi ile yöneticisinin aynı olma durumu ile anket toplam puanları 

arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı t testi analizi ile kontrol edilmiştir. Ayrıca grup 

varyanslarının homojen dağılıp dağılmadığı Test of Homogeneity of Variances testi ile kontrol 

edilmiş grupların homojen dağıldığı görülmüştür(SH>,05). Tablo 6 incelendiğinde işletmenin 

sahibi ile yöneticisinin aynı olma durumu ile anket toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık 
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olmadığı görülmüştür (p>0,05). Bu sonuç, işletmenin sahibi ile yöneticisinin aynı olma durumu 

yönetim muhasebesi ile ilgili sorulara verdikleri cevaplara etki etmediği şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 7. KOBİ’lerin Sahiplerinin Eğitim Durumu ile Finansal Sorunları Toplam Puanı 

Arasındaki ANOVA Testi Tablosu 

Eğitim Durumu N KT Sd KO F p Anlamlı Fark 

İlkokul 4 411,408 2 205,704 2,902 ,065 - 

Lise  32 3189,404 45 70,876    

Üniversite 8 3600,813 47     

Tablo 7’de işletme sahiplerinin eğitim durumu ile anket toplam puanları arasında anlamlı 

bir farklılık olup olmadığı ANOVA analizi ile kontrol edilmiştir. Ayrıca grup varyanslarının 

homojen dağılıp dağılmadığı Test of Homogeneity of Variances testi ile kontrol edilmiş grupların 

homojen dağıldığı görülmüştür(SH>,05). Tablo 6 incelendiğinde, işletme sahiplerinin eğitim 

durumu ile anket toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür (p>0,05). 

Bu sonuç, işletme sahiplerinin eğitim durumu yönetim muhasebesi ile ilgili sorulara verdikleri 

cevaplara etki etmediği şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 8. KOBİ’lerin Yöneticilerinin Eğitim Durumu ile Finansal Sorunları Toplam Puanı 

Arasındaki ANOVA Testi Tablosu 

Eğitim Durumu N KT Sd KO F p Anlamlı Fark 

Lise  16 180,542 2 90,271 1,188 ,314 - 

Üniversite 26 3420,271 45 76,006    

Yüksek Lisans 6 3600,813 47     

Tablo 8’de işletme yöneticilerinin eğitim durumu ile anket toplam puanları arasında 

anlamlı bir farklılık olup olmadığı ANOVA analizi ile kontrol edilmiştir. Ayrıca grup 

varyanslarının homojen dağılıp dağılmadığı Test of Homogeneity of Variances testi ile kontrol 

edilmiş grupların homojen dağıldığı görülmüştür (SH>,05). Tablo 7 incelendiğinde, işletme 

yöneticilerinin eğitim durumu ile anket toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmüştür (p>0,05). Bu sonuç, işletme yöneticilerinin eğitim durumu yönetim muhasebesi ile 

ilgili sorulara verdikleri cevaplara etki etmediği şeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 9. KOBİ’lerde Ayrı Finans Bölümü Olma Durumu ile Finansal Sorunları Toplam Puanı 

Arasındaki t Testi Tablosu 

İşletme Ayrı Finans Bölümü 

Olması 

N 
 

ss t Sd p 

Evet 32 105,4375 8,55697 ,556 46 ,581 

Hayır 16 103,9375 9,33430    

Tablo 9’da işletmenin finans bölümünün ayrı olma durumu ile anket toplam puanları 

arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı t testi analizi ile kontrol edilmiştir. Ayrıca grup 

varyanslarının homojen dağılıp dağılmadığı Test of Homogeneity of Variances testi ile kontrol 

edilmiş grupların homojen dağıldığı görülmüştür(SH>,05). Tablo 9 incelendiğinde işletmenin 

finans bölümünün ayrı olma durumu ile anket toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı görülmüştür (p>0,05). Bu sonuç, işletmenin finans bölümünün ayrı olma durumu 

yönetim muhasebesi ile ilgili sorulara verdikleri cevaplara etki etmediği şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 10. KOBİ’lerin Finans Sorumlusunun Eğitim Durumu ile Finansal Sorunları Toplam 

Puanı Arasındaki ANOVA Testi Tablosu 

Eğitim Durumu N KT Sd KO F p Anlamlı Fark 

Lise 8 213,344 2 106,672 1,417 ,253 - 

Üniversite  32 3387,469 45 75,277    

Yüksek Lisans 8 3600,813 47     

Tablo 10’da işletme finans sorumlusunun eğitim durumu ile anket toplam puanları 

arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı ANOVA analizi ile kontrol edilmiştir. Ayrıca grup 

varyanslarının homojen dağılıp dağılmadığı Test of Homogeneity of Variances testi ile kontrol 

edilmiş grupların homojen dağıldığı görülmüştür (SH>,05). Tablo 10 incelendiğinde, işletme 

finans sorumlusunun eğitim durumu ile anket toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı görülmüştür (p>0,05). Bu sonuç, işletme finans sorumlusunun eğitim durumu yönetim 

muhasebesi ile ilgili sorulara verdikleri cevaplara etki etmediği şeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 11. KOBİ’lerde Ar-Ge Faaliyeti Olma Durumu ile Finansal Sorunları Toplam Puanı 

Arasındaki t Testi Tablosu 

Ar-Ge Faaliyeti Olma 

Durumu 

N 
 

ss t Sd p 

Evet 6 107,1667 9,28260 ,663 46 ,511 

Hayır 42 104,6190 8,74560    

Tablo 11’de işletmenin Ar-Ge faaliyetlerinin olması durumu ile anket toplam puanları 

arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı t testi analizi ile kontrol edilmiştir. Ayrıca grup 

varyanslarının homojen dağılıp dağılmadığı Test of Homogeneity of Variances testi ile kontrol 

edilmiş grupların homojen dağıldığı görülmüştür(SH>,05). Tablo 10 incelendiğinde işletmenin 

Ar-Ge faaliyetlerinin olması durumu ile anket toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı görülmüştür (p>0,05). Bu sonuç, işletmenin Ar-Ge faaliyetlerinin olması durumu 

yönetim muhasebesi ile ilgili sorulara verdikleri cevaplara etki etmediği şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 12. KOBİ’lerde Kredi Vadesi ile Finansal Sorunları Toplam Puanı Arasındaki t Testi 

Tablosu 

Kredi Vadesi N 
 

ss t Sd p 

Orta 12 105,8333 7,18374 ,406 46 ,687 

Uzun 36 104,6389 9,28948    

Tablo 12’deişletmenin kredi vadesi seçimi ile anket toplam puanları arasında anlamlı bir 

farklılık olup olmadığı t testi analizi ile kontrol edilmiştir. Ayrıca grup varyanslarının homojen 

dağılıp dağılmadığı Test of Homogeneity of Variances testi ile kontrol edilmiş grupların homojen 

dağıldığı görülmüştür (SH>,05). Tablo 12 incelendiğinde işletmenin kredi vadesi seçimi ile anket 

toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür (p>0,05). Bu sonuç, 

işletmenin kredi vadesi seçimi yönetim muhasebesi ile ilgili sorulara verdikleri cevaplara etki 

etmediği şeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 13. KOBİ’lerde Kredi Vadesi ile Finansal Sorunları Toplam Puanı Arasındaki t Testi 

Tablosu 

  İşletme Faaliyet 

Süresi 

Çalışan 

Personel Sayısı 

Çalışılan Banka 

Sayısı 

Toplam Puan 

İş
le

tm
e 

F
a

a
li

y
et

 

S
ü

re
si

 r 1 ,651 ,544 ,169 

p  ,000 ,000 ,250 

n 48 48 48 48 

Ç
a

lı
şa

n
 

P
er

so
n

el
 

S
a

y
ıs

ı 

r ,651 1 ,405 ,084 

p ,000  ,004 ,568 

n 48 48 48 48 

Ç
a

lı
şı

la
n

 

B
a

n
k

a
 S

a
y

ıs
ı 

r ,544 ,405 1 ,085 

p ,000 ,004  ,565 

n 48 48 48 48 

T
o

p
la

m
 

P
u

a
n

 

 

r ,169 ,084 ,085 1 

p ,250 ,568 ,565  

n 48 48 48 48 

İşletme faaliyet süresi, çalışan personel sayısı, işletmenin çalıştığı banka sayısı ve anket 

toplam puanı arasındaki ilişki düzeyine Pearson Korelasyon analizi ile bakılmıştır. 

Pearsonkorelasyon (r) analizinde ilişki düzeyi yorumu: 

 r= 0,00 – 0,25 çok zayıf, 

 r= 0,26 – 0,49 zayıf, 

 r= 0,50 – 0,69 orta, 

 r= 0,70 – 0,89 yüksek ve 

 r= 0,90 – 1,00 çok yüksek şeklinde yapılmaktadır (Büyüköztürk vd., 2009). 

Bu kapsamda Tablo 13 incelendiğinde: 

-   İşletmenin faaliyet süresi ile anket toplam puanı arasında çok zayıf ve pozitif bir ilişki 

olduğu görülmektedir.  

-   İşletmenin personel sayısı ile anket toplam puanı arasında çok zayıf ve pozitif bir ilişki 

olduğu görülmektedir. 

-   İşletmenin çalıştığı banka sayısı ile anket toplam puanı arasında çok zayıf ve pozitif bir 

ilişki olduğu görülmektedir. 
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4. SONUÇ 

Kobi'lerin finansal sorunlarının hafifletilmesi ve alternatif finansman yöntemlerinin 

kullanımının yaygınlaştırılması konusunda ülkemizdeki finans kuruluşlarına önemli görevler 

düşmektedir. Ülkemizde Kobi’ler için alternatif finansman tekniklerini sunan ve onları yeni 

finansal yöntemlerin kullanımı konusunda teşvik eden en önemli finansal kuruluş olarak 

Bankaları görüyoruz. Ancak Kobi’lerin bankalardan kullandıkları kredilerin kesinlikle yeterli 

olmadığı açıktır. Türkiye’de finans kuruluşlarının en başta da bankaların Kobi'lere  kredi 

sunumu konusunda çözümlemeleri gereken  çok fazla  sorun vardır. Bankalar tarafından 

Kobi'lere sunulan ne kredi miktarı ne de kredi türü nede kredi süresi yeterlidir ve sunulan 

kredinin çoğu kısa vadeli kredilerle sınırlıdır. Kredi karşılığı teminat gösterilmesi Kobilerin 

bankalardan kredi alımında önemli bir sorun olarak görülmekte bu sorunun çözümü içinde 

gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

Ülkemizdeki Kobi’lerin sadece finansal sorunları değil daha bir çok sorunları olduğu her 

ortam ve yazında dile getirilmektedir, bu sorunların en önemlisi de finansal sorunlar olduğu bu 

çalışmada da bir kez daha ortaya konulmaktadır. Ülkelerin ekonomilerinin temel taşlarından en 

önemli dinamiklerinden bir tanesi olan Kobi’lerin finansal sorunları ivedi olarak çözümlenmeli 

ve gerekli yasal düzenlemelerde hayata bir an önce geçirilmelidir. 
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Özet 

Kolektif yatırım kurumları, yatırımcılara, profesyonel portföy yönetimi hizmeti sunan finansal kurumlardır. 

Kolektif yatırım kurumları içinde, faaliyet konusu ve portföy içeriği bakımından girişim sermayesi yatırım 

ortaklıkları özel bir konuma sahiptir. Girişim sermayesi yatırım ortaklığı, girişim sermayesi yatırımları, sermaye 

piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek 

amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan veya esas sözleşme değişikliği yolu ile dönüşen ve kayıtlı sermaye 

sistemine tabi anonim ortaklık olan sermaye piyasası kurumudur. Yatırımcılar, daha yüksek performansa sahip 

girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarına yatırım yapma eğiliminde olacaklardır. Buna göre, girişim 

sermayesi yatırım ortaklıklarına yapılacak yatırımlarında en önemli faktörlerden biri performansın ölçülmesidir. Bu 

çalışmanın amacı, 2013-2016 yılları arasında faaliyette bulunan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının 

performanslarının incelenmesidir. Çalışmada, performans değerlendirmesinde piyasa modelinden yararlanılmıştır. 

Bu çerçevede, girişim sermayesi yatırım ortaklığı getirilerinin bağımlı değişken; piyasa getirilerinin bağımsız 

değişken olarak kullanıldığı bir regresyon modeli tahmin edilmiştir. Analiz sonuçları, GSYO’ların piyasaya kıyasla 

daha iyi bir performans gösteremediğini ortaya koymuştur. Üstelik bu bulgu farklı gözlem sıklıkları için de 

geçerlidir.  

Anahtar Kelimeler: Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Piyasa Modeli, Performans Ölçümü.  
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PERFORMANCE ANALYSIS OF VENTURE CAPITAL INVESTMENT 

TRUSTS IN TURKEY 

Abstract 

Collective investment institutions are financial institutions that provide professional portfolio management 

services for investors. Among collective investment institutions, venture capital investment trusts possess a unique 

position in terms of operating area and portfolio composition. Venture capital investments trusts are capital market 

institutions which are maintained or transformed through the main contractual amendment to issue their shares in 

order to operate a portfolio consisting of venture capital investments or other assets and rights that are determined 

by the Capital Markets Board. Investors will tend to invest in the shares of venture capital investment trusts with 

higher performance. Accordingly, one of the most important factors in investing venture capital investment trusts is 

measuring performance. Aim of this study is to examine the performance of venture capital investment trusts 

operating between the years 2013 and 2016. We employ single index model for performance evaluation. In this 

manner, a regression model is estimated in which returns of venture capital investment trusts are used as dependent 

variable; whereas market returns is used as independent variable. Empirical findings suggest that Venture Capital 

Investment Trusts do not seem to over perform the market. Moreover, altering the frequency of the data does not 

seem to impact this finding.  

Keywords: Venture Capital Investment Trusts, Market Model, Performance Measurement.  

1. GİRİŞ 

Finansal piyasalarda yapılan yatırımlar farklı düzeyde de olsa risk içermektedir. Ayrıca 

söz konusu yatırımların başarılı olabilmesi için yatırımcıların finansal piyasalara ve finansal 

araçlara ilişkin bilgi ve deneyimlerinin yeterli düzeyde olması gerekmektedir. Çoğu zaman 

yatırımcıların bu konudaki bilgi ve deneyiminin yetersizliği profesyonel portföy yönetimi 

hizmetini gündeme getirmektedir. Kolektif yatırım kurumları, yatırımcılara, profesyonel portföy 

yönetimi hizmeti sunan finansal kurumlar olarak bu noktada önemli hizmetler sunmaktadır. 

Ancak adı geçen portföy yönetim hizmetini ne kadar başarılı biçimde sundukları konusunun da 

çözüme kavuşturulması gerekmektedir. İhtiyaç duyulan çözüm ise yatırımcının portföy yönetim 

hizmeti aldığı kolektif yatırım kuruluşunun performansının ölçülmesidir. Kolektif yatırım 

kurumları arasında, yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları gerek sayı ve gerekse yönettikleri 

portföy büyüklüğü açısından önemli bir ağırlığa sahiptir. Bu nedenle, finans literatüründe 

gözlenen çoğu performans ölçüm çalışması yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarına 

odaklanmaktadır. Bu çalışmada ise faaliyet konusu ve portföy içeriği bakımından özel bir 

konuma sahip olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının (GSYO) performanslarının 

ölçülmesi amaçlanmaktadır. Girişim sermayesi yatırım ortaklığı, girişim sermayesi yatırımları, 

sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenecek diğer varlık ve haklardan 

oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan veya esas sözleşme 

değişikliği yolu ile dönüşen ve kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim ortaklık olan sermaye 

piyasası kurumu şeklinde tanımlanmaktadır.  

Yatırımcıların, herhangi bir kolektif yatırım kuruluşuna yatırım kararı, önemli ölçüde söz 

konusu kolektif yatırım kuruluşlarının performanslarına bağlıdır. Yatırımcılar, gelecekte yüksek 

performans göstereceği beklenen kolektif yatırım kuruluşlarına yatırım yapmayı tercih 

etmektedirler. Gelecekteki performansın tahmin edilmesi için kolektif yatırım kuruluşlarının 

geçmişte göstermiş oldukları performans incelenmektedir. Geçmiş performans ile kolektif 
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yatırım kuruluşlarına yapılan yatırımlar arasında önemli bir ilişki olduğu bilinmektedir (Sirri ve 

Tufano, 1998; Berk ve Green, 2004). Bu genel bulgunun GSYO’lar için de geçerli olduğu 

belirlenmiştir (Gompers ve Lerner, 1998).  

Performans, kullanım amacına göre farklı anlamlara gelebilmektedir. Bu bağlamda, 

Portföy yönetiminde performansın anlamının açıklığa kavuşturulması önemlidir. Performans 

ölçümünde basit yaklaşım, kolektif yatırım kuruluşlarının belirli bir dönemde sağladıkları getiri 

oranının hesaplanmasıdır. Bu amaçla, kolektif yatırım kuruluşlarının katılma payı veya pay 

verilerinden yararlanılmaktadır. Yatırımcılar, katıma payları veya payları geçmişte en yüksek 

getiriyi sağlayan kolektif yatırım kuruluşlarına yatırım yapabilirler. Ancak bu durumda yüksek 

getiriye eşlik eden yüksek risk göz ardı edilmiş olacaktır. Bu çerçevede, kolektif yatırım 

kuruluşlarında performansın belirleyicilerinin risk ve getiri olduğu anlaşılmaktadır.  

Performans ölçümünde getirinin ölçülmesi sorun yaratmazken riskin ölçümünde farklı 

risk ölçüm yaklaşımlarının varlığı işi zorlaştırmakta ve alternatif performans ölçüm 

yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Riskin ölçülmesi için kullanılan 

yaklaşımlar, standart sapma, beta ve hedefin altında kalma riski olarak sıralanan üç risk 

ölçütünün kullanımını öngörmektedir. Söz konusu risk ölçütleri, farklı performans ölçütlerinin 

geliştirilmesini sağlamıştır. Bu performans ölçütlerinden ilki Treynor tarafından geliştirilmiştir. 

Treynor yöntemine göre, portföy performansı, belli bir dönemde, risksiz faiz oranının üzerinde 

elde edilen getirinin beta katsayısına oranlanması ile ölçülmektedir (Treynor, 1965). Bir diğer 

klasik performans ölçütü ise Sharpe ölçütüdür. Sharpe ölçütü, risksiz faiz oranının üzerinde elde 

edilen getirinin portföyün standart sapma ile ölçülen toplam riskine oranlanması yoluyla 

hesaplanmaktadır (Sharpe, 1966). Üçüncü geleneksel portföy performans ölçütü ise Jensen 

ölçütüdür. Bu ölçüt, portföy getirilerinin risksiz oran üzerinde kalan kısmının bağımlı değişken 

ve pazar risk priminin bağımsız değişken olarak kullanıldığı bir regresyon eşitliği yardımıyla 

performans ölçümünü sağlamaktadır. Söz konusu regresyon eşitliğinin sabit terimi performans 

ölçütünü oluşturmaktadır (Jensen, 1968). Jensen yöntemine benzer özellikleri olan bir diğer 

performans ölçütü ise tekli endeks modelidir. Bu ölçütte, portföy getirilerinin bağımlı değişken 

ve pazar getirilerinin bağımsız değişken olarak kullanıldığı bir regresyon eşitliği yardımıyla 

performans ölçümü yapılmakta ve Jensen yöntemine benzer biçimde sabit terim performansın 

belirleyicisi olmaktadır (Gruber ve Elton, 1995).  

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren GSYO’ların 2013-2016 dönemindeki 

performanslarının ölçülmesidir. Her ne kadar yatırım fonlarının performanslarını ölçmeyi 

amaçlayan çok sayıda çalışma bulunsa da, Türkiye’de faaliyet gösteren GSYO’ların 

performanslarını ölçmeye yönelik bir çalışmaya tarafımızca rastlanmamıştır.  

Çalışmada, öncelikle GSYO performansını ölçmeyi amaçlayan eski tarihli çalışmalar 

özetlenmiştir. Ardından, çalışmada kullanılan veriler ile yöntemi açıklanmış ve daha sonraki 

bölümde de uygulama sonuçları raporlanmış ve yorumlanmıştır.  
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2. LİTERATÜR TARAMASI 

Kolektif yatırım kuruluşlarının performanslarını ölçmeyi amaçlayan çalışmaların büyük 

kısmı yatırım fonlarının performanslarına odaklanmaktadır (Carlson, 1970; McDonald, 1974; 

Kon ve Jen, 1979; Daniel, Grinblatt, Titman ve Wermers, 1997; Kothari ve Warner, 2001; 

Engström, 2003). Daha sınırlı sayıda çalışmada ise gayrimenkul yatırım ortaklıklarının 

performansları incelmiştir (Titman ve Warga, 1986; Liu vd., 1990; Kryzanowski ve 

Tcherednitchenko, 2007; Eichholtz ve Yönder, 2015).  

Yatırım fonlarının performansları yoğun biçimde ölçülmekle beraber, yatırım fonlarının 

ve yatırım ortaklıklarının pek çok yönden farklı oldukları belirtilmektedir (Anderson, Coleman, 

Gropper ve Sunquist, 1996). Bu durum, GSYO’lar başta olmak üzere yatırım fonları dışındaki 

kolektif yatırım kuruluşlarının performanslarının ölçülmesini gerekli hale getirmektedir. Buna 

karşılık, GSYO’ların performanslarını ölçmeyi hedefleyen çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. 

Kaplan ve Schoar (2005) ABD’de faaliyet gösteren GSYO’ların 1980-2001 dönemindeki 

performanslarını bir takım değişkenlerle ilişkilendirmeye çalışmışlardır. Sonuç olarak, 

performansı daha yüksek olan GSYO’ların daha fazla fon akışı sağladığını belirlemişlerdir. 

Ayrıca GSYO’larda fon büyüklüğünün performansı olumlu etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Phalippou ve Gottschalg (2009), 1980-2003 döneminde ABD’de faaliyet gösteren GSYO’ların 

performanslarını ölçmüşlerdir. Giderler indirildikten sonra GSYO’ların getiri düzeyinin S&P 

500 endeksine göre %3 daha düşük olduğu belirlenmiştir. Risk dikkate alınarak alfa değeri 

hesaplandığında GSYO’ların kayıplarının %6’ya ulaştığı gözlenmiştir. Phalippou (2010), 

örneklemi 1980-2003 döneminde ABD’de faaliyet gösteren GSYO’lardan oluşan çalışmasında 

GSYO’ların performanslarını araştırmıştır. Bulgular, GSYO’larda performans ve fon akışları 

arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermiştir. Robinson ve Sensoy (2013) 837 GSYO’nun 

1984-2010 dönemindeki performansını incelemişlerdir. Analiz sonuçlarına göre yüksek yönetim 

giderleri net performans üzerinde olumsuz bir etkiye sahip değildir.  

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE ARAŞTIRMA VERİLERİ 

 Tekli endeks modellerinde kullanılan açıklayıcı değişken pazarı temsil ettiği düşünülen 

bir endeks olarak tasarlandığında kullanılan model tekli endeks modellerinin özel bir versiyonu 

olarak kabul edilen piyasa modeli haline dönüşmektedir. Piyasa modeli, aşağıdaki şekilde tahmin 

edilmektedir (Sharpe, 1963): 

Ri = i + i Rm + ei      (1) 

Ri : i payının getirisi, 

Rm : Pazar portföyünün getirisi, 

i : Sabit terim,   

βi : Sistematik risk, 

ei : Hata terimidir. 
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Çalışmada kullanılan temel yöntem olan piyasa modelinde iki değişken yer almaktadır. 

Bunlar, GSYO’ların aylık ve haftalık pay getirileri ve BIST-100 endeksindeki aylık ve haftalık 

değişmelerdir. Her aya veya haftaya ait getiri oranları, o ayın veya haftanın fiyatının bir önceki 

ayın veya haftanın fiyatına oranlanması yoluyla bulunan rakamın doğal logaritmasının alınması 

yoluyla hesaplanmıştır:  

rp = ln (Ft / Ft-1)     (2) 

rp = GSYO paylarının aylık getiri oranı,  

Ft = GSYO paylarının ay sonundaki fiyatı, 

Ft-1 = GSYO paylarının aybaşındaki fiyatı, 

BIST-100 endeksindeki aylık ve haftalık değişimler, piyasa modelinde açıklayıcı 

değişken olarak kullanılmaktadır BIST-100 endeksindeki aylık ve haftalık değişimler aşağıdaki 

formül kullanılarak hesaplanmıştır:  

rp = ln (Et / Et-1)     (3) 

re = Aylık getiri oranı,  

Et = BIST-100 endeksinin ay sonundaki düzeyi,  

Et-1 = BIST-100 endeksinin ay başındaki düzeyi.  

Çalışmanın örneklemi Ocak 2013-Aralık 2016 dönemini kapsamaktadır. Çalışmada 

örnekleme alınan GSYO’ların pay fiyatlarına SPK Aylık İstatistik Bültenlerinden elde edilmiştir 

(SPK Aylık İstatistik Bültenleri). BİST-100 endeksi değerlerine ise BİST internet sitesinden 

ulaşılmıştır (http://www.borsaistanbul.com/veriler). Her iki değişkene ait veriler aylık ve haftalık 

olmak üzere iki farklı gözlem sıklığına göre derlenmiş ve analizler de aylık ve haftalık bazlı 

olarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir.  

4. GSYO’LARIN PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİ 

Çalışmada GSYO’ların performans ölçümü iki farklı frekans kullanılarak hesaplanan 

veriler ile gerçekleştirilmiştir. Buna göre önce aylık ve ardından haftalık veriler kullanılarak 

tahmin edilen piyasa modeli sonuçları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Sonuçlar gösterilirken, 

olumsuz bir yoruma neden olmamak amacıyla GSYO’ların isimleri yerine kodlar kullanılmıştır.  
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Tablo 1. Aylık Verilerle Tahmin Edilen Piyasa Modeli Sonuçları 

GSYO Sabit Terim Beta Katsayısı R
2
 F İstatistiği 

GSYO1 -0,003 

(0,744) 

0,504*** 

(0,000) 

0,264 16,120*** 

(0,000) 

GSYO2 -0,005 

(0,837) 

0,274 

(0,476) 

0,011 0,516 

(0,476) 

GSYO3 -0,011 

(0,140) 

0,272** 

(0,023) 

0,110 5,551** 

(0,023) 

GSYO4 -0,008 

(0,706) 

0,747** 

(0,030) 

0,100 4,996** 

(0,030) 

GSYO5 -0,033 

(0,235) 

-0,090 

(0,833) 

0,001 0,045 

(0,833) 

GSYO6 -0,019 

(0,366) 

0,830** 

(0,012) 

0,134 6,942** 

(0,012) 

* ilgili katsayının %10; ** ilgili katsayının %5; *** ilgili katsayının %1 düzeyinde istatistiksel bakımdan 

önemli olduğunu göstermektedir.  

Parantez içerindeki rakamlar, ilgili katsayılara ilişkin olasılık (p) değerlerini ifade etmektedir. 

Tablo 1’de sunulan aylık verilerin kullanıldığı analiz sonuçları incelendiğinde sabit terim 

olarak ifade edilen alfa katsayıları istatistiksel bakımdan önemli değildir. Buna göre analiz 

döneminde başarılı performans gösteren GSYO bulunmamaktadır. Ayrıca 2. ve 5. GSYO’lara 

ilişkin oluşturulan regresyon eşitliklerinin sonuçlarının da istatistiksel bakımdan önemli olmayan 

F istatistikleri nedeniyle değerlendirmeye alınmaması uygun olacaktır. Aşağıdaki tabloda 

haftalık verilere ilişkin analiz sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 1’de gösterilen haftalık verilere ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde alfa 

katsayılarının istatistiksel bakımdan önemli olmadığı belirlenmiştir. Buna göre, aylık analiz 

sonuçlarına benzer biçimde performansları incelenen GSYO’ların hiçbiri başarılı b olamamıştır.  

Tablo 2. Haftalık Verilerle Tahmin Edilen Piyasa Modeli Sonuçları 

GSYO Sabit Terim Beta Katsayısı R
2
 F İstatistiği 

GSYO1 -0,001 

(0,746) 

0,226*** 

(0,004) 

0,039 8,355*** 

(0,004) 

GSYO2 -0,001 

(0,830) 

0,170*** 

(0,010) 

0,032 6,703*** 

(0,010) 

GSYO3 -0,003 

(0,131) 

0,225*** 

(0,000) 

0,089 20,129*** 

(0,000) 

GSYO4 -0,002 

(0,672) 

0,723*** 

(0,000) 

0,120 28,150*** 

(0,000) 

GSYO5 -0,007 

(0,224) 

0,412** 

(0,014) 

0,029 6,108** 

(0,014) 

GSYO6 -0,005 

(0,290) 

0,703*** 

(0,000) 

0,127 30,025*** 

(0,000) 

* ilgili katsayının %10; ** ilgili katsayının %5; *** ilgili katsayının %1 düzeyinde istatistiksel bakımdan 

önemli olduğunu göstermektedir.  

Parantez içerindeki rakamlar, ilgili katsayılara ilişkin olasılık (p) değerlerini ifade etmektedir. 
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5. SONUÇ 

GSYO’lar, finansal varlık portföyü oluşturmak ve yönetmek için yeterli bilgi ve 

deneyime sahip olmayan ancak girişim sermayesi yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara, 

profesyonel girişim sermayesi portföyü yönetimi hizmeti sunan kolektif yatırım kuruluşlarıdır.  

Her ne kadar yatırım fonları başta olmak üzere diğer kolektif yatırım kuruluşlarının 

performanslarını ölçmeyi amaçlayan çok sayıda çalışma yapılmış olsa da; GSYO’ların 

performanslarını inceleyen çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır.  

Bu çalışmada, özel bir tekli endeks modeli olan piyasa modeli kullanılarak Türkiye’de 

faaliyet gösteren GSYO’ların performanslarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Oluşturulan piyasa 

modelinde GSYO’ların aylık getirileri bağımlı değişken; BİST-100 endeksindeki değişim oranı 

ise bağımsız değişken olarak kullanılmıştır Analiz sonuçlarına göre GSYO’lar analiz dönemi 

boyunca pazar endeksine kıyasla daha başarılı bir performans gösterememiştir. Üstelik elde 

edilen bu sonuç aylık ve haftalık gözlem sıklığına göre tekrarlandığında da geçerliliğini 

korumuştur.  

Sonuçlar değerlendirildiğinde, GSYO’ların risk düzeylerine kıyasla yeterli seviyede getiri 

sağlayamadığı gözlenmektedir. Buna göre, pay yatırımcılarının GSYO’lar yerine piyasa 

endeksine yatırım yapmaları, bir diğer ifadeyle endekse yatırım yapma stratejisini tercih etmeleri 

daha iyi bir seçenek olarak görünmektedir. Ancak analiz sonuçlarının yalnızca 2013-2016 

dönemini kapsadığı, dolayısıyla bu durumun daha uzun vadede değişebileceği gözden uzak 

tutulmamalıdır. Üstelik girişim sermayesi yatırımlarının özelliği, yatırımcıların uzun vadeli bir 

bakış açısına sahip olmasını gerektirmektedir. Bu sebeple, izleyen yıllarda GSYO’ların 

performans ölçümünün yeni çalışmalarla tekrarlanması, gerek yatırımcılara ve gerekse finans 

literatürüne katkı sağlayabilecektir.  
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Özet 

1990’lı yıllardan itibaren tüm Dünya ekonomisinde olduğu gibi Türkiye’de de küreselleşme eğilimleri hızla 

artmaya başlamıştır. Ülkeler arasındaki sermaye hareketliliğindeki artış, gelişmekte olan ülkeler için sermaye kıtlığı 

sorununa çözüm olmuştur. Yabancı sermaye girişi, yatırım yapılan ülkeye olan güvenin bir göstergesi olarak kabul 

edilmektedir. Dolayısıyla, uluslararası yatırımlarda yatırımcılar, yatırım yapılacak ülkelerin riskini gözönünde 

bulundurmaktadırlar. Kredi Temerrüt Takası baz puanları, ülke riskinin göstergesi olarak kullanılabilmektedir. Baz 

puan ne kadar yüksekse, yatırımcılar tarafından ülkenin o kadar riskli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın 

amacı, kredi temerrüt baz puanlarının, Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli firma sayısı üzerinde bir etkisinin 

olup olmadığını 2012-2016 dönemi için araştırmaktır. Değişkenlerin durağanlık özellikleri, Augmented Dickey 

Fuller ve Phillips-Perron birim kök testleriyle; değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki ise Johansen Eş 

Bütünleşme Testi ile araştırılmıştır. Değişkenler arasındaki dinamik ilişkileri belirleyebilmek için vektör otoregresif 

modeli kapsamında, Granger nedensellik, varyans ayrıştırma ve etki-tepki analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına 

göre, CDS ile doğrudan yabancı sermayeli firma sayısı arasında nedensellik ilişkisi olmadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kredi Temerrüt Takasları, Yabancı Sermayeli Firmalar, Türkiye.  

IMPACT OF CREDIT DEFAULT SWAPS ON THE NUMBER OF NEWLY 

ESTABLISHED FOREIGN-OWNED FIRMS IN TURKEY 

Abstract 

Since 1990s globalization trend has been increasing in Turkey like in the whole world economy. Increase in 

the capital movement among countries has solved the problem of capital shortage in developing countries. Foreign 

capital inflow is accepted as an indicator of confidence in a country. Thus, foreign investors take into account risk 

of the countries. Credit default swap basis points are used as an indicator of country risk. The higher the basis 

point, the higher the risk of a country. Aim of this study is to investigate whether credit default swap basis points 

have an impact on the number of foreign-owned firms established in Turkey for the 2012-2016 period. The 

stationarity properties of the variables were explored by Augmented Dickey Fuller and Phillips-Perron unit root 

tests; the long-run relationship between the variables was explored by Johansen Cointegration Test. Granger 

causality, variance decomposition and impact-response analysis were performed within the scope of the vector 

otoregresif model in order to determine dynamic relationships between variables. According to the results of the 

analysis, it is determined that there is no causal relationship between CDS and the number of foreign-owned firms. 

Keywords: Credit Default Swaps, Foreign Capital Firms, Turkey.  
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1. GİRİŞ 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından birisi sermayenin 

yetersiz olmasıdır. Bu sorun doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile ortadan kaldırılmaya 

çalışılmaktadır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişi, ülke ekonomilerinin 

gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Globalleşen dünyada gelişmiş ülkeler, sahip oldukları 

kaynakları gelişmekte olan ülkelere doğru yönlendirerek karlarını artırma imkânına sahip 

olmaktadırlar. Buna karşın gelişmekte olan ülkeler ise ülkelerine gelen yabancı yatırımlar 

sonucunda ekonomik büyüme, istihdam yaratma, ülkenin verimliliğini ve teknolojilerini 

geliştirme gibi imkânlar elde etmektedirler. Ancak yabancı sermayenin ülkelere yöneliminde, 

hedef ülkenin sahip olduğu ülke riski önemli bir belirleyici olmaktadır. Bu bağlamda, dış 

finansman ihtiyacı yüksek olan Türkiye’nin kalkınma sürecini hızlandırmak açısından ülke 

riskinin belirlenmesi önem arz etmektedir.  

Türev ürünler, gelişen ve aynı zamanda karmaşıklaşan piyasalarda gün geçtikçe daha 

fazla önem kazanmaktadır. Hem riskten korunma hem de arbitraj imkanından faydalanma 

amacıyla kullanılan Kredi Temerrüt Takasları (Credit Default Swaps-CDS), küresel krizde geniş 

hacimlere ve yüksek baz puanlara ulaşmıştır (Hancı, 2014). 1990’lı yıllarda ortaya çıkan, ancak 

2003 yılından sonra kullanımı yaygınlaşan CDS, kredi veren kuruluşun riski indirgemek için, 

olası bir temerrüt olayına karşın bir yatırımcıdan satın aldığı sigorta olarak tanımlanmaktadır. 

CDS, en fazla işlem gören kredi türev ürünlerindendir. CDS, bir kurumun başka bir kurumdan 

kredi almasıyla başlamaktadır. Kredi alan kurum, borçlu kurumun piyasadaki durumunu 

gözlemler ve başka bir yatırımcı kurumdan bu türev ürünü satın alarak riskini azaltmış olur. Bir 

kurumun ya da ülkenin CDS baz puanı ne kadar yüksekse, temerrüt riskinin o kadar yüksek 

olduğu anlamına gelmektedir (Hancı, 2013).  

CDS, bir alacaklının, üçüncü bir kişiye belirli bir ücret ödeyerek, alacağını 

garantilemesini sağlayan sözleşmelerdir. Bu sözleşme ile alacaklı, borçlunun iflas riskinden 

kurtulmaktadır. Bu riski, CDS satıcısı belirli bir ücret karşılığı üstlenir ve bu ücrete CDS primi 

denir. CDS sözleşmelerinde en önemli nokta, ödenecek primlerin ne kadar olacağıdır. Primlerin 

miktarını borçlu olan ülkenin ya da şirketin iflas etme olasılığı belirler. İflas etme olasılığı 

arttıkça ödenecek primler de doğru orantılı olarak artar (Tatlıdil ve Bursa, 2011, 60 aktaran 

Aydın ve diğerleri, 2016: 2). Diğer risk göstergelerine göre daha doğru sonuçlar sunan CDS, 

ülke riskinin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır (Aydın ve diğ., 2016: 1). Birçok uluslararası 

yatırımcı, ulusal piyasalardaki farklı finansal araçlara yatırım yapmadan önce CDS baz 

puanlarını değerlemektedirler (Sazak, 2012: 2-3).  

Bu çalışmada, ülke riski ölçütü olarak da kabul edilen kredi temerrüt baz puanlarının, 

Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli firma sayısı üzerinde bir etkisinin olup olmadığı 2012-

2016 dönemi için aylık veriler kullanarak zaman serisi teknikleri ile araştırılmıştır. Birçok 

çalışmada, ülke riski ile yabancı doğrudan yatırımlar arasındaki ilişkiler araştırılmış olup, 

Türkiye için ülke riski göstergesi olarak CDS ile doğrudan yabancı sermayeli firma sayısı 

arasındaki ilişkiyi araştıran yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın bu yönüyle 

literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde Türkiye’deki 

doğrudan yabancı yatırımlara, üçüncü bölümde konu ile ilgili literatüre yer verilmiş, dördüncü 

bölümde çalışmada kullanılan model, veri seti ve yöntem açıklanmış, beşinci bölümde elde 
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edilen analiz sonuçları açıklanmış ve son bölümde elde edilen bulgular özetlenerek 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

2. TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYELİ YATIRIMLAR  

Dünyanın 17’nci Avrupa’nın 6’ncı büyük ekonomisi konumundaki Türkiye’ye (Şekil 1 

ve 2) son 10 yılda uluslararası yatırımların arttığı görülmektedir. Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri 

içerisinde en büyük genç nüfusu ve kazançlı ihracat fırsatları ile çok uluslu şirketler için cazibe 

merkezi konumunda olmuştur (KDK, 2017). Ayrıca, Türkiye’nin büyük ve gelişen yerli bir 

piyasaya ve rekabetçi bir işgücüne sahip olması, Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü vazifesi 

görmesi, serbest döviz kuru, yerel parasının konvertibl olması, sermaye malları üzerinde 

sınırlamaların olmaması, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasının yapılmış olması ve 

yabancı yatırım mevzuatının liberal olması sebebiyle yasal açıdan da yabancı yatırımcılara 

birçok avantaj sunulmaktadır (Emir ve Bank, 2009: 59). 

 

Şekil 1. Dünyanın En Büyük Ekonomileri (Satın Alma Gücü Paritesine Göre GSYH, Trilyon 

Dolar, 2015) 

Kaynak: (IMF, 2016). 

 

Şekil 2. Avrupa’nın En Büyük Ekonomileri (Satın Alma Gücü Paritesine Göre GSYH, Trilyon 

Dolar, 2015)  

Kaynak: (IMF, 2016) 
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2006-2016 yılları arasında Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırım girişinin en fazla 

2006-2008 yılları arasında olduğu görülmektedir. Bu yıllarda makroekonomik göstergelerdeki 

iyileşmeler, politik ve ekonomik istikrarın daha iyi seviyelerde izlemesi ülkeye giren doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarını artırmıştır. 2009 yılında küresel mali krizin de etkisiyle yabancı 

doğrudan sermaye girişi azalmakta ancak 2011 yılı sonrası hızla toparlamaktadır (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi (Milyar ABD Doları) 

Kaynak:http://www.invest.gov.tr/tr-TR/investmentguide/investorsguide/Pages/FDIinTurkey.aspx, (23.04.2017) 

 

 Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’deki yatırımları yıllar itibariyle arttırmaktadır. 

Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin sayısı, 2006 yılında 15 bin seviyesinde 

iken 2016 yılı sonunda 53 bin 200’e ulaşmıştır (Şekil 4). Türk ekonomisine artan güvene paralel 

olarak Türkiye’de yerleşik yabancı sermayeli şirket sayısının arttığı görülmektedir.  

 

Şekil 4. Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı (Kümülâtif, ‘000) 

Kaynak: http://www.invest.gov.tr/tr-TR/investmentguide/investorsguide/Pages/FDIinTurkey, (23.04.2017)  

 

 

http://www.invest.gov.tr/tr-TR/investmentguide/investorsguide/Pages/FDIinTurkey.aspx
http://www.invest.gov.tr/tr-TR/investmentguide/investorsguide/Pages/FDIinTurkey
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3. LİTERATÜR 

Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve 

yatırımcıların kararları üzerinde birçok faktör etkili olmakla beraber, yatırım yapacakları ülke 

riskinin önemli bir etken olduğu tartışılmıştır. Bu çalışmalarda, ülke riskinin 

hesaplanmasında kullanılan ekonomik, finansal ve politik değişkenler ile doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları arasındaki karşılıklı nedensellik ilişkileri üzerine odaklandığı görülmektedir. 

Ülke riski analizi, yatırım yapılacak olan ülkenin ekonomik, finansal ve politik durumu 

hakkında yatırımcılara önceden faydalı bilgiler sunan bir değerlendirme sürecidir. Ülke riski 

analizleri ile yabancı yatırımcı, yatırım yapmadan önce ülkeler arası karşılaştırma yapabilmekte 

ve yatırım yapılması halinde hangi risk tehdidi altında kalınacağına dair bir ön bilgi edinmiş 

olmaktadır (Topal ve Gül, 2016: 230). CDS baz puanları üzerinden ülkenin risk ölçütü hakkında 

fikir veren bu enstrümanda, baz puan ne kadar yüksekse ülkenin o kadar riskli olduğu 

bilinmektedir (Hancı, 2014). 

Yapılan araştırmaların birçoğunda, ülke riskinin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını 

etkilediği yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Emir ve Bank (2009) çalışmalarında, yatırımı 

gerçekleştirecek olan çokuluslu şirketler açısından, hedef ülkenin sahip olacağı farklı risk 

bileşenlerinden oluşan “ülke riski” unsurunun ülkenin sahip olabileceği yabancı sermaye 

yatırımlarının bir belirleyicisi olduğunu belirtmişlerdir. Emir, Uysal ve Doğru (2013), 

Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar ile ülke riski ve makroekonomik değişkenler arasında 

bir ilişkinin olup olmadığını araştırmışlardır. Analiz sonuçlarına göre, doğrudan yabancı 

yatırımların ülke riskinden pozitif etkilendiğini tespit etmişlerdir.  

Hancı (2014), kredi türev ürünlerinden olan CDS’lerin yüksek baz puana sahip olmasının, 

türev ürüne konu olan kuruluşun kredi olayının yüksek olduğu anlamına geldiğini, firmaların 

olduğu gibi ülkelerin de risklerinin o ülkelere ait CDS baz puanları üzerinden anlaşılmakta 

olduğunu belirtmiştir. Çalışmasında ülkelere ait CDS baz puanları ile borsa arasındaki ilişkiyi 

inceleyerek ülkede gerçekleşen üretim düzeyi üzerinden krizler açısından bir değerlendirme 

yapmıştır. Türkiye’ye ait CDS baz puan ile Ocak 2008 - Aralık 2012 arası günlük BİST-100 

getirileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Ağırlıklı olarak üretim firmalarının bulunduğu Borsa 

İstanbul’da firmalara ait hisse senedi getirileri düştüğünde ülkedeki ekonominin de üretim 

açısından kötüye gittiğini, ancak ülkenin temerrüt açısından risk ölçütü olarak tanımlanan 

CDS’lerin düşük olmasının kredi olayının gerçekleşme olasılığının düşük olduğunun bir 

göstergesi olduğunu açıklamıştır. Ayrıca, CDS baz puanlar ile hisse senetleri arasındaki ilişkinin 

ters yönlü olduğu, hisse senetlerinin artış göstermesinin ekonominin iyi durumda olduğu, tam 

tersi şekilde CDS’lerin yüksek olmasının ise ekonominin kötü durumda olduğu sonucuna 

ulaşmıştır.  

Topal ve Gül (2016) de çalışmalarında ekonomik risk ile doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Elde ettikleri bulgularda, ekonomik risk ile 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişkinin tek boyutlu olmadığını ülkeye gelen 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları arttıkça ülke riski düzeyinin azaldığını tespit etmişlerdir. 

Kar, Bayat ve Kayhan (2016), bir finansal risk göstergesi olarak CDS priminin EUR/TL döviz 

kuru üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. CDS risk priminin, 2009-2015 yılları arasındaki 
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EUR/TL döviz kuru üzerinde kısmen etkili olduğunu, uzun dönemli bir ilişkinin mevcut 

olduğunu ve CDS’deki bir artışın kurun değer kaybına neden olmazken, CDS’deki bir düşüş 

kurun değerlenmesine neden olduğunu tespit etmişlerdir.  

Kırankabeş (2004) ise, Türkiye’de 1984-2003 yılları arası için ülke riskinin doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları ve milli gelire olan etkisini araştırmıştır. Doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları ile ülke riski arasında anlamlı bir ilişki olmadığını belirtmiştir.  

4. AMAÇ, VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada, 2012-2016 tarihleri arasındaki dönem için aylık veri seti kullanılarak Kredi 

Temerrüt Takası (CDS) baz puanları ile yabancı sermayeli firma sayısı arasındaki ilişki 

araştırılmıştır. Tüm değişkenler logaritmik dönüşüme tabi tutulmuştur. Öncelikle her iki veri seti 

zaman serisi özelliği taşıdığı için veri setlerinin düzey değerleri Augmented Dickey Fuller 

(ADF) durağanlık testine tabi tutulmuştur ve durağan özellik taşımayan seriler 

durağanlaştırılmıştır. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen Eş Bütünleşme analizi 

ile test edilmiştir. Seriler arasındaki dinamik ilişkileri belirleyebilmek için VAR modeli 

kapsamında, Granger nedensellik, varyans ayrıştırma ve etki-tepki analizleri yapılmıştır. 

Çalışmada kullanılan veri setlerine ilişkin açıklayıcı bilgi Tablo 1’de yer almaktadır:  

Tablo 1. Kullanılan Serilere İlişkin Açıklayıcı Bilgi 

Değişken Tanım Açıklama 

   

YSF Yabancı Sermayeli 

Firma Sayısı 

T.C Ekonomi Bakanlığı: Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri 

Bülteni http://www.ekonomi.gov.tr internet sitesinden elde edilmiştir. 

KTT Kredi Temerrüt 

Takası 

Kredi Temerrüt Takası Primi: Türkiye’ ye ait 5 yıllık tahvillerin 

riskini ölçen CDS primleri kullanılmıştır. Veriler 

http://www.bloomberght.com internet sitesinden elde edilmiştir. 

Not: Değişkenler logaritmik dönüşüme tabi tutulmuştur. Bu değişkenler “L(YSF)”ve L(KTT)” olarak 

gösterilmektedir. 

4.1. Durağanlık Testi  

Durağan zaman serilerinde, seride ardı ardına gelen iki değer arasındaki fark, zamanın 

kendisinden kaynaklanmamakta, sadece zaman aralığından kaynaklanmaktadır. Serinin 

ortalamasının zamanla değişmeyeceği sonucuna dayanmaktadır. Oysa gerçek dünyadaki zaman 

serilerinin çoğu durağan değildir. Dolayısıyla serilerin ortalamaları zamanla değişmektedir. 

Seriler genellikle azalan ya da artan bir trende sahiptir. Bazen serilerdeki büyük 

dalgalanmalardan dolayı da durağanlık ortadan kalkabilmektedir (Kutlar, 2012: 417).  

Türkiye’ye ait 5 yıllık tahvillerin riskini ölçen CDS baz puanları ve yabancı sermayeli 

firma sayısına ait zaman serilerinin durağan olup olmadıkları Augmented Dickey Fuller (ADF) 

(1979) birim kök testi ile test edilmiştir. ADF sınaması için aşağıdaki (1) ve (2) numaralı (sabitli 

ve sabitli+trendli) modeller kullanılmaktadır. 

http://www.bloomberght.com/
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Tahmin edilen (1) ve (2) numaralı regresyon denklemlerinde  δ,  ve γ, katsayıları  , 

hata terimini n, optimal gecikme uzunluğunu ifade etmektedir. ADF testi ve hipotezleri şu 

şekilde kurulmuştur: Tahmin edilen (1) ve (2) numaralı regresyon denklemlerinde ele alınan 

serinin durağan olup olmadığını belirlemek için  δ katsayısının t istatistiği MacKinnon tablo 

kritik değeriyle karşılaştırılarak serinin durağan olup olmadığı belirlenmiştir. Eğer t istatistiğinin 

mutlak değeri MacKinnon tablo kritik değerinin mutlak değerinden büyükse seri seviyesinde 

durağandır. 

H0: seri birim kök içerir ve durağan değildir. 

H1: seri birim kök içermez ve durağandır. 

4.2. Granger Nedensellik Analizi 

Granger (1969) tarafından geliştirilen standart Granger Nedensellik Testi, iki değişken 

arasında bir nedensellik ilişkinin olup olmadığını, şayet varsa bu ilişkinin yönünü belirlemek için 

kullanılan genel bir yaklaşımdır. Granger Nedensellik Testi, modelde yer alan bağımsız 

değişkenlerin grup halinde sıfıra eşit olup olmadığını test etmektedir (Gün, Kutlu ve 

Karamustafa, 2016: 564). 

Yabancı sermayeli firma sayısı (YSFt) ve Kredi Temerrüt Takası (KTTt ) gibi iki değişken 

arasındaki doğrusal Granger nedenselliğini test etmek için aşağıdaki gibi bir VAR modeli tahmin 

edilmektedir.  

 

 

Burada, Δ fark işlemcisini, T gecikme uzunluğunu α ve β tahmin edilecek parametreleri 

ve  bilinen varsayımlara sahip hata terimlerini göstermektedir. 

Eşitlik (1) de KTTt değişkeninden YSFt değişkenine doğru Granger nedenselliğin olup 

olmadığı, Eşitlik (2) de ise YSFt değişkeninden KTTt değişkenine doğru Granger nedenselliğin 

olup olmadığı sıfır hipotezi ile test edilmektedir.  
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 Granger nedensellik hipotezi, H0= Β12, j=0 biçiminde tanımlanır ve buna Wald veya Ki-

kare testi uygulanır.  

Granger Nedensellik Testi ve hipotezleri aşağıdaki şekilde kurulmuştur: 

H0: YSF, KTT’e Granger anlamında neden olmaz (1) 

H1: YSF, KTT’e Granger anlamında neden olur (2) 

H0: CDS, KTT’e Granger anlamında neden olmaz (1) 

H1: CDS, KTT’e Granger anlamında neden olur (2) 

Eğer sıfır hipotezi reddedilirse, yani gecikmeli parametrelerden en az biri sıfırdan 

farklıysa, KTTt (YSFt) değişkeninden YSFt (KTTt) değişkenine doğru Granger nedenselliğin 

olduğu sonucuna ulaşılır.   

5. BULGULAR 

5.1. Birim Kök Testi Sonuçları 

İlk aşamada “L(YSF)” ve “L(KTT)”  ait zaman serilerinin Augmented Dickey Fuller 

(ADF) birim kök testi ile durağanlıkları test edilmiştir. Birim kök testi hipotezleri;  

H0: seri durağan değildir. 

H1: seri durağandır. 

Tablo 2. ADF Birim Kök Test Sonuçları 

Seviye  Sabit  Sabit ve Trend 
L(KTT) -2.015858 (27)* -2.969423 (14)* 

L(YSF) -2.051816 (26)* -3.185950 (9)* 

Birinci Fark  Sabit Sabit ve Trend 
L(KTT) -7.649931 (0)* -7.652672 (0)* 

L(YSF) -14.48979 (0)* -14.38783 (0)* 

MacKinnon Kritik Değerler 

% 1 düzeyinde -3.435 -3.965 

% 5 düzeyinde -2.863 -3.413 

% 10 düzeyinde -2.567 -3.128 
 

* (p) değeri 0.05 dikkate alınmıştır.  

Tablo 2’de görüldüğü üzere “L(KTT) ve “L(YSF)” ait zaman serilerinin sabitli, sabitli ve 

trendli düzey değerlerinin p<0.05’den büyük olduğu için H1 hipotezi ret edilmiştir. Başka bir 

ifadeyle seriler birim kök içerdiği, serilerin durağan olamadığı ve serilerin birinci farkı 

alındığında I (1) düzeyinde p<0.05’den küçük olduğu için hem sabitli hem de sabitli ve trendli 

olarak durağan bir seri haline geldiği görülmektedir.  
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Şekil 5’de Kredi Temerrüt Takası baz puanına ve yabancı sermayeli firma sayısına ait 

zaman serilerinin ADF birim kök testi ile birincil farkta durağan hale geldiği görülmektedir. 

 

Şekil 5. “LYSF” ve “LKTT” Durağan Olmayan ve Durağanlaştırılmış Seriler        

 

5.2. Uygun Gecikme Seviyesinin Belirlenmesi 

Analize başlanmadan önce model için en uygun olan gecikme sayısının belirlenmesi 

gerekmektedir. Gecikme sayısı, araştırmacının isteğine bağlı veya araştırmanın konusuna bağlı 

olarak belirlenebilir. Tablo 3’de Schwarz Bilgi Kriteri (SC), Hannan-Quinn Bilgi Kriteri (HQ) 

göre uygun gecikme sayısının 2; Son Tahmin Hatası (FPE) göre uygun gecikme sayısının 11; 

Olasılık (LR), göre uygun gecikme sayısının 6; Akaike Bilgi Kriteri (AIC) göre uygun gecikme 

sayısının 12 olduğu görülmektedir. Bu çalışma kapsamında uygun gecikme sayısı olarak 2 

alınmıştır. 
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Tablo 3. Uygun Gecikme Seviyesinin Belirlenmesi 
 Lag 

 
LogL 

 
LR 

 
FPE 

 
AIC 

 
SC 

 
HQ 

 

0  14.20149 NA   0.002062 -0.508396 -0.430429 -0.478932 
1  56.76057  79.79826  0.000414 -2.115024 -1.881124 -2.026633 
2  64.63687  14.11171  0.000352 -2.276536  -1.886703*  -2.129218* 
3  66.02964  2.379320  0.000394 -2.167902 -1.622135 -1.961656 
4  67.91481  3.063399  0.000432 -2.079784 -1.378083 -1.814610 
5  69.81902  2.935660  0.000475 -1.992459 -1.134826 -1.668358 
6  78.82521   13.13403*  0.000390 -2.201051 -1.187483 -1.818022 
7  82.75817  5.407819  0.000397 -2.198257 -1.028757 -1.756301 
8  86.18443  4.425586  0.000416 -2.174351 -0.848917 -1.673468 
9  93.37061  8.683294  0.000374 -2.307109 -0.825741 -1.747298 

10  97.96922  5.173442  0.000378 -2.332051 -0.694750 -1.713313 
11  105.6727  8.024459   0.000338* -2.486363 -0.693128 -1.808697 
12  110.2939  4.428624  0.000349  -2.512245* -0.563077 -1.775652 

5.3. Johansen Eş-Bütünleşme Test Sonuçları 

Johansen eş bütünleşme testi, Johansen (1988), Stock ve Watson (1980) maksimum 

olabilirlik tahmin yöntemini kullanarak eş bütünleşme vektörlerinin varlığını test etmişlerdir 

(Kutlar, 2012: 506). 

Tablo 4. Johansen Eş-Bütünleşme Test Sonuçları 

Hipotezler Özdeğer Trace  

İstatistiği 

0.05 

Kritik Değer 

Olasılık 

Yok 0.155681 11.68068 15.49471 0.1729 

En Fazla 1 0.035069 2.034840 3.841466 0.1537 

 
Hipotezler Özdeğer Trace  

İstatistiği 

Max-Eigen 

İstatistiği 

Olasılık 

Yok 0.155681 9.645841 14.26460 0.2362 

En Fazla 1 0.035069 2.034840 3.841466 0.1537 

Tablo 4’de verilen Johansen eş bütünleşme testi sonuçlarına göre, ele alınan değişken 

çiftleri arasında %1 önem düzeyinde, %5 önem düzeyinde ve %10 önem düzeyinde eş 

bütünleşme olmadığı yani uzun dönemli bir ilişkinin varlığına rastlanamamıştır. 

5.4. Granger Nedensellik Test Sonuçları 

Çalışmada, “L(KTT)” ve “L(YSF)” değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkisi ve 

ilişkinin yönü Granger nedensellik testi yardımıyla araştırılmıştır.   

Granger Nedensellik Testi ve hipotezleri aşağıdaki şekilde kurulmuştur: 

- H0: YSF, KTT’e Granger anlamında neden olmaz  (1) 

- H1: YSF, KTT’e Granger anlamında neden olur      (2) 

- H0: KTT, YSF’e Granger anlamında neden olmaz   (1) 

- H1: KTT, YSF’e Granger anlamında neden olur      (2) 
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Tablo 5. Granger Nedensellik Testi 

 Ki-kare Prob. Nedensellik 

 

DL(KTT)→ DL(YSF) 

 

 

0.029045 

 

0.8647 

 

YOK 

DL(YSF)→DL(KTT) 1.435585 0.2309 YOK 

    

Tablo 5’de görüldüğü üzere, L(KTT) ile L(YSF)  değişkenleri arasındaki nedensellik 

ilişkisine bakıldığında anlamlılık düzeyi %5’den (p<0.05) büyük olduğu için H0 kabul edilerek, 

alternatif hipotez H1 red edilmektedir.  

- DL (KTT), DL (YSF)’nin nedeni değildir. 

- DL (YSF), DL (KTT)’nin nedeni değildir. 

5.5. VAR Analizi 

VAR yapısının düzgün bir yapıda olup olmadığını incelemek için bir takım teknikler 

kullanılmaktadır. Bu teknikler; otokorelasyon-LM Testi, Normal dağılım, AR karakteristik 

polinomun ters köklerinin birim çemberi ve White farklı varyans testleridir. 

Tablo 6. Otokorelasyon- LM Testi Sonuçları 

Gecikme Uzunluğu LM-İstatistiği Olasılık 

1 2.617597 0.6237 

2 1.396559 0.8448 

3 5.307233 0.2572 

4 2.748112 0.6008 

5 6.457336 0.1675 

6 2.227448 0.6940 

7 2.609300 0.6252 

8 3.635678 0.4576 

9 6.492664 0.1653 

10 0.831691 0.9341 

Tahmin edilen VAR modelindeki hata terimlerinin birbirleri ile ilişkili olup olmadıkları 

Otokorelasyon-LM test istatistiği sonuçları ile analiz edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre, 

varsayılan gecikme uzunluklarında otokorelasyon sorununun olmadığı görülmektedir.  

Tablo 7. Normal Dağılım Testi Sonuçları 

Bileşen Jarque-Bera Sd Olasılık 

1 12.43685 2 0.0020 

2 0.079158 2 0.9612 

Joint 12.51600 4 0.0139 
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Hataların normal dağılımlı olduğunu Jarque-Bera normallik testi sonuçları 

göstermektedir. Test sonuçlarına göre, hataların normal dağılımlı olduğu görülmektedir. 

Tablo 8. White Farklı Varyans Testi Sonuçları 

Ki-kare Sd Olasılık 

42.93961 42 0.4308 

VAR modeli hata terimlerinde değişen varyans olup olmadığını test etmek için White 

Farklı Varyans testi kullanılmaktadır. Test sonuçlarına göre, hata terimlerinde değişen varyans 

görülmemektedir. 

 

Şekil 6.  AR Karakteristik Polinomun Ters Köklerinin Birim Çemberi 

VAR yapısının düzgün bir yapıda olup olmadığını incelemek için AR Karakteristik 

Polinomun Ters Köklerinin Birim Çemberi grafiğine bakılmaktadır. Şekil 6’da görüldüğü üzere 

bütün ters kökler birim çember içerisinde yer aldığı için VAR modelin istikrar koşulunu yerine 

getirmektedir. Böylece modelin durağanlık açısından herhangi bir sorun taşımadığı 

görülmektedir.  

5.5.1.Varyans Ayrıştırma Analizi 

Varyans Ayrıştırma Analizi, istatistiki şokların değişkenler üzerindeki sayısal etkilerini 

göstermektedir. Bu nedenle, L(YSF) ve L(KTT) şoklarının hisse senedi fiyatlarındaki ve Kredi 

Temerrüt Takası baz puan riskindeki değişimi ne kadar açıkladığı analiz edilmiştir. 
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L(YSF) değişkeni için Varyans Ayrıştırma sonuçlarına göre: 10. dönemin sonunda 

L(YSF) oranına ait öngörü hata varyansının %8’inin L(KTT) tarafından belirlendiği ve yaklaşık 

% 92’lik kısmının ise L(YSF) oranının kendisi tarafından açıklandığı görülmektedir. 

 

 

Şekil 7. Varyans Ayrıştırması Analiz Sonuçları 

L (KTT) değişkeni için Varyans Ayrıştırma sonuçlarına göre: 10. dönemin sonunda 

L(CDS) oranına ait öngörü hata varyansının %1’nin L(YSF) tarafından belirlendiği ve yaklaşık 

%99’luk kısmının ise L(KTT) oranının kendisi tarafından açıklandığı görülmektedir.  

5.5.2. Etki-Tepki Analizi 

Etki-Tepki analizinde, bir değişkende meydana gelen 1 birim standart sapmalık şoka 

karşı diğer değişkenlerin verdiği tepki incelenmektedir. Analiz sonuçlarına göre, L(YSF)’de 

meydana gelen bir birim standart sapmalık şok karşısında L(KTT) değişkeni yaklaşık 1. 

dönemden 3. döneme kadar pozitif tepkiler vermekte, 3. dönemden 5. döneme kadar negatif 

tepkiler ve daha sonra dengeye gelmektedir. L(KTT)’de meydana gelen bir birim standart 

sapmalık şok karşısında L (YSF) değişkeni yaklaşık 1. dönemden 2. döneme kadar pozitif 

tepkiler vermekte, 2. dönemden 5. döneme kadar negatif tepkiler vermekte ve daha sonra 

dengeye gelmektedir. 
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Şekil 8. Etki Tepki Analizi: Cholesky One S.D. 

Çalışmanın analiz sonuçlarından elde edilen bulgular özet olarak aşağıda yer almaktadır: 

- Kredi Temerrüt Takası (CDS) baz puanları ile yabancı sermayeli firma sayısı arasında eş 

bütünleşme ilişkisi olmadığı belirlenmiştir. Bir diğer ifadeyle (CDS) baz puanları ile 

yabancı sermayeli firma sayısı arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı tespit 

edilememiştir. 

- Kredi Temerrüt Takası (CDS) baz puanları ile yabancı sermayeli firma sayısı arasında bir 

nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır.  

- Yabancı sermayeli firma değişkeni [L(YSF)] için, 10. dönemin sonunda L(YSF) oranına 

ait öngörü hata varyansının %8’inin L(KTT) tarafından belirlendiği ve yaklaşık %92’lik 

kısmının ise L(YSF) oranının kendisi tarafından açıklandığı görülmektedir. 

- Kredi Temerrüt Baz Puanı [L(KTT) ] değişkeni için, 10. dönemin sonunda L(CDS) 

oranına ait öngörü hata varyansının %1’nin L(YSF) tarafından belirlendiği ve yaklaşık 

%99’luk kısmının ise L(KTT) oranının kendisi tarafından açıklandığı görülmektedir.  

- L(YSF)’de meydana gelen bir birim standart sapmalık şok karşısında L(KTT) değişkeni 

yaklaşık 1. dönemden 3. döneme kadar pozitif tepkiler vermekte, 3. dönemden 5. döneme 

kadar negatif tepkiler ve daha sonra dengeye gelmektedir. L(KTT)’de meydana gelen bir 

birim standart sapmalık şok karşısında L(YSF) değişkeni yaklaşık 1. dönemden 2. 

döneme kadar pozitif tepkiler vermekte, 2. dönemden 5. döneme kadar negatif tepkiler 

vermekte ve daha sonra dengeye gelmektedir. 
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CDS ile doğrudan yabancı sermayeli firma sayısı arasında, Emir ve Bank (2009), Hancı 

(2014), Topal ve Gül (2016) ve Kar, Bayat ve Kayhan’ın (2016) yaptıkları çalışmaların aksine 

değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Bu çalışmanın, 

Kırankabeş’in (2004) çalışmasını destekler nitelikte olduğu söylenebilir.  
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Küreselleşen piyasalarda türev ürünler gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. 

Kredi Temerrüt Takasları (Credit Default Swaps-CDS), türev ürünler içerisinde en fazla işlem 

gören finansal araçlardandır. CDS, bir alacaklının, üçüncü bir kişiye belirli bir ücret ödeyerek, 

alacağını garantilemesini sağlayan sözleşmelerdir. Bu sözleşme ile alacaklı, borçlunun iflas 

riskinden kurtulmaktadır. Bu riski, CDS satıcısı belirli bir ücret karşılığı üstlenir ve bu ücrete 

CDS primi denilmektedir.  

CDS, ülke riskinin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Bir kurumun ya da ülkenin 

CDS baz puanı ne kadar yüksekse, temerrüt riskinin o kadar yüksek olduğu düşünülmektedir. 

Birçok uluslararası yatırımcı, ulusal piyasalardaki farklı finansal araçlara yatırım yapmadan önce 

CDS baz puanlarını değerlemektedir. 

Bu çalışmada, ülke riski ölçütü olarak kabul edilen kredi temerrüt baz puanlarının, 

Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli firma sayısı üzerinde bir etkisinin olup olmadığı 2012-

2016 dönemi için araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, CDS ile doğrudan yabancı sermayeli 

firma sayısı arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Diğer bir ifadeyle, 

yabancı sermayeli firmalar, CDS baz puanlarını Türkiye’de yatırım yaparken ülke riski ölçütü 

olarak değerlendirmemişlerdir. Ancak analiz sonuçlarının 2012-2016 dönemini kapsadığı dikkate 

alındığında, bu durumun uzun vadede değişebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, sonraki 

yıllarda analizlerin yeni yöntemlerle ve farklı dönemleri kapsayacak şekilde tekrarlanması, ülke 

riski değerlendirmelerinde gerek yatırımcılara ve gerekse finans literatürüne önemli katkılar 

sağlayabilecektir.  
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Özet 

Girişimcilik riski yüksek bir faaliyet alanıdır. Girişimci olmak isteyenler mevcut girişimcilerin 

deneyimlerini izleyerek riski azaltmak isterler. Bunun için de kendilerine en yakın rol modelleri seçerler. Kendi 

girişimcilik potansiyelini değerlendirmeye çalışan Türkiye aynı zamanda ekonomik kalkınma sürecinin başında yer 

alan ve ekonomilerini güçlendirmeye çalışan Türkî Cumhuriyetlere de rehberlik etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti dil, 

din, etnik köken ve kültürel olarak ortak özelliğe sahip olması nedeniyle, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin 

dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan diğer Türk kökenli ülkelerden biri olan Kırgızistan için de rol model 

olarak görev üstlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlık sonrası kurumlaşma sürecinden günümüze, 

Kırgızistan’a farklı alanlarda destek sağlamaya devam etmektedir. Bu çalışmada Kırgızistan’da girişimciliğin 

geliştirilmesinde Türkiye’nin rol model etkisi incelenmektedir. Bu doğrultuda Kırgızistan’daki iş adamları 

derneklerinin üye ve yöneticileri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak bilgi toplanmıştır. Girişimcilerin 

Türkiye’de eğitim görmesi, Türk işadamlarıyla birlikte iş yapmasının Türkiye ve Türk işletmelerinin Kırgız 

girişimcilere rol model olmasında etkili olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Rol Model, Türkiye, Kırgızistan. 

 

 

 



8.ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ 
 

 

642 

IS TURKEY BEING A ROLE MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF 

ENTREPRENEURSHIP IN KYRGYZSTAN? 

Abstract 

Entrepreneurship is a high risky area of activity. Candidates of entrepreneur want to reduce the risk by 

monitoring the experience of current entrepreneurs. Therefore, they will take current entrepreneurs as a role model. 

Turkey is trying to improve its own entrepreneurial potential and also guided the Turkic republics which are at the 

beginning of the economic development period and trying to strengthen the economies. Because of common 

characteristics of language, religion, ethnicity and culture, Turkey has played a role model for Kyrgyzstan, one of 

the other Turkic countries that gained independence after the collapse of the Soviet Socialist Republic. Turkey 

continues to provide support in different areas of Kyrgyzstan from past to present. In this paper, it has been 

investigated Turkey's influence and role model possibility in the development of entrepreneurship in Kyrgyzstan. In 

accordance with this purpose, semi-structured interviews were held with the members and managers of business 

associations in Kyrgyzstan. It has been seen that Turkey and Turkish businesses are effective to being a role model 

for Kyrgyz entrepreneurs that studying in Turkey and doing business with Turkish businessmen. 

Keywords: Entrepreneurship, Role Model, Kyrgyzstan. 

1. GİRİŞ 

Girişimcilik belirsizlik koşullarında alınan riski yüksek kararların sonucudur. Girişimci 

adayları belirsizliği azaltarak riski düşürmek için önceden belirli bir faaliyet alanında girişimde 

bulunmuş ve başarılı olmuş rol modelleri izlemeye, onların bilgilerinden ve deneyimlerinden 

yararlanmaya ihtiyaç duyarlar. Girişimcilik niyeti ile rol modeller arasında ilişki olduğunu ileri 

süren çeşitli kavramsal araştırmalar olmakla birlikte, bu ilişkiyi doğrulayan deneysel araştırmalar 

çok azdır. Bu nedenle girişimci rol modellerin varlığı, işlevleri ve özelliklerine dair bilgiler 

oldukça sınırlıdır. 

Krueger vd. (2000) rol modellerin bir kişinin yeni bir girişimde başarılı olabilmesine 

ilişkin tutum ve inançlarını şekillendirmesine etki ettiğini vurgular. Başarılı rol modellerin 

girişimciliği teşvik etmede önemli bir unsur olduğunu belirtir. Girişimcilikte rol modellere ilişkin 

literatürde üç akım dikkat çeker (Bosma ve diğ., 2012: 410). Birincisi girişimci olma kararı, 

girişimci bir aileye sahip olmak ya da girişimci bir aileden gelmek ile pozitif ilişkilidir. Bilinen 

bu gerçek ebeveynlerin rol model etkisine sahip olması olarak yorumlanır. İkincisi, ağların ve 

akran gruplarının girişimci olma kararını etkilediğidir. Burada da rol modeller ilişki ağları ve 

akran gruplarıdır. Üçüncüsü ise, rol modelleri bireysel perspektiften çok bütünsel olarak ele alır. 
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Bölgesel düzeydeki araştırmalar girişimciliğin dengesiz bir biçimde yayıldığını ve bu bölgesel 

değişkenliğin sürekli olduğunu göstermektedir. İlgili literatür kümeler, bölgeler ve ülkeler 

arasındaki bu farklılıkların, rol modellerin varlığına ve elverişli olmasına bağlı olduğunu ortaya 

koyar. Başka bir ifadeyle girişimciliğin yüksek olduğu bir bölgede yeni girişimcilik inisiyatifi 

daha fazla teşvik edilebilir çünkü diğer girişimcilerden bilgi ve kaynak sağlamak, ya da uygun 

örnek bulmak daha kolaydır.  

Girişimcilik, göreli olarak daha yakın zamanda devletin baskın bir ekonomik aktör 

olduğu planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçen ülkeler için büyük bir önem 

taşımaktadır. Bireysel mülkiyet ve girişim geleneğinin çok zayıf olduğu bu ülkelerde, 

girişimcilik rol modellerinin etkisinin daha fazla olacağı varsayılmaktadır. 1991 yılında Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden ve serbest piyasa 

ekonomisine geçen Kırgızistan için Türkiye Cumhuriyetinin dil, din, etnik köken ve kültürel 

olarak ortak özelliğe sahip olması nedeniyle bir rol model görevi üstlenmesi beklenebilir. Yalçın 

(2012) Türkiye Cumhuriyeti’nin rol modellik görevi üstlenebilir olmasını üç nedenle 

ilişkilendirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti; devletin ön planda olduğu bir düzenden piyasa 

ekonomisine geçişi başarmış, ulus devlet olarak uçları yaşamadan din, politika ve hukuk işlerini 

birbirinden ayrıştırmış ve de batı ile entegre olmuş bir ülke olarak değerlendirilmektedir. İkincisi 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kırgızistan’ı tanımasının ardından bu yana iki ülke ticari ve ekonomik 

ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak anlaşmalar imzalamıştır. Bunun yanında Türkiye 

ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında Kırgızistan ile işbirliğini 

sürdürmekte, proje ve programlar yürütmekte ve yapılan ikili anlaşmalarla iki ülke arasındaki 

ilişkileri güçlendirmeye devam etmektedir.  

Girişimciliği etkilediği düşünülen çeşitli değişkenler bakımından toplumun incelenmesi, 

bu inceleme sonucunda, varsa eksikliklerin giderilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi 

gelişmekte olan ülke ekonomileri için önemlidir. Küresel ekonomik ortamda diğer ülkelerle 

rekabet edebilmenin en önemli aracı olan girişimcilik tüm dünyada olduğu gibi, gelişmekte olan 

bir ülke olarak Kırgızistan için de büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda çalışmada, 

Kırgızistan’ın büyüme odaklı ve yenilikçi bir girişimcilik politikasına sahip olmasında 

Türkiye’nin rol model olarak alınabilirliği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada Kırgızistan’daki 

girişimcilik ekosistemi ve girişimcilik faaliyetleri ele alınarak, Türkiye politikalarının 

Kırgızistan’daki girişimcilik faaliyetlerine etkisi incelenmiştir. Kırgızistan'da girişimciliğin 

geliştirilmesinde Türkiye’nin rol modelliğini belirlemeye yönelik olarak, Kırgızistan’daki iş 

adamları derneklerinin üye ve yöneticileri ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde 

edilen bilgiler değerlendirilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Kırgızistan’da girişimcilik 
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faaliyetlerini artırmak için Türkiye’nin nasıl çalışmalar yapabileceği yönünde taraflara öneriler 

getirilmeye çalışılmıştır. 

2. TÜRKİYE VE KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİ 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla beraber bölgedeki karşılıklı bağımlılık içinde olan 

güdümlü ekonomi çökmüş ve beklenmedik bir şekilde bağımsız kalan Kırgızistan, merkezi 

ekonomik sistemden kopmuştur. Bu süreçte en önemli sorun Kırgızistan’ın ekonomik ve ticari 

alanlardaki tecrübesizliğidir. Serbest piyasa ekonomisine geçiş yönünde hızlı adımlar atan 

Kırgızistan’ın, tarım ve hayvancılık potansiyelini hayata geçirebilmek için finansman, teknoloji, 

yönetici ve kalifiye işgücü gibi ihtiyaçlarını karşılamada Türkiye’den beklentileri bulunmaktadır. 

Türkiye, 16 Aralık 1991 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke 

olmuş ve iki ülke arasında 29 Ocak 1992 tarihinde diplomatik ilişki kurulmuştur. Türkiye ve 

Kırgızistan arasında, iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak 29 

Mayıs 1991 tarihinde, Ankara’da, “Ekonomik ve Ticari İşbirliğine Dair Protokol” imzalanmıştır. 

Söz konusu protokol sonrasında ikili ekonomik ve ticari ilişkiler hızla gelişmiştir. 25 Aralık 1991 

tarihinde Türk-Kırgız İş Konseyi oluşturulmuştur. Türk-Kırgız İş Konseyi, düzenlediği 

toplantılarla Türk ve Kırgız iş çevrelerini bir araya getirmiştir. Türk-Kırgız İş Konseyi halen, her 

iki ülkenin liderlerini, siyasetçilerini ve bürokratlarını iş çevreleri ile bir araya getirerek özel 

sektör ile devlet arasında köprü görevi görmektedir (Karluk, 2011: 48).  

Kırgızistan’ın bağımsızlığından sonra Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan arasında 12 

Temmuz 1991 tarihinde Ankara’da l991–1993 dönemini kapsayacak kültürel, eğitsel ve bilimsel 

değişim protokolü imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında 1989–1990 yıllarını kapsayan 

“Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı”nın hükümlerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki 

kültürel ve bilimsel işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla, 1991-1993 yılları için “Kültürel, 

Eğitsel ve Bilimsel Değişim Protokolü” üzerinde anlaşılmıştır (Beşirli, 2010: 41-42).  

24 Ocak 1992 tarihinde Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) kurularak Türkiye’nin 

bölgedeki çıkar algılamalarının ve politik yöneliminin altyapısını oluşturacak önemli bir adım 

atılmıştır. İki ülke arasında ekonomi, eğitim-öğretim, kültür, sanat, tarih ve tarihsel araştırmalar, 

dil ve alfabe, etnografya, turizm, iletişim, çevre, bilim ve teknoloji konularında işbirliğini 

hedefleyen TİKA, bu bağlamda 1992-1993 yılında Büyük Öğrenci Projesini uygulamaya 

koymuştur (Kavak ve Başkan, 2001: 96).  Büyük Öğrenci Projesi; Türk Cumhuriyetleri ve 

topluluklarının eğitim düzeyini arttırmak, Kırgızistan’ın yetişmiş insan gücü gereksinimini 
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karşılamaya yardımcı olmak, Türkiye dostu genç bir nesil yetiştirmek, Türkiye Türkçesini ve 

Türk kültürünü Orta Asya bölgesinde yaymak ve Türk dünyasıyla kalıcı bir kardeşlik köprüsü 

kurmayı amaçlamıştır (Ahmetbeyoğlu, 2007: 401). Türkiye - Kırgızistan eğitim ilişkileri 1992 

yılındaki Büyük Öğrenci Projesi’nden beri devam etmektedir. İşbirliği kapsamında Kırgız 

öğrencilere burs verilmek suretiyle Türkiye’de eğitimlerini sürdürmeleri sağlanmaktadır. 

Projenin işleyişinde bir takım sorunlar olmasına rağmen; üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek 

lisans, doktora düzeyinde eğitim gören toplam öğrenci sayıları açısından 4122 öğrenci ile 

Kırgızistan’ın en fazla öğrencinin eğitim gördüğü ülkelerden biri olduğu görülmektedir (Milli 

Eğitim Bakanlığı, 2016). Ayrıca iki ülke arasında eğitim ve kültür yönünden ilişkileri 

sağlamlaştırma amacı ile 30 Eylül 1995 tarihinde Bişkek şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas 

Üniversitesi kurulmuştur. Yine bu dönemlerde Kırgızistan’ın farklı bölgelerinde önce Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların sonrasında ise vakıflar ve dernekler ile ticari şirketlere ait 

eğitim kurumlarının açılması iki ülke arasında toplumsal bütünleşme açısından önemlidir 

(Bişkek Ticaret Müşavirliği, 2014: 14). 

Bağımsızlığın kazanılmasından sonra ekonomik ilişkilerdeki gelişme sonucunda 

Kırgızistan’da Türk firmaları hızla yatırım yapmaya başlamıştır. Kırgızistan’da ticari 

faaliyetlerde bulunmaya başlayan Türk sanayici ve işadamlarını bir araya getirmek amacıyla 

Bişkek’te 1996 yılının Temmuz ayında 16 Kırgız-Türk firmasının öncülüğünde Kırgızistan - 

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Birliği (KITİAD) kurulmuştur. İçlerinde az sayıda Kırgız 

girişimcinin de olduğu bu girişimcilerin oluşturduğu Kırgız Türk İşadamları Derneği 

(KİTİAD)’nin halen 200’e yakın üyesi bulunmaktadır. Bunlardan başka ülkede 108 adet dernek 

üyesi olmayan Türk firması vardır. Türk girişimcilere ait firmaların toplam istihdamı 9760 kişidir 

(KITİAD, 2015). Halen Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk firmaları ağırlıklı olarak küçük ve 

orta ölçekli işletmelerdir (Karluk, 2011: 49). 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Türkiye’nin ekonomik ilişkilerinin yoğun olduğu Türkî Cumhuriyetlerden birisi de 

Kırgızistan’dır. Kırgızistan‘da bankacılık, inşaat, gıda, ticaret ve eğitim alanında Türk işletmeleri 

önde gelmektedir. Farklı sektörlerde faaliyette bulunan irili ufaklı Türk işletmeleri istihdama, 

ekonomiye katkı sağlamaktadır. Türk işadamlarının Kırgızistan’daki yatırımlarının toplam 

büyüklüğünün, 1 milyar dolara ulaştığı hesaplanmaktadır.  

Kırgızistan 2013 - 2017 Ulusal Kalkınma Planı içerisinde istikrarlı büyümeye önemli yer 

vermiştir. Bu doğrultuda dış ve iç yatırımların çekimi, iş ve yatırım şartlarının iyileştirilmesi, 
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bölgesel ekonomi sistemine ekonominin entegre edilmesi, ekonominin ana sektörlerinin 

kalkınması için yapısal reformların gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir. 

Ülkenin Kazakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi hızlı büyüyen iki ekonomi ile komşu olması 

da önemlidir. Ülkede iş ve yatırım olanakları çeşitli olup, ulaştırma altyapısı, telekomünikasyon, 

hidroelektrik enerjisi, petrol ve gaz, mineraller, metaller ve kıymetli taş madenciliği, mikro 

elektronik, yün işleme ve tekstil, gıda işleme, hafif demir-çelik tesisleri, tarım (buğday, tütün, 

bakliyat vs.), ambalaj sanayi ve turizm sektörlerinde önemli yatırım olanakları bulunmaktadır. 

Ancak ihtiyaç duyulan iyi yetişmiş, eğitimli, kalifiye elemanların yatırım yapma konusundaki 

yetersizliği ve bilgi eksikliği ülkedeki girişimci sayısını olumsuz etkilemektedir. Girişim 

fikirlerinin başarılı girişimcilerin fikirlerinden etkilenerek veya beraber çalışılarak geliştirildiği 

düşünüldüğünde Türkiye’nin ve Türk girişimcilerin Kırgızistan’daki potansiyel girişimcilere rol 

model olabileceği ve bilgi eksikliğinin giderilmesinde fayda sağlayabileceği düşünülmektedir.   

Kırgız girişimcilerin Türk girişimciler ile birlikte çalışma ve fikir alışverişinde bulunma 

talebi Nisan 2014’de Bişkek’te düzenlenen 6.Uluslararası Girişimcilik Kongresi açılış 

oturumunda da dile getirilmiştir. Kongrede söz alan Kırgız Türk İşadamları Derneği, Kırgız Genç 

İş Adamları Derneği ve Uluslararası İş Konseyi Temsilcileri Türkî Cumhuriyetlerde girişimciliği 

teşvik etmenin önemine ve Türkiye’nin bu coğrafyadaki belirleyiciliğine dikkat çekmiştir. Türk 

ve Kırgız girişimcileri ve girişimci adayları arasında etkileşim sağlanması, sorunlara ortak 

çözümler geliştirilmesi ve ekonomik işbirlikleri yapılmasına ilişkin talepler belirtilmiştir. Ayrıca 

bilim insanlarından, ülkedeki girişim ve girişimci sayısının artırılması için neler yapılabileceğini 

belirleyecek alt yapı çalışmalarına destek olmaları istenmiştir.  

Kırgızistan’da girişimcilik faaliyetlerini artırmak için Türkiye’nin rol model olarak 

etkisini ve Türkiye’nin ülkedeki girişimcilik faaliyetlerine nasıl katkı sağlayabileceğini 

araştırmak bu çalışmanın temel amacıdır. Bu doğrultuda bu araştırmanın örneklemini; Kırgız 

Genç İş Adamları Derneğinden 1, Bişkek İş Adamları Kulübünden 2 olmak üzere 3’ü Kırgız 

girişimci ve Kırgız Türk İşadamları Derneğinden 2, Kırgız Genç İş Adamları Derneğinden 1 

olmak üzere 3’ü yönetici toplam 6 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma 

yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmış ve belirlenen örneklem ile birebir 

görüşmeler yapılarak Kırgız girişimcilerin eğitim ve yetişme süreçleri, etkilendikleri Türk 

girişimci ve işadamları ile Kırgız-Türk ortak girişimlerine bakış açıları ve ülkedeki girişimcilik 

iklimi hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmanın varsayımları 

şöyledir: 
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  Kırgız girişimciler eğitim ve yetiştirme sürecinde daha çok Türkiye ile ilişkili 

olmuştur. 

  Kırgız girişimciler girişimcilik kararını verirken Türk girişimcileri/işletmeleri rol 

model olarak almıştır. 

  Kırgızistan’ın ekonomik, sosyal, politik ve yasal koşullarının belirsizliği Kırgız ve 

Türk girişimcilerin ortak girişimlerde bulunmasını teşvik eder. 

  Kırgız girişimciler Kırgızistan’daki girişimcilik iklimini yüksek riskli olarak 

değerlendirmektedirler. 

Türkiye ve Kırgızistan arasındaki girişimcilik potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik 

olarak detaylı bir araştırma bulunmamaktadır. Bu araştırmanın girişimcilik kararı, niyeti ve 

eğilimi ile rol modeller arasındaki ilişkiyi araştıran deneysel çalışmaların azlığı nedeniyle 

literatürdeki boşluğu doldurması ve bu alanda yapılacak diğer çalışmalara öncül olması 

beklenmektedir. 

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Araştırmanın örneklemini oluşturan ve görüşme yapılan 3 Kırgız girişimci G1, G2 ve G3 

olarak kodlanmıştır. Sırasıyla, G1 ve G3 Bişkek İş Adamları Kulübü, G2 hem Bişkek İş 

Adamları Kulübü hem de Kırgız Genç İş Adamları Derneği üyesidir. Örneklemdeki iş adamları 

derneklerinin yöneticileri ise Y1, Y2 ve Y3 şeklinde kodlanmıştır. Y1 ve Y2 Kırgız Türk 

İşadamları Derneğinin, Y3 ise Kırgız Genç İş Adamları Derneğinin yönetim kadrosundadır.  

Tablo 1. Görüşülen Girişimcilerin Eğitim Bilgileri 

 Türkiye’de 

Eğitim Alma 

Eğitim Alınan Kurum Eğitim Alınan Alan Eğitim Sırasında 

Türkiye’de Çalışma 

G1 Evet Gazi Üniversitesi Maliye Antalya ve Marmaris gibi 

tatil yörelerinde rehberlik  

G2 Evet Ankara Polis Akademisi  --- 

Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi 

G3 Hayır Kırgız Ulusal Üniversitesi  Ekonomi --- 

Görüşülen Kırgız girişimcilerden G1 ve G2 Türkiye’de üniversite eğitimi alırken, G3 

eğitimini Kırgızistan’da tamamlamıştır. G1 eğitimi sırasında çeşitli turizm firmalarında çalışmış, 

Antalya ve Marmaris gibi tatil yörelerinde rehberlik yapmıştır. Kendisi en baştan beri girişimci 

olmak istemiş ve eğitim hayatı boyunca kariyerini bu yönde planladığını belirtmiştir. G2, 1995 
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yılında Kırgızistan Polis Akademisi’nde ikinci sınıfta okurken, eğitimde işbirliği projesi olan 

“Büyük Öğrenci Projesi” kapsamında Ankara Polis Akademisi’ne geçiş yapmıştır. Sonrasında 

Amme İdaresi Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ülkesine 

dönüp zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra ise polislik mesleğini bırakmaya karar vererek, 

istifa etmiştir. G3 ise görüşülen diğer girişimcilerden farklı olarak Kırgızistan’daki Kırgız Ulusal 

Üniversitesi’nde Ekonomi eğitimi almıştır. Kendi çocukları ise eğitim kalitesinin yüksek olması 

nedeniyle ülkedeki Türk okullarında eğitim görmektedir. 

Tablo 2. Görüşülen Girişimcilerin Faaliyet Alanları 

 Faaliyet Gösterilen Sektör Türk İşadamlarıyla İşbirliği Türk İşadamlarıyla 

Ortaklık 

G1 Turizm 

Tarım Makinaları Ticareti 

Konya ve Ankara illerindeki organize 

sanayi bölgelerinde tarım makineleri 

imalat yapan şirketlerle çalışıyor. 

--- 

G2 İnşaat Kırgızistan’daki inşaat faaliyetlerini 

Türk girişimcilerle birlikte yürütüyor. 

--- 

G3 Danışmanlık (Vergi ve Hukuk) Danışmanlık ve sigorta alanında 

faaliyet gösteren şirketlerle birlikte 

çalışıyor. 

--- 

G1, Konya ve Ankara illerindeki organize sanayi bölgelerinde tarım makineleri imalatı 

yapan şirketlerle iş yapmaktadır. Bu şirketlerin büyümesine tanık olduğunu belirten G1, Kırgız 

girişimcilerin bu şirketleri örnek alarak küçük şirketler kurup büyüyebileceğini düşünmektedir. 

Kendisi de bu şirketleri örnek aldığını belirtmiştir. Polislikten istifa ettikten sonra, Kırgızistan 

Manas Üniversitesi’nde memur olarak tercümanlık yapan G2, çevirilerini yaptığı inşaat 

şirketinin dosyalarından cesaret alarak, Kırgızistan’daki inşaat projelerinin büyük çoğunluğunu 

yürüten Türk firmalarından bir tanesinin nakliye kamyonlarını tahsis etme işini üstlenmiş ve 

girişimcilik faaliyetlerine başlamıştır. G2, şirketini kurduğu günden bugüne yaşadığı bürokratik 

sıkıntıları Türk girişimcilerle iş yaparak atlatmıştır. Halen Türk girişimciler ile iş yapmaya 

devam etmektedir. G3 ise şu anda 55 tane derneğin bir araya geldiği bir çatı olarak bilinen Ulusal 

İş Adamları Kurumu’nun başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda vergi ve hukuk alanında 

faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketinin sahibidir ve Türk işadamları ile ortak işler 

yapmaktadır. 
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Tablo 3. Görüşülen Girişimcilerin Türkiye’nin Rol Model Etkisi Hakkındaki Görüşleri 

 Türkiye’nin Rol Model Etkisi Rol Model Aldığı İşletmeler Varsa Türkiye’den Örnek 

Aldığı Rol Model 

G1 Türkiye’de veya Kırgızistan’daki 

Türk okullarında eğitim görmek  

Eğitim sırasında kurulan ilişkiler  

Türkiye’deki girişimciler ve 

işadamları ile işbirliği 

Tarım makinaları imalatı yapan 

Türkiye’deki küçük ve orta 

ölçekli işletmeler 

 

Rahmi Koç 

G2 Türkiye’de veya Kırgızistan’daki 

Türk okullarında eğitim görmek  

Eğitim sırasında kurulan ilişkiler 

Türkiye’deki girişimciler ve 

işadamları ile işbirliği 

İnşaat sektöründe faaliyet 

gösteren işletmeler 

--- 

G3 Türkiye’deki girişimciler ve 

işadamları ile işbirliği 

Danışmanlık, sigorta ve denetim 

alanındaki işletmeler 

--- 

G1, Türkiye’de eğitim gördüğü için kendisinin ve de özellikle Türkiye’de okuyan, Türk 

okullarında eğitim almış kişilerin Türkiye’yi ve Türk girişimcileri rol model aldıklarını 

vurgulamıştır. Kendisi Türkiye’deki girişimcilerin, coğrafi olarak daha yakın olmasına ve politik 

etkilerine rağmen Rus girişimcilere göre ülkeleri için her alanda daha uygun bir model olduğunu 

düşünmektedir. Çıraklıktan ilerleyerek başarıya ulaşmış Türk girişimci örneklerinin Kırgızlar 

için önemli rol model olduğunu belirten G1, Türkiye’nin tekstil, inşaat, gıda, tarım gibi pek çok 

sektörde Avrupa’dan daha iyi olduğunu belirtmiştir. Üniversite eğitimi sırasında Koç Holding 

bursiyeri olan G1, Rahmi Koç’tan çok etkilendiğini belirtmiştir. G2, Kırgızların modern inşaat 

tekniklerini Türklerden öğrendiklerini, kendisinin de inşaat sektörüne girdikten sonra işi 

öğrenebilmek için Türkiye’den kalfa ve ustalar getirttiğini belirtmiştir. G2’nin, Türk usta ve 

kalfalar tarafından yapılan binası Kırgızistan Bayındırlık ve Yapı Komitesi tarafından diğer 

inşaat firmaları için örnek gösterilmiştir. G2, Türkiye’deki “hakkını helal etme” kavramından 

çok etkilendiğini ve bunu kendisi için bir değer haline getirdiğini söylemiştir. G2, yurtdışında 

okuyan Kırgızların da mezun oldukları okuldan ve ülkenin kültüründen etkilendiğini 

düşünmektedir. Bu nedenle Türkiye’de eğitim alan Kırgızlar Türk girişimcilerle iş yapmayı 

tercih etmektedir. Benzer şekilde Çin, ABD ve diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alan Kırgızlar da 

girişimcilik faaliyetlerinde bu ülkelerin etkisi altında kalmaktadır. G2, kendi dönemlerinde 

Türkiye ve Kırgızistan arasında yürütülen “Büyük Öğrenci Projesi” gibi eğitim projelerinin 

sayısının daha fazlalaştırılması gerektiğini düşünmektedir. G3 ise ülkedeki girişimcilik ikliminin 



8.ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ 
 

 

650 

gelişmesinde Türkiye’nin ülke olarak Kırgızistan açısından bir rol model olduğunu, özellikle 

standart oluşturma konusunda Türkiye’nin yol göstericiliğine ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştır. 

Tablo 4. Görüşülen Girişimcilerin Kırgızistan’daki Girişimcilik İklimi Hakkında Görüşleri 

Kırgızistan’daki Girişimcilik İklimi Avantajlar 

Şirket kurma, üretim ve ticaret yapmanın kolaylığı 

İş kurmak için uygun zemin 

Mikro kredi şirketlerinin yaygınlığı, farklı kredi seçenekleri olması 

Kırgızistan’daki Girişimcilik İklimi Dezavantajlar 

Vergi politikaları ve ticaret politikalarının işleyişinde aksaklıklar 

Denetim mekanizmasındaki sorunlar 

Yaygın olarak bilinen rüşvet 

Hukuk sisteminde yaşanan karmaşıklık ve uygulanan kuralların çatışması 

Yatırımcıların güvenliği 

Kayıt dışılık 

Kredi faizlerinin yüksekliği 

Kırgızistan’da Ön Plana Çıkacağını Düşündüğü Sektörler 

Hizmet ve ticaret sektörü 

İnşaat sektörü 

Gıda sektörü 

Tekstil-konfeksiyon sektörü 

Tarım sektörü 

Görüşülen girişimcilerin Kırgızistan’daki girişimcilik iklimi hakkında görüşleri benzerdir. 

Görüşülen tüm girişimciler Kırgızistan’da şirket kurma sürecinin hızla tamamlanabilir olması, 

üretim ve ticaret yapmanın kolaylığının bir avantaj olduğunu düşünmektedir. Ayrıca Kırgızistan 

farklı alanlarda yatırım yapmak ve iş kurmak için uygun zemine sahiptir. Ülkede mikro kredi 

şirketlerinin yaygınlığı ve farklı kredi seçenekleri olması da girişimcilik açısından büyük bir 

avantaj olarak belirtilmiştir. Ancak görüşülen girişimciler, kayıt dışılık ve yatırımcıların 

güvenliği ile ilgili problemlerin özellikle yabancı girişimciler ve bu girişimcilerle ortaklık 

kurmak isteyen Kırgızlar için önemli bir sorun olduğunu vurgulamıştır. Vergi politikaları ve 

ticaret politikalarının işleyişinde aksaklıklar, denetim mekanizmasındaki sorunlar, hukuk 

sisteminde yaşanan karmaşıklık ve uygulanan kuralların çatışması ve yaygın olarak bilinen 

rüşvet de Kırgızistan’da girişimcilik iklimini olumsuz etkileyen önemli dezavantajlar olarak 

sıralanmıştır. Ülkede kredi şirketleri yaygın ve krediler çeşitli olsa da kredi faizlerinin yüksekliği 
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de girişimcilik iklimini olumsuz etkilemektedir. Görüşülen tüm girişimciler gelişmekte olan bir 

ülke olması nedeniyle Kırgızistan’ın pek çok farklı alanda çok çeşitli yatırımlar yapılmaya uygun 

bir ülke olduğunu düşünmektedir. Ön plana çıkacağı belirtilen sektörler ise hizmet ve ticaret 

sektörü, inşaat sektörü, gıda sektörü, tekstil-konfeksiyon sektörü ve tarım sektörü olarak 

sıralanmaktadır. 

Örneklemdeki iş adamları derneklerinin yöneticileri ile yapılan görüşmelerde de 

Kırgızistan’daki girişimcilik iklimi ile Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. 

Kırgızistan’da yatırım yapan ve yapmak isteyen Türk girişimcileri bir çatı altında toplamayı 

amaçlayan Kırgız Türk İşadamları Derneği yönetiminde yer alan Y1, Kırgızistan’daki bir Türk 

üniversitesinden mezundur ve ABD’de faaliyet gösteren bir Türk şirketinde 6 sene çalışmıştır. 

Y1, Kırgızistan politik olarak Rusya’ya, ekonomik olarak da Avrupa’ya bağlı olsa da, Kırgızların 

iş yapmayı daha çok Türk işadamlarından öğrendiğini ve Türkleri örnek aldığını belirtmiştir. Y1, 

ülkede iş açmanın çok kolay olduğunu, KDV ve gelir vergisi açısından komşu ülkelere kıyasla 

daha düşük oranlar bulunduğunu ve ekonomik olarak komşu diğer ülkelerle rekabet edilebilmesi 

için yatırıma ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. Türkiye’nin Kırgızistan için bir rol model 

olduğunu ve Türk yatırımcıların ülkenin avantajlarını değerlendirebileceğini vurgulamıştır.  

Kırgız Türk İşadamları Derneği yönetiminde yer alan Y2, Kırgızistan’ın Türk girişimciler 

için diğer çevre ülkelere kıyasla daha uygun bir yatırım ortamına sahip olduğunu belirtmiştir. 

Ülkenin çevre ülkelere kıyasla kaynaklar açısından daha yoksul olsa da insan kaynağı ve 

girişimcilik açısından daha avantajlı konumda olduğunu vurgulamıştır. Ancak ülkede bürokratik 

karar mekanizmasındaki aksaklıklar, hem yabancı yatırımcılar hem de girişimciler açısından 

problem yaratmaktadır. Y2, Büyük Öğrenci Projesi ile Türkiye’ye eğitim görmeye giden ve 

sonrasında ülkelerine dönen Kırgızların Türkiye’ye bakış açılarının pozitif olduğunu belirtmiştir.  

Kırgız Genç İşadamları Derneği yönetiminde yer alan Y3, İstanbul Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur. Y3, Türk üniversiteleri ve diğer eğitim kurumlarında 

eğitim gören Kırgızların Türkiye’yi örnek aldıklarına ve Türk girişimciler ile ilişkiler 

geliştirdiklerine değinmiştir. Yatırım modelleri, düzenlemeler ve uygulamalar hakkında iş 

adamları olarak Türkiye’yi rol model aldıklarını vurgulamıştır. Kırgız Genç İşadamları Derneği 

üyelerinin profillerine bakıldığında da girişimcilerin çoğunlukla Türkiye’de çeşitli alanlarda 

üniversite eğitimini tamamlayıp ülkelerine döndüğünde iş dünyasına atıldığı, Türk girişimciler 

ile ortaklık yapıp veya bunların ücretli elemanı olarak çalışıp daha sonra kendi işini kurduğu, 

gerek eğitim gerekse çalışma gibi diğer nedenlerle kendi ülkesinin dışına çıkıp farklı görgüler 

kazanmış olduğu görülmüştür. Y3, Kırgızistan’da girişimcilik ruhunun oluşturulabilmesi için bir 
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Türk girişimci rol modeline ihtiyaç olduğunu ve bir model oluşturulmasını istediklerini 

belirtmiştir. Ayrıca ülkede farklı sektörlerde Türk girişimcilerin kendileri için örnek olduğunu, 

çoğu sektördeki ilkleri Türk girişimcilerin gerçekleştirdiğini vurgulamıştır. Özellikle Türk 

girişimcilerin Kırgız gençlere staj imkânları sağlamasının ülkede girişimci sayısının artırılması 

yönünde olumlu etki yapacağını düşünmektedir. 
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5. SONUÇ 

Bölgedeki birçok devlet gibi Kırgızistan ile Türkiye arasında ilişkiler bağımsızlığın ilk 

gününden bu yana birçok alanda devam etmektedir. Kırgızistan için Türkiye, gerek sanayi 

bölgeleri modelleriyle gerekse cumhuriyet ile yönetilen bir ülke olması sebebiyle model alınacak 

birikimlere sahiptir. Türkiye ise mevcut birikimlerini, bu coğrafyadaki diğer ülkelerle birlikte 

Kırgızistan’a da aktarmak istemektedir. Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilan etmesinin hemen 

ardından Türkiye, uzman ve teknik personel yetiştirilmesi, bankacılık sistemin güçlendirilmesi, 

iki ülke arasında ticari ilişkilerin arttırılması, Türk girişimcilerin Kırgızistan’da yatırım yapması 

ve istihdam yaratması yönünde pek çok projeyi hayata geçirmiştir. Kırgızistan’da inşaat, gıda, 

ticaret ve eğitim alanında çok sayıda Türk girişimci yatırım yapmış ve ekonomik kalkınmada 

önemli rol üstlenmişlerdir. Ülkede Türk işletmelerinin öncü olarak değerlendirildiği 

görülmektedir. Farklı sektörlerde faaliyette bulunan Türk işletmeleri istihdama, ekonomiye katkı 

sağlamış ve Kırgız girişimcilere model olmuştur. 

Yapılan görüşmelerde de görüldüğü gibi ekonomik gelişme sürecinde, Türkiye’nin ve 

Türk girişimcilerin Kırgızistan’daki potansiyel girişimcilere rol model olabileceği ve bilgi 

eksikliğinin giderilmesinde fayda sağlayabileceği anlaşılmaktadır. Özellikle Türkiye’de eğitim 

görmüş veya yaşamış, Türkiye’deki işletmeleri örnek alarak ülkesinde yatırım yapmış veya Türk 

girişimcilerle iş yapmış Kırgız girişimcilerin bir rol model olarak Türkiye’yi benimseme 

eğiliminde oldukları görülmektedir. Görüşülen girişimci Kırgızların profillerine bakıldığında, 

çoğunlukla Türkiye’de çeşitli alanlarda üniversite eğitimini tamamlayıp ülkelerine döndüğünde 

iş dünyasına atılmış oldukları, Türk girişimciler ile ortaklık ya da işbirliği yaptıkları görülmüştür. 

Uygulamadaki eksiklik ve sorunlar nedeniyle eleştirilse de Türkiye’de eğitim görmüş 

Kırgız girişimcilerin bir rol model olarak Türkiye’yi benimsemesinde Büyük Öğrenci Projesi’nin 

etkisi inkâr edilemez. Projenin maddi ve organizasyon alt yapısındaki aksaklıklardan dolayı 

öğrencilerin verilen burs miktarından şikâyetçi olarak farklı işlerde çalışmalarının beklenmeyen 

sonucu bu öğrencilerin girişimcilik ile ilgili deneyim kazanması olarak görülmüştür. Her ne 

kadar proje sonunda öğrencilerin bir kısmının olumsuz izlenimlerle ülkelerine döndüğü belirtilse 

de, bu araştırmada görüşülen ve Büyük Öğrenci Projesi ile Türkiye’de eğitimlerini tamamlamış 

girişimcinin beklenildiği gibi Türkiye’nin gönüllü elçisi olduğu söylenebilir.  

Beşirli (2010)’nin yapmış olduğu Celalabad, Oş, Isık Göl, Narın, Bişkek’te 

gerçekleştirilen ve Yükseköğrenim görmek için Türkiye’ye gelen 158 kişiyi kapsayan alan 

araştırmasında da, Türkiye’de eğitim gören Kırgızların bunu avantaja çevirdikleri ortaya 
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konulmuştur. Türkiye’de eğitim gören Kırgızların, ülkedeki Türk yatırımcılar için önemli bir rol 

oynadığı görülmüştür. Yine Mazıcı ve Kodal (2015)’ın ülkelerarası eğitim programları ve ülke 

imajı arasındaki ilişkiyi ortaya koydukları çalışmalarında eğitim amaçlı olarak yapılan 

ziyaretlerin o ülkeyi yakından tanıma ve daha olumlu yönde değerlendirme noktasında avantaj 

sağladığı görülmüştür. Türk Cumhuriyetleri’nden gelen öğrenciler, Türkiye’yi sevmekte, Türkiye 

ile bütünleşmekte ve Türkiye’ye güvenmektedir.  

Bu nedenle Türkiye ülkede eğitim görecek Kırgız öğrencilerin sayısını artırmaya, nitelikli 

öğrencilerin akışının sağlanmasına yönelik politikalar geliştirmeye devam etmelidir. Ayrıca 

Kırgızistan’da halen faaliyet gösteren eğitim kurumlarındaki eğitim kalitesi daha da 

güçlendirilmeli ve nitelikli Kırgız gençlerin bu okulları tercih etmesi sağlanmalıdır. Türk 

okullarının programlarında bulunan girişimcilik derslerinin yanı sıra, diğer dersler kapsamında 

da öğrencilerin girişimcilik yeteneklerini geliştirecek çeşitli faaliyetlere yer verilmesi, 

girişimciliği teşvik edecek merkezler kurulması (eğitim merkezleri, kuluçka merkezleri gibi), 

özellikle Türkiye’deki işletmelerde staj imkanlarının sağlanması da ülkede Türkiye’yi model 

alacak başarılı girişimciler yetiştirmek açısından önemlidir. Ayrıca Türk girişimciler ve Kırgız 

girişimciler arasında işbirliğini artıracak, network oluşumuna katkı sağlayacak çeşitli programlar, 

teknik geziler, fuarlar, proje ve çalıştay programlarının sayısının artırılması da önemlidir. 

Atılacak doğru adımlar Türkiye rol modelinin önce Kırgızistan’da ve sonrasında diğer Türki 

Cumhuriyetlerde benimsenmesi için zemin oluşturacaktır. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı turizm lisans öğrencilerinin öz yeterlilik algılarının girişimcilik eğilimlerine olan 

etkisini belirlemektir. Ayıca araştırmada katılımcıların cinsiyetlerine, staj durumuna, staj dışında çalışma, 

anne/babanın girişimci olmave girişimcilik eğitimi alma durumuna göre girişimcilik eğilimlerinin farklılaşıp 

farklılaşmadığının da belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Girişimcilik Eğilimi ve Öz Yeterlilik Ölçekleri 

ile katılımcıların bilgilerini belirlemek için hazırlanmış 8 adet sorudan oluşan bir anket Adıyaman Üniversitesi 

Turizm Fakültesi öğrencilerine Mart ve Nisan 2017 aylarında dağıtılmış ve 143 geçerli anket elde edilmiştir. 

Ölçeklerin geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapıldıktan sonra hipotezleri test etmek için korelasyon ve regresyon 

analizi, t-testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçları öğrencilerin öz yeterlilik algılarının girişimcilik eğilimlerini 

pozitif olarak etkilediğini göstermektedir. Ayrıcaaraştırmada staj dışında farklı işletmelerde çalışan öğrencilerin ve 

anne/babası girişimci olan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik eğilimi, öz yeterlilik, turizm, lisans öğrencileri 

THE EFFECT OF SELF-SUFFCIENCY ON ENTREPRENEURSHIP 

TENDENCY: A RESEARCH FOR UNDERGRADUATE STUDENTS 

ATTENDING TOURISM DEPARTMENT 

Abstract 

The purpose of this study is to determine the effect of self-efficacy perceptions of undergraduate tourism 

students on entrepreneurial tendencies. Furthermore, the study aims to determine if entrepreneurial tendencies 

differ according to the gender of participants, the status of internship, working other than internship, 

entrepreneurship and entrepreneurial education status of fathers and mothers. In this context, a questionnaire 

consisting of eight questions that were prepared to determine participants’ knowledge via Entrepreneurship 

Tendency and Self-Efficacy Scales was distributed to Adıyaman University Faculty of Tourism students in March 

and April 2017 and then 143 valid questionnaires were obtained. Correlation and regression analysis, t-test were 

applied to test the hypotheses after making the validity and reliability analyzes of the scales. The results of the study 

show that self-efficacy perceptions of students influence entrepreneurial tendencies positively. Furthermore, in the 

study, it was found that the students working in different enterprises other than the internship and the students 

having entrepreneur parents have higher entrepreneurship tendencies. 

Keywords: Entrepreneurial tendency, self-efficacy, tourism, undergraduate students. 
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1. GİRİŞ 

Girişimcilerin ülkelerin ekonomik kalkınma ve büyümelerindeki olumlu etkisi, 

girişimciliğin toplumlar ve ülkeler için önemini artırmaktadır. Girişimciliğin en yoğun olduğu 

sektörlerden biri de hiç kuşkusuz turizmdir. Nitekim dinamik ve sürekli değişen yapısı 

nedeniyleturizm sektörünün küresel ve bölgesel düzeyde gelişmesinde girişimcilik kritik bir 

faktör olarak ortaya çıkmıştır (Russell ve Faulkner 2004: 557). Turizm ürünün varlığı turizm 

arzına, turizm arzı ise turizm girişimcilerinin varlığına bağlıdır (Akoğlan Kozak ve Gül Yılmaz, 

2010). Bu nedenle turizm girişimcileri olmadan turistik gelişmeden söz etmek mümkün değildir. 

Müşteri istek ve ihtiyaçlarının sürekli değiştiği günümüzde işletmelerin pazar koşullarına uyum 

sağlaması ve devamlılığını sağlayabilmesi eğitimli girişimcilere ihtiyaç duyulmaktadır.  

Literatür incelendiğinde psikolojik, sosyal ve demografikfaktörlerin bireylerin 

girişimcilik eğilimlerini belirlemede önemli rol oynadığı görülmektedir. Hem psikolojik hem de 

sosyal yönleri bulunan öz yeterlilik algısı bireylerin yaşamlarında ortaya koyacakları 

performanslarında kendilerini ne kadar yeterli hissettikleri ile ilgilidir ve bireylerin girişimcilik 

süreçlerinin başarısını etkileyen önemli öğelerdendir. Öz yeterlilik algısı yüksek olan bireyler zor 

ve stresli koşullar altında amaçlarına ulaşmada ısrarcı ve uzun dönemli bakış açısıyla hareket 

edebilmektedirler (Çetin, 2011; Akgündüz, 2013). Bireysel başarı ile yakın ilişkili olan öz 

yeterlilik, girişimcilik süreçlerinin başarıya ulaşmasında önemli bir kişilik özelliğidir (Çolakoğlu 

ve Çolakoğlu, 2016).  

Ulusal ve uluslararası alanyazında üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine 

çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda daha çok üniversite öğrencilerinin 

girişimcilik eğilimleri sosyo-demografik açıdan incelenmektedir (Wu ve Wu,2008; Gürel vd., 

2010; Bilge ve Bal, 2012; Küttim vd.,2014; Solmaz vd., 2014; Özdemir, 2015; Çuhadar ve 

Altınel,2016; Karimi vd., 2016). Turizm alanında eğitim gören lisans öğrencileri sektör 

açısından potansiyel girişimci olarak görülmektedir. Bu noktada söz konusu öğrencilerin öz 

yeterlilik algılarının girişimcilik eğilimlerine olan etkisini incelemek önem taşımaktadır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Girişimcilik 

Girişimcilik ülke ekonomileri açısından gelir yaratma, kullanılmayan potansiyeli aktif 

hale getirme ve istihdam yaratma gibi olumlu etkilerinden dolayı ülkelerin kalkınmalarında 

stratejik bir öneme sahiptir. Ülkelerin içinde bulundukları krizlerin ve işsizlik sorununun 

giderilmesinde de girişimcilik anahtar rol oynamaktadır (Korkmaz, 2012; Özdemir, 2015).  Bu 

noktada sürekli kendini yenileme ve geliştirmenin zorunlu olduğu günümüz rekabetçi iş 

dünyasında girişimciliğin önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle girişimcilik, işletme alanından 

en çok incelenen konular arasındayer almaktadır. 

Bir mesleki faaliyetin gerçekleştirilmesinin ilk aşaması olan girişimcilik, fırsatların 

tanımlanması, ortaya çıkarılması ve seçilmesini kapsayan yenilik, büyüme ve risk gibi unsurları 

içeren çok yönlü bir eğilim olarak görülmektedir (Çuhadar ve Altınel, 2016). Girişimcilik bir 

süreci ifade ederken, girişimci ise bu süreçte baş aktördür (Yumuk, 2013). Girişimci emek, 
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sermaye ve doğal kaynakların oluşturduğu üretim faktörlerini bir araya getiren, mal ve hizmet 

üretimi için gerekli girişimi başlatan ve bu üretim için gerekli finansman kaynaklarını ve bu 

üretimin sunulacağı pazarı bulan kişidir (Akoğlan Kozak ve Gül Yılmaz, 2010). Girişimcilik ise 

girişimcinin risk üstlenerek kar amacıyla mal veya hizmeti meydana getirme faaliyeti olarak 

görülmektedir (Türkoğlu, Tetik ve Açıkgöz, 2017). Diğer bir tanımda ise girişimcilik yeterli 

emek ve zaman ayırarak mali, fiziki ve sosyal risklerin göze alındığı ve bunun karşılığında 

parasal ödüller, kişisel tatmin ve bağımsızlığın elde edildiği bir süreç olarak görülmektedir 

(Hisrich ve Peters, 2001; Akkoç, Çalışkan ve Turunç, 2012). Hayton, George ve Zahra (2002) 

girişimciliği "toplumların, bölgelerin, işletmelerin veya bireylerin refah oluşturmak amacıyla iş 

fırsatları ortaya çıkarıp takip ettikleri eylemler ve süreçler” olarak tanımlamışlardır.           

Girişimcilik faaliyetleri genel olarak bireyin arzu ve isteğine bağlı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bir bireyin girişimci olabilmesi için gerekli olan özellikler ise başarma ihtiyacı, 

kontrol odağı, risk alma eğilimi, belirsizliğe karşı tolerans, yenilik ve kendine güven olarak 

belirlenmiştir. Başarma ihtiyacı bireyleri girişimciliğe ve ölçülü bir şekilde risk almaya yönelten, 

amaçların belirlenmesine yardımcı olan, problem çözme becerisi geliştirme ile ilgili bir özelliktir 

(Türkoğlu, Tetik ve Açıkgöz, 2017). Kontrol odağı bireylerin yeni bir işe başlamasının ve bu işi 

sürdürmesinin yanı sıra bu işlerin istedikleri şekilde devam etmesinin gerektiğini düşünmeleri ve 

buna inanmalarıdır (Solmaz ve arkadaşları, 2014). Risk alma eğilimi girişimcinin faaliyet 

gösterdiği alanlarda karşılaşabileceği riskleri göz ününde bulundurarakrisk almaya yönelik 

tutumunu ifade etmektedir (Solmaz ve arkadaşları, 2014). Belirsizliğe karşı tolerans bireylerin 

risk ve belirsizlik durumunda tolerans düzeyini ifade eder. Belirsizliğe karşı tolerans bireylerin iş 

yapma derecesini etkilemektedir. Tolerans düzeyi düşük olduğu durumlarda bireylerin 

belirsizlikleri tolere etme düzeyi yüksek olmaktadır (Döm, 2014). Kendine güven, girişimcilerin 

belirsizlik ortamında yeni bir girişimcilik faaliyetinde bulunduklarında bu işi başarı ile 

yürütebileceklerine dair inançlarıdır  (Salik ve Kaygin,2016). Yenilikçilik bir işletmenin rekabet 

avantajı sağlamada ürün ve hizmet yeniliklerine açık olma durumunu gösterir. Bu 

bağlamdagirişimcilerin başarıya ulaşmak için yenilikleri takip etmesi gerekmektedir. Böylelikle 

farkındalık yaratarak başarıya ulaşmaları mümkün olur (İşcan ve Kaygın, 2011; Akkoç, Çalışkan 

ve Turunç, 2012). 

2.2. Öz Yeterlilik 

Öz yeterlilik kavramı, insan davranışlarını belirleyen önemli bir kavram olarak 

SosyalBilişsel Kuram içerisinde Bandura (1989, 1994, 1997) tarafından tanımlanmış ve 

sonrasında bu kavramı ele alan çok sayıda kuramsal ve amprik araştırma yapılmıştır (Yıldırım ve 

İlhan, 2010). Bandura (1986: 391) öz yeterliliği; bireylerin karşılaştıkları durumların üstesinden 

gelebilmek için uygulaması gereken eylemleri ne derece iyi yapabildiklerine ilişkin yargıları 

olarak tanımlamıştır. Wang ve diğerleri (2016) ise öz yeterliliği bireylerin görevlerini yerine 

getirme ve başarı ile sonuçlanması beklenen amaçlarını başarmak için algıladıkları yetenekler 

olarak tanımlamıştır. 

Öz yeterlik inancı ile başarı ve gelişim arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır. Bir bireyin 

öz-yeterlik inancı, onun algısını, motivasyonunu ve performansını birçok şekilde etkiler 

(Morgül, Nilgün ve Seda, 2016). Güçlü bir öz-yeterlilik başarının ve iyilik halinin oluşmasını ve 

en önemlisi kişisel gelişimin ve becerilerin artmasını sağlar (Yıldırım ve İlhan: 2010). Bu açıdan 
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bakıldığında, algılanan öz-yeterlik inancının yüksek olması, bireylerin kendilerine daha yüksek 

hedefler belirlemelerine ve verdikleri kararlarda tutarlı olmalarını sağlayarak motivasyonlarının 

daha da yüksek olmasını sağlamaktadır (Locke ve Latham, 1990’dan akt Akbaş, Öner, 2006). 

Bandura’ya göre bireylerinin farklı koşullar altında başarılı olmasında öz-yeterliğin hayati bir 

rolü bulunmaktadır (Freidman, 2003). Herhangi bir konuda öz-yeterlik algısı yüksek olan 

bireyler, sonuca daha kısa zamanda ulaşma becerisi gösterirler (Altunçekiç, Süleyman ve Özlem, 

2005). 

Bireylerin öz yeterlilikleri hem bireysel davranışları üzerinde hem de iş tatmini, 

performans, motivasyon, girişimcilik ve liderlik gibi örgütsel davranışlarında önemli bir 

belirleyicidir. Bireylerin öz yeterlilikleri arttıkça işe yönelik gösterdikleri gayret ve 

dayanıklılıkları artarken; öz yeterliliklerin düşmesibireylerin güçlükler ve stres karşısında karşı 

daha az dayanıklı olmalarına, düşük performans göstermelerine ve başarısız olmalarına neden 

olmaktadır. Bu bağlamda öz yeterlilik algısının bireylerin girişimci davranış sergilemesinde 

önemli belirleyicilerinden biri olduğu söylenebilir (Akkoç, Çalışkan ve Turunç,2012). 

2.3.Hipotezlerin Geliştirilmesi 

Günümüzde girişimciliğin bireysel ve toplumsal faydaları nedeniyle ülkeler için önemi 

giderek artmaktadır. Girişimcilik olgusu, tüm mesleki alanlarda olduğu gibi turizm sektöründe 

de ekonomik gelişmeye katkı sağlamaktadır. Turizm sektöründe yeni girişimcilerin ortaya 

çıkması sektöre dinamiklik kazandıracaktır (Yumuk, 2013).  

Literatürde üniversitelerin farklı bölümlerinde bulunan öğrencilerinin girişimcilik 

eğilimlerini inceleyen çalışma oldukça fazla olmakla birlikte turizm sektöründe potansiyel 

girişimci olarak görülen turizm öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ile ilgili yapılan çalışma 

sınırlı sayıdadır. Yumuk Günay (2016) iki farklı üniversitenin turizm bölümü öğrencilerinin 

girişimcilik eğilimleri açısından benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarmak amacıyla yaptığı 

çalışmada iki üniversite öğrencilerinin eğilimlerini etkileyen demografiközellikler arasındaki 

benzerlikler aynı yaş gruplarında ve aynı hedefler (kendi işini kurma, kamu kamu kuruluşlarında 

çalışmayı düşünmeme) yönündeyken; farklılıklar ise cinsiyet ve sınıflar düzeyinde (dönemlerde) 

görülmüştür.Solmaz ve arkadaşlarının (2014) turizm eğitimi alan ön lisans ve lisans 

öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada öğrencilerin 

girişimci kişilik özellikleri başarma arzusu (hırsı), kararlılık, pratik zeka, yenilikçilik, 

bağımsızlık ve kendine güven olarak altı boyuttan oluştuğu görülmüştür. Kararlılık ve 

yenilikçilik boyutu cinsiyete göre farlılık göstermekte ve kız öğrencilerin daha fazla kararlılık ve 

kişilik özellikleri gösterdiği saptanmıştır. Gürel, Altınay ve Daniele’nin (2010) Türkiye ve 

İngiltere’de eğitim gören turizm öğrencilerin girişimcilik özellikleri, girişimcilik eğilimleri ve 

sosyo-kültürel faktörler arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonucunda öğrencilerin 

girişimcilik özellikleri yenilik, belirsizliği tolere etme, risk alma eğilimi ve kontrol odağı olarak 

dört boyutta incelenmiştir. Girişimci aileye sahip olmak öğrencilerin girişimcilik eğilimleri 

üzerinde etkili olurken; girişimcilik eğitimin öğrencilerin girişimcilik özellikleri ve girişimcilik 

eğilimleri arasında etkili olmadığı belirlenmiştir. 
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Öz yeterliliği yüksek olan kişiler zor hedef seçme eğilimindedirler ve bu hedeflerine 

ulaşmak için sürekli çaba gösterirler ve kayıpları hızlı telafi ederler (Bandura, 1997). Bu 

kapsamda öz yeterlilik algısının bireylerin girişimcilik eğilimlerini etkilediği söylenebilir. Çoğu 

araştırmacı tarafından girişimcilik ve öz yeterliliğin bir biri ile ilişkili olduğu sonucuna da 

varılmıştır  (Pihie ve Baghari,2013; Çolakoğlu ve Çolakoğlu, 2016; Santoso, 2016). Bu noktada 

herhangi bir duruma yönelik öz-yeterlik algısı yüksek olan bireylerin, o işin üstesinden 

gelebilmek için büyük çaba içerisinde oldukları, karşılaşılan olumsuzlardan yılmadıkları, ısrarlı 

ve sabırlı oldukları da görülmektedir (Azar, 2012).  

Pihie ve Baghari (2013) üniversite öğrencilerinin girişimcilik ile ilgili öz yeterlilik 

algıları ile girişimcilik niyetleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmada öğrencilerin 

girişimci öz yeterlilik algıları ile girişimcilik niyetleri arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Çolakoğlu ve Çolakoğlu’nun (2015) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 

Bölümü lisans öğrencilerinin girişimcilik eğitimi ile öz yeterlilik algısı ve girişimcilik 

potansiyeli üzerine yaptıkları çalışmada öz yeterlilik algısının girişimcilik potansiyelini olumlu 

yönde etkilediği belirlenmiştir. Santoso (2016) öğrencilerin öz yeterlilik algılarının girişimcilik 

eğilimlerine olan etkisini ölçmek amacıyla yaptıkları çalışmada öz yeterlilik algısının 

girişimcilik niyetlerini olumlu olarak etkilediğini tespit etmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin öz 

yeterlilik algılarının girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla H1 hipotezi 

geliştirilmiştir.  

H1: Turizm lisans öğrencilerinin öz yeterlilik algıları girişimcilik eğilimini 

etkilemektedir. 

Girişimcilik eğilimi bireylerin kendi işini yapma durumunda istek ve kararlılık 

durumudur. Girişimcilik eğilimi bireysel ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir (Wu ve Wu, 

2008; Salik ve Kaygin, 2016). Bireylerin girişimci olma eğilimleri yaş, cinsiyet, iş tecrübesi, 

girişimci aile, girişimcilik eğitimi alma durumu gibi demografik değişkenlerden etkilenmektedir. 

Bu bağlamda öğrencilerin demografik değişkenlerinin girişimcilik eğilimlerine etkisini 

belirlemek amacıyla aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.  

H2: Turizm lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri, cinsiyetlerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 

H3: Turizm lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri, kendine ait bir iş fikri olmasına 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H4: Turizm lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri, staj yapma durumuna göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H5: Turizm lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri, staj dışında çalışma durumuna 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H6: Turizm lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri, anne/baba girişimci olması 

durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H7: Turizm lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri, aldıkları girişimcilik eğitimine 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
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3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

3.1. Evren ve Örneklem 

Bu çalışmada turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin öz yeterliliklerinin girişimcilik 

eğilimlerine olan etkisini belirlemek ve öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin demografik 

değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma evrenini 2016-2017 öğretim yılı 

Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmakta ve fakültede 

eğitim-öğretime devam eden 182 öğrenci bulunmaktadır.Bu kapsamda öğrencilerin tamamına 

ulaşmak için kolayda örnekleme yöntemi yolu ile 2017 yılı Mart ve Nisan aylarında anketler 

dağıtılmıştır ve 147 öğrenciden geri dönüş olmuştur. 

3.2. Veri Toplama Aracı  

Anket formu, 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde üniversite öğrencileri 

girişimcilik eğilimi ölçeği, ikinci bölümde öz yeterlilik ölçeği ve son bölümde öğrencilerin 

demografik özelliklerinin de yer yer aldığı kişisel bilgi formu bulunmaktadır. Öğrencilerinin 

girişimcilik eğilimlerini ölçmek amacıyla Yılmaz ve Sünbül (2009)’ün üniversite öğrencilerine 

yönelik geliştirmiş oldukları girişimcilik ölçeği ve öz yeterliliklerini ölçmek amacıyla Jeruselam 

ve Schwarzer (1979)’in geliştirdiği genelleştirilmiş öz yeterlilik algısı ölçeği kullanılmıştır. 

Ölçekte yer alan ifadeler öğrencilerin algılama düzeylerine göre, kesinlikle katılmıyorum: 1, 

katılmıyorum: 2, ne katılıyorum ne katılmıyorum: 3, katılıyorum: 4, kesinlikle katılıyorum: 5 

olarak değerlendirilmiştir.  

4. VERİ ANALİZİ 

Araştırma hipotezlerini test etmek için öncelikle araştırma dakullanılan ölçeklerin 

geçerlilik ve güvenirlik düzeyleri belirlenmiştir. Değişkenlerin boyutlarını belirlemek amacıyla 

açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Bu analizde madde faktör yüklerinin 0,30’un altında ve 

binişik durumdaki maddelerdeki yük farkının 0,10’un üzerinde olması, faktör öz değerinin 1’in 

üzerinde olması ve varimax döndürme yöntemi varsayım olarak kabul edilmiştir (Kalaycı, 2010: 

322). Ölçeklerin güvenirliği Cronbach Alfa değerleri esas alınarak belirlenmiştir. 

Örneklem grubunun demografik özelliklerinin dağılımını belirlemek amacıyla frekans 

analizi, girişimcilik eğilimlerinin demografik özelliklere göre farklılaşma olup olmadığını 

saptamak amacıyla t-testi analizi kullanılmıştır. Girişimcilik eğilimi ve öz yeterlilik arasındaki 

ilişkinin yönünü ve gücünü belirlemek amacıyla korelasyon analizi ve öz yeterliliğin girişimcilik 

eğilimi üzerine etkisini saptamak amacıyla regresyon analizi kullanılmıştır.  

Bulgular 

Araştırma kapsamında 147 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anketlerden 4 tanesi eksik 

doldurulduğundan dolayı analize 143 anket dahil edilmiştir. Öğrencilerin demografik özellikleri 

ve kendine ait iş kurma fikri, staj yapma durumu, staj dışı çalışma durumu, mezuniyet sonrası 

çalışmayı düşündüğü sektör, anne/babanın girişimci olma durumu ve girişimcilik eğitimi alma 

durumları ile ilgili bulgular Tablo 1’de yer almaktadır. 
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Tablo 1. Katılımcılara Ait Bilgiler 

Cinsiyet Sayı Yüzde  Staj dışında başka bir işletmede çalışma 

durumu 

Sayı  Yüzde  

Kadın 69 48,3 Evet 114 79,7 

Erkek 74 51,7 Hayır 29 20,3 

Toplam 143 100 Toplam 143 100 

Yaş   Mezuniyet sonrası çalışmayı 

düşündüğünüz sektör 

  

20 yaş 12 8,4 Kamu Sektörü 65 45,5 

21 yaş 31 21,7 Özel Sektör 43 30,0 

22 yaş 41 28,7 Kendi işletmem 35 24,5 

23 yaş 43 30,1 Toplam 143 100 

24 yaş ve üzeri 16 11,2 Anne/Babanın girişimci olma durumu   

Toplam 143 100 Evet 50 35,0 

Sınıfı   Hayır 93 65,0 

3. sınıf 73 51,0 Toplam 143 100 

4. sınıf 70 49,0 Girişimcilik Eğitimi Alma Durumu   

Toplam 143 100 Evet 53 37,1 

Kendi işini kurma fikri   Hayır 90 62,9 

Evet 112 78,3 Toplam 143 100 

Hayır 31 21,7  

Toplam 143 100 

Staj yapma durumu   

Evet 107 74,8 

Hayır 36 25,2 

Toplam 143 100 

Tablo 1’e göre katılımcıların %51,7’si erkek, katılımcıların tamamı 20-24 yaş aralığında 

ve %51’i 3. sınıf öğrencisidir. Katılımcıların %74,8’i stajlarını tamamlamış ve %79,7’si staj 

dışında da çalıştığını belirtmiştir. Katılımcıların yarıdan fazlasının sektörde aktif olarak yer 

aldığı söylenebilir. Katılımcıların mezuniyet sonrası çalışmayı düşündükleri sektörler ise 

%45,5’i kamu, %30’u özel sektör (turizm sektörü)  olup %24’ü kendi işletmesinde çalışmak 

istediğini belirtmiştir. Katılımcıların %65’inin anne/babası kendi iş yerine sahip olmayıp, 

%78,3’ü gelecekte kendi işini kurmayı planlamaktadırlar. Katılımcıların %62,9’u girişimcilik 

eğitimi almadığını belirtmiştir. 

4.1.Geçerlilik ve Güvenirlik Analizleri 

Girişimcilik eğilimi ve öz yeterlilik ölçeklerinin yapısal geçerliliğini belirlemek amacıyla 

açıklayıcı faktör analizi, güvenirliklerini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa testi 

gerçekleştirilmiştir. Girişimcilik eğilimine yönelik yapılan açıklayıcı faktör ve güvenirlik analizi 

Tablo 2’de özetlenmektedir. Yapılan faktör analizi sonucu p anlamlılık değeri 0,001 ve KMO 

örneklem değeri 0,90’dır. Bu değerler verilerin faktör analizi için uygun olduğunu 

göstermektedir (Kalaycı, 2010: 322) Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından oluşturulan “Üniversite 

öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeği”  tek bir boyuttan oluşmaktadır. Aynı ölçek Eren 

(2016), Çuhadar ve Altınel (2016), Bilge ve Bal (2012) tarafından kullanılmış ve alt boyutlara 

ayrıldığı görülmüştür. Faktör analizi sonucunda faktör yüklerinin 0,30’un altında ve binişik 

durumdaki maddelerdeki yük farkının 0,10’un üzerinde olmasından dolayı 14 ifade analizden 
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çıkartılarak analiz tekrar edilmiştir. Analiz sonucunda ifadeler Eren(2016) çalışmasında olduğu 

gibi 5 boyuta ayrılmış olup, açıklanan toplam varyans %63,39’dur.  Boyutlar fırsatları 

değerlendirme, risk alma, dışa açıklık, yenilikçilik ve başarıya inanma olarak adlandırılmıştır. 

Ortalama değerler incelendiğinde en yüksek ortalamaların başarıya inanma (4,07) ve fırsatları 

değerlendirme (4,05) boyutları, en düşük ortalamanın ise yenilikçilik boyutunda (3,65) olduğu 

görülmektedir. Öğrencilerin genel olarak girişimcilik eğiliminin ortalaması 3,91’dir.  

Güvenirlik analizi sonucu girişimcilik eğiliminin ölçeğinin Cronbach Alpha değeri 

0,90’dır ve yüksek derece güvenilir, alt boyutların güvenirlik değerleri de 0,90 üzeri olduğu için 

yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir. 

Tablo 2. Girişimcilik Eğilimi Ölçeğine Ait Geçerlilik ve Güvenirlik Analizleri 
 Faktör 

Yükü 

Öz 

Değer 

Açıklanan 

Varyans 

Ortalama Güvenirlik p 

Değeri 

Fırsatları Değerlendirme  8,914 17,977 4,05 0,95 0,001 

33. İşimi gerçekleştirirken, 

herhangi bir ekip ya da kişiyle 

çalışabilirim. 

0,765   4,13   

35. İş konusunda gelecekle ilgili 

etkili kararlar alabilirim.  

0,746   4,06   

28. Karşıma çıkan fırsatları 

değerlendiririm. 

0,663   4,10   

17. Geleceği görerek ona dönük 

hazırlıklar yapabilirim. 

0,654   3,90   

29. Elimdeki kaynakları bir araya 

getirerek verimliliğe 

dönüştürebilirim. 

0,636   4,00   

15. Kararlarımla hayatımı 

şekillendirebileceğimi 

düşünüyorum. 

0,560   4,11   

Risk Alma  1,554 14,487 3,77 0,95 0,001 

12. Yeteneklerimi 

uygulayabilecek alanlar 

oluştururum. 

   3,71   

13. Arkadaşlarımdan gelen bazı 

projelere katılmaktan çekinmem. 

0,715   3,86   

5. Kendi işimi kurabilirim. 0,657   3,93   

6. İ̇şten zorunlu olarak ayrılsam 

işle ilgili kendime seçenekler 

oluşturabilirim. 

0,622   3,78   

16. Risk almaktan çekinmem. 0,579   3,76   

26. Her işin bir riski vardır. 

İşimde her türlü riski göze 

alabilirim. 

0,563   3,57   

Dışa Açıklık  1,250 11,501 3,93 0,95 0,001 

8. Farklı insanlarla dostluklar 

kurabilirim. 

0,835   4,01   

9. Denemediklerimi denemekten 

çekinmem. 

0,831   3,83   

10. Kendimde farklı işler 

yapabilecek enerjiyi hissederim. 

0,638   4,06   
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Yenilikçilik  1,198 9,821 3,65 0,95 0,001 

20. Yeni bir perspektiften 

bakmama imkan sağlayan proje 

ve işlerle uğraşırım. 

0,778   3,72   

21. Geçmişte başkaları tarafından 

kullanılmamış, yeni yöntemlerle 

çalışmayı denerim. 

0,700   3,55   

19. Eski fikirlere ve uygulamalara 

meydan okumayı ve daha iyilerini 

araştırmayı severim 

0,680   3,70   

Başarıya İnanma  1,030 9,603 4,07 0,95 0,001 

3. İ̇stediğim şeyi elde ettiğim 

zaman bunun sebebini genellikle 

kendi yeteneklerim olduğunu 

düşünürüm. 

0,782   3,81   

4. İ̇şlerimde kendi kararlarım 

etkilidir. 

0,620   3,99   

2. Görevimin son derece zor 

olduğu zamanlarda elimden 

gelenin en iyisini yaparım. 

0,573   4,23   

1. İ̇şimde geçmiş 

performansımdan daha iyi 

olabilmek için daha çok çaba 

harcamaya çalışırım. 

0,548   4,24   

KMO=0,90   Sig.=0,001 Toplam Varyans= %63,39 Genel ortalama: 3,91 

Öz yeterlilik ölçeğine yönelik yapılan açıklayıcı faktör ve güvenirlik analizi Tablo 3’de 

özetlenmektedir. Tablo 3 incelendiğinde p anlamlılık değeri 0,001 ve KMO örneklem değeri 

0,91’dır.  Ölçekte bulunan ifadeler tek bir boyut altında toplanmış ve açıklanan toplam varyans 

%51,27’dir. Faktör öz değeri 5,128’dir.Öz yeterlilik faktörünün güvenirliği 0,89’dur ve p<0,001 

düzeyinde anlamlıdır. Güvenirlik değerinin de oldukça iyi olduğu söylenebilir. 
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Tablo 3. Öz Yeterlilik Ölçeğine Ait Geçerlilik ve Güvenirlik Analizleri 

 Faktör 

Yükü 

Öz 

Değer 

Açıklanan 

Varyans 

Ortalama Güvenirlik P 

Değeri 

Öz Yeterlilik  5,128 51,27 3,85 0,89 0,001 

37. Bir değişiklikle karşılaştığımda ne 

yapmam gerektiğini bilir. 

0,778   3,84   

38. Her durumda kendimi kabul 

ettirecek yolu bulurum. 

0,769   3,65   

39. Her türlü zorluğun üstesinden 

gelirim. 

0,738   3,81   

40. Eğer gayret edersem güç sorunların 

çözümünü her zaman bulurum. 

0,731   4,14   

41. Hedeflerime ulaşmak bana zor 

gelmez. 

0,708   3,79   

42. Bir sorunla karşılaştığım zaman 

farklı çözüm yolları üretebilirim 

0,706   3,99   

43. Yeteneklerime her zaman 

güvendiğim için güçlükleri 

soğukkanlılıkla karşılarım. 

0,703   3,75   

44. Beklenmedik durumlarda nasıl 

davranmam gerektiğini her zaman 

bilirim. 

0,702   3,82   

45. Aniden ortaya çıkan sorunların 

üstesinden geleceğime inanıyorum. 

0,679   3,93   

46. Her sorun için bir çözümüm vardır. 0,636   3,72   

KMO=0,91   Sig.=0,001 Toplam Varyans= %51,27 Genel Ortalama: 3,85 

Öğrencilerin öz yeterlilik ve girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik 

yapılan korelasyon analizi Tablo 4’de özetlenmektedir. Analiz sonucuna göre öz yeterlilik ve 

girişimcilik eğilimi arasında pozitif yönlü, yüksek bir ilişki vardır (r= 0,753). Korelasyon 

katsayısının %70 üzeri olduğu durumlarda ilişkinin kuvvetinin yüksek olduğu söylenebilir 

(Büyüköztürk, 2011: 32). Öğrencilerin öz yeterlilik düzeyleri arttıkça girişimcilik eğilimleri de 

artmaktadır.  

Tablo 4. Korelasyon Analizleri 

 Öz  

Yeterlilik 
Fırsatları 

Değerlendirme 
Risk Alma Dışa 

Açıklık 
Yenilikçilik Başarıya 

İnanma 
Girişimcilik 

Eğilimi 
Öz  

Yeterlilik 
1 0,663

** 0,688** 0,516** 0,530** 0,618** 0,753** 

**
Korelasyon %99 düzeyinde anlamlıdır. (2 Yönlü)  

Öğrencilerin öz yeterlilik algılarının girişimcilik eğilimlerine olan etkisini incelemek 

amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçları Tablo5’de özetlenmektedir.  Analiz sonuçlarına 

göre F değeri 184,522; p<0,05 düzeyinde anlamlı olarak gerçekleşmiştir. Öz yeterlilik 

girişimcilik eğiliminin %56’lık kısmını açıklamaktadır. Bu bakımdan öğrencilerin öz yeterlilik 

algılarının girişimcilik eğilimini etkilediğini söylemek mümkündür. Sonuç olarak öz yeterliliğin 

girişimcilik eğilimi üzerine etkisini ölçmek amacıyla geliştirilen H1 hipotezi kabul edilmiştir.  
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Tablo 5. Regresyon Analizi  

Bağımlı değişken Bağımsız 

değişken 

Kat sayı t Sig. F Model 

β S.hata 

Girişimcilik Eğilimi Sabit 1,141 0,207 5,519 0,001 184,522 0,001 

Öz Yeterlilik ,719 0,053 13,584 0,001 

R 0,753 

Düzeltilmiş R
2 

0,567 

R
2 

0,564 

Araştırmaya katılan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin cinsiyet, kendine ait iş fikri 

olma, staj yapmış olma ve girişimcilik eğitimi alma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

saptamak amacıyla yapılan t-testi sonuçları Tablo 6’da özetlenmektedir. Tabloya göre 

öğrencilerin girişimcilik eğilimleri gruplar arasında anlamlı bir farklılık göstermediğinden H2, 

H3, H4, H7 hipotezleri kabul edilmemiştir.  Analiz sonucuna göre katılımcıların girişimcilik 

eğilimleri, staj dışında sektörde çalışma durumuna göre anlamlı bir farklılık olduğu 

saptandığından H5 hipotezi kabul edilmiştir (t değeri=3,55 ve p<0,05). Bu durum staj dışında 

başka bir işletmede çalışanların girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek ortalamaya sahip 

olduğunu göstermektedir. Bir diğer bulgu ise öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinde anne/baba 

girişimci olması durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (t değeri=3,55 ve p<0,05). 

Bu nedenle H6 hipotezi kabul edilmiştir. Anne/babası girişimci olan katılımcılar daha fazla 

girişimcilik eğilimi göstermektedir. Katılımcıların girişimci aile kültüründen etkilendiği 

söylenebilir. 

Tablo 6. Katılımcıların Bilgilerine Göre Girişimcilik Eğilimlerinin Karşılaştırılması 

  N Ort. S. Sapma t-değeri p-değeri 

 Cinsiyet Kadın 69 3,73 0,63 -3,44 0,18 

Erkek 74 4,07 0,54 

Kendine ait iş fikri olması Evet  112 3,96 0,61 2,35 0,99 

Hayır 31 3,70 0,54 

Staj yapma durumu  Evet 107 3,89 0,60 -0,64 0,65 

Hayır 36 3,36 0,62 

Staj dışı çalışma durumu Evet 114 3,99 0,53 3,55 0,001 

Hayır 29 3,56 0,75 

Anne/baba girişimci olma durumu Evet 50 4,06 0,45 2,55 0,024 

Hayır 93 3,82 0,66 

Girişimcilik eğitimi alma durumu Evet 53 4,04 0,54 4,40 0,41 

Hayır 90 3,83 0,63 
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5. SONUÇ 

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından ekonomik kalkınmanın 

sağlanması ve istihdamın arttırılabilmesi açısından girişimciliğin önemli bir yeri bulunmaktadır 

(Sandhu ve diğerleri, 2011). Girişimcilerin artması yatırımı, istihdamı, ekonomik büyümeyi ve 

genişlemeyi de beraberinde getirmektedir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin en 

önemli sorunlarından biri olan işsizlik sorununun çözümü ve istihdam yaratılması için 

girişimcilik son derece önemli bir konudur. Yeni yatırımların artması işsizlik sorununun çözümü 

için yeni girişimciler desteklenmelidir.  

Turizm sektörü emek yoğun bir hizmet sektörü olduğu için istihdamın arttırılması ve 

işsizlik sorununun azaltılabilmesi için önemli bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya 

seyahat ve turizm konseyi Türkiye ekonomik etkileri 2017 raporunda dünyada 2027 yılında 380 

milyonun üzerinde insanın turizm sektöründe çalışması beklenmektedir. Türkiye açısından ise 

2016 yılında doğrudan ve dolaylı olarak turizm endüstrisinin istihdam ettiği toplam kişi sayısı 

2.197.500 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran toplam istihdamın % 8.1 ini oluşturmaktadır. 2017 

yılında bu oranın %3.6 azalış göstererek 2.118.500 kişiye gerilemesi beklenmektedir. Fakat 2027 

yılı %3.4 artış göstererek 2.967.000 kişiye ulaşarak toplam istihdamın %9.5 ini oluşturması 

beklenmektedir (Travel&Tourism, 2017).   Bu rakamlar incelenecek olursa turizm sektörünün 

istihdam üzerinde nekadar önemli olduğu görülmektedir. Turizm sektöründeki istihdamın 

arttırılmasında gelir durumu yüksek olan kişilerin önemi kadar sektörü bilen ve sektörde 

deneyimi olan potansiyel girişimi olarak düşünülen üniversite öğrencilerinin girişimcilik 

eğilimlerinin araştırılmasıönemlidir.  

İlgili alanyazında turizm lisans öğrencilerinin öz yeterlilik algıları ile girişimcilik eğilimi 

arasındaki ilişkiyi inceleyen sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışmada 

Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesinde turizm bölümü öğrencilerinin öz yeterlilik 

algılarının girişimcilik eğilimlerine olan etkisi incelenmiştir. 

Çalışmada yapılan analizler sonucunda katılımcıların yarıdan fazlasının erkek öğrenci, 

katılımcıların 20-24 yaş aralığında ve yarıdan fazlasının 3. sınıf öğrencisi olduğu saptanmıştır. 

Katılımcıların çoğu stajını tamamladığı ve staj dışında da farklı işletmelerde çalıştıklarını 

belirtmişlerdir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu gelecekte kendi işletmesini açma fikrinin 

olduğunuancak mezuniyet sonrası belirli bir süre kendi işletmesinde çalışmayı düşünenlerin 

oranının az olduğu saptanmıştır. Katılımcıların öncelikle sektörde deneyim sahibi olup 

sonrasında kendi işletmelerinde çalışmayı istedikleri şeklinde yorumlanabilir. Katılımcıların 

girişimcilik eğilimlerinin cinsiyete, gelecekte iş kurma isteğine, staj yapma durumuna, staj 

dışında çalışma durumuna ve girişimcilik eğitimi alma durumlarına göre farklılık gösterip 

göstermediği de belirlenmiştir. Alanyazında turizm öğrencilerinin söz konusu değişkenlere göre 

farklılaştığı yönünde bulgular olmasından dolayı analize dahil edilmiştir. Ancak bu çalışmada 

grupların birbirine yakın ortalamaların olduğundan dolayı öğrencilerin girişimcilik eğilimleri 

cinsiyet, gelecekte iş kurma isteği, staj yapma durumuna göre farklılaşma göstermemiştir. 

Araştırma bulguları Gürel ve diğerleri (2010), Solmaz ve arkadaşları (2014) sonuçları ile 

uyumludur. Alanyazında girişimcilik eğitiminin öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinde etkili 

olduğu saptanmıştır. Ancak Wu ve Wu (2008) de olduğu gibi bu çalışmada da girişimcilik 

eğilimleri öğrencilerin girişimcilik eğitimi alma durumuna göre farklılaşma göstermemiştir. 
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Ancak girişimcilik eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik eğilimi ortalamaları daha yüksek 

olduğundan dolayı öğrencilere verilen girişimcilik eğitiminin yaygınlaştırılması önerilebilir. 

Öğrencilerin girişimcilik eğilimleri, staj dışında başka bir işletmede çalışma durumuna ve 

anne/baba girişimci olması durumuna göre farklılık göstermektedir. Bu durum Çuhadar ve 

Altınel’in (2016) çalışması ile uyum göstermektedir. Sektörde daha fazla deneyim sahibi olan 

öğrenciler sektörü daha fazla benimseyip bu sektörde girişimci olarak varlıklarını göstermek 

istemektedirler.Bu nedenle turizm bölümü okuyan öğrencilerin eğitim döneminde sektörde daha 

fazla deneyim sahibi olmalarını sağlamak gerekmektedir.  

Araştırmada girişimcilik eğilimi ve öz yeterlilik ölçeklerine faktör analizi uygulanmıştır. 

Analiz sonucunda girişimcilik eğilimi beş boyuta ayrılmış ve öz yeterlilik de tek bir boyut 

altında toplanmıştır. Bu sonuç Eren (2016), Çuhadar ve Altınel (2016) ile Akgündüz (2013) 

araştırmaları ile uyumludur.Öğrencilerin girişimcilik eğilimleri ortalama düzeyde olduğu 

saptanmıştır. Öğrencilerin girişimcilik eğilimi gösterdikleri söylenebilir.  

Öz yeterliliğin girişimcilik eğilimlerine olan etkilerini incelemek amacıyla yapılan 

analizler sonucunda elde edilen en temel bulgu ise öğrencilerin öz yeterlilik algıları girişimcilik 

eğilimlerini artırmaktadır. Bu bulgu Pihie ve Baghari (2013), Santoso (2016), Çolakoğlu ve 

Çolakoğlu (2016) tarafından yapılan araştırma bulguları ile benzerlik göstermektedir. Bu 

bulguya bağlı olarak öz yeterlilik algıları yüksek olan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin daha 

yüksek olduğu söylenebilir. Öz yeterlilik algısı girişimcilik süreçlerinde önemli rol oynayan bir 

kişilik özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin kendi yeteneklerine olan inançları 

arttıkça geleceğe dönük davranışlarında başarıya olan inançları, yeniliklere açık, risk alma 

seviyelerinin de daha yüksek olacağı düşünülmektedir.  

Bu araştırma sadece Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile 

sınırlıdır. Araştırmanın genellebilirliğini arttırabilmek için farklı üniversitelerde okuyan Turizm 

Fakültesi öğrencileri örnekleme dâhil edilebilir.   
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Özet 

Avrupa Birliği, birlik üyesi ülkeler arasında engelleri kaldırmış milyonlarca kişiye ulaşan bir ticaret ortamı 

yaratmıştır. Rekabetin giderek arttığı böyle bir konjonktürde, yeni fikirler ve girişimcilik, fark edilebilirliği ve 

pazarda başarıyı tetikleyecektir. Avrupa Konseyi’nin 2000 yılında Lizbon’da istihdam, ekonomik reform ve 

toplumsal uyum hedeflerini tanımladığı toplantıda,  daha çok sayıda ve daha iyi işleyen, daha büyük bir toplumsal 

uyumla, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirebilecek, bilgiye dayalı rekabetçi ve dinamik dünya 

ekonomisi durumuna gelinmesi amaçlanmıştır. Söz konusu amaçlara ulaşmak için, yeni işletmelerin kurulması ve 

gelişmesine olanak tanıyan bir ortamın oluşturulması önem kazanır. Avrupa Komiyonu’nun 2013 yılında 

yayınladığı 2020 Girişimcilik Eylem Planı’nda, Avrupa’da girişimcilik ruhunun arttırılması yönünde aldığı kararlar 

da bu düşünceyi destekler niteliktedir. Örneğin, girişimlerin, yeni girişimcilere bilgi ve deneyim aktarımları, 

deneyimsiz girişimlerle beraber beceri düzeyi daha fazla gruplar oluşturulması için uygun organizasyonlar 

meydana getirmek ve Avrupa Birliği ülkelerine iş kurmak için gelen ya da hala Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 

yaşayan göçmen işçilerin kendiişlerini kurmalarına imkân vermeyen yasal engellerin kaldırılması söz konusu 

kararlar arasında sayılabilir. Çalışmada girişimciliği geliştirmeye yönelik Avrupa Birliği destekleri genel olarak 

değerlendirilecektir. Avrupa Birliği çerçevesinde girişimciliğin önemi ve arttırılması için uygulanan programlar 

açıklanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Girişimcilik destekleri. 

ENTREPRENEURSHIP SUPPORTS IN EUROPEAN UNION 

Abstract 

European Union has removed the barriers between member states and created a commercial environment 

accessing millions of people. In such a conjuncture where competition is gradually increasing, new ideas and 

entrepreneurship triggers noticeability and success in markets. In the meeting of the European Council in Lisbon in 

2000 where economical reform and social harmony objectives are identified; it is aimed by bigger and better 

functioning social harmony to bring the Union information based competitive and dynamic world economy which 

can achieve sustainable economical growth. In order to achieve these objectives, an environment which allows 

establishment and development of new enterprises should be provided. In the 2020 Entrepreneurship Action Plan of 

the European Council published in 2013, the decisions intended for increasing the spirit of entrepreneurship also 

support this opinion. The European Union supports intended for developing entrepreneurship in business will be 

evaluated in general. The programs implemented within the scope of European Union for importance and 

improvement of entrepreneurship will be described.  

Key Words: European Union, Entrepreneurship supports. 
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1. GİRİŞ 

Girişimcilik kavramı son yıllarda oldukça önem kazanmış ve desteklenmesi gereken bir 

olgu olarak değerlendirilmiştir. Küreselleşen ekonomide fark yaratan ve rekabet edebilen 

girişimler yaşamlarını sürdürmeyi de başarabileceklerdir. Bunun için yeni fikirler ve yeterince 

finansman kaynağının olması gereği yadsınamaz. Rekabet edebilecek ve yenilikçi fikirler 

finansman yetersizliğinden hayata geçirilemediklerinde ülke ekonomisi için de olumsuz etkiler 

beraberinde gelecektir. Büyüme ve kalkınmanın tetikleyicisi girişimler desteklenmedikçe 

hedeflenen verilere ulaşmak da mümkün olamayacaktır. Bu bağlamda Avrupa Birliği 2008 ve 

sonrasında karşılaştığı olumsuz ekonomik koşulları 2020 Stratejisi ile çözmeyi planlamaktadır. 

Stratejide özellikle Avrupa Birliği ekonomisi için önemi büyük olan KOBİ’ler çerçevesinde bir 

eylem planı hazırlanmıştır.  Girişimcilik Eylem Planı olarak hayata geçirilen bu belge önemli 

destek programlarını içermektedir. Çalışmada söz konusu girişimcilik destekleri açıklanmadan 

önce, girişim ve girimcilik kavramı ve önemi irdelenmiştir. Daha sonra destek programları 

açıklanmıştır. 

2. GİRİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI - ÖNEMİ   

Literatürde girişimcilik kavramıyla ilgili pek çok açıklamaya rastlanır. Çünkü, 

girişimcilik çok yönlü bir kavramdır. Fransız ekonomist Richard Cantillon 1755 yılında 

ölümünden sonra yayınlanan “Essai sur la nature du commerce en general” adlı çalışmasında 

ekonomik parametrelere odaklanarak girişimciliği tanımlayan ilk ekonomist olarak kabul 

edilmektedir (Orwa Bula, 2012: 82; Stevenson, 2006: 2; Demirel ve Özbezek, 2015: 116). 

Cantillon’un literatüre kazandırdığı girişimcilik J. Babtiste Say tarafından da bugünkü anlamına 

kavuşturulmuştur. Say’e göre girişimci, bütün üretim faktörlerini bir araya getirerek kıymetli 

olduğu anılan bir malı üreten ve elde edeceği kar için riski göze alan kişidir. Bu tanım, riski 

üstlenme ile yöneticilik kabiliyetinin her ikisine de sahip olma esasına dayanmaktadır. Bir başka 

tanımda ise girişimci; emek, hammadde ve diğer varlıkları daha büyük değer/imkan yaratacak 

şekilde bir araya getiren kişidir. Girişimci, aynı zamanda, değişiklik, yenilik ve yeni bir düzenin 

yaratıcısıdır. Bu çerçevede girişimcilik ise, 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).  

Girişimciliğin ekonomiler açısından önemi büyüktür. Özellikle, ülkelerin sosyal ve 

ekonomik kalkınmasında önemli role sahiptir. Bilgiye dayalı emeğin fazlalaştığı bilgi toplumuna 

geçme aşamasında girişimciliğin önemi yadsınamayacaktır. Yenilik yapma, yönetsel faaliyetleri 

tamamlama aşamalarında hep girişimciliğin ön plana çıktığı görülür. Girişimler, yeni fırsatlar 

yaratılması, ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi, iş sahalarının geliştirilmesi açılarından 

pek çok önemli etkide bulunabilirler (Karakaş, 2012: 38).  

Girişimciliğin önemi, girişimcilerin toplumun ihtiyaçlarını belirleyip, bunu yatırıma, 

sonunda da toplumsal refaha dönüştürmelerinde yatmaktadır. Çünkü yatırımın gerçekleşmesiyle 

istihdam ve gelir düzeyi yükselmekte, böylelikle bireylerin ve genel olarak toplumun refah 

düzeyi artmaktadır. Yatırımlar ekonomik dengeye ulaşmada önemli kabul edilir. Milli ekonomi 

açısından bakıldığında girişimcilerin yürüttüğü yatırım projeleri; milli gelirde artış sağlanması, 

gizli ve açık işsizliğin giderilmesi, gelir dağılımında adaletsizliğin önlenmesi, kalkınma ve 
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sanayileşmenin yaygın hale gelmesi, dış ödemeler dengesinde açığın kapatılması, yerli 

hammaddelerin üretimde değerlendirilmesi açılarından büyük öneme sahiptir (Dilsiz vd. 2005: 5, 

Karakaş, 2012: 38). 

Ülke ekonomisi ve kalkınma için son derece önemli olan girişimcilik farklı teşvik 

politikalarıyla da desteklenmektedir. Çalışmamızı konusu Avrupa Birliği (AB)’nde girişimcilik 

destekleri olarak belirlendiğinden aşağıdaki bölümde öncelikle AB 2020 Girişimcilik Eylem 

Planı’na yer verildikten sonra girişiciliği arttırmaya yönelik destek unsurları irdelenmeye 

çalışılacaktır.  

3. AVRUPA BİRLİĞİ GİRİŞİMCİLİK POLİTİKASI 

2008 yılında ABD’de başlayıp tüm dünyaya yayılan ekonomik krizle birlikte AB 

ekonomisi büyük kayıplar kaydetmiş ve krizin yanında küreselleşme ile birlikte yükselen BRIC

 

ülkelerinin rekabet gücü, AB ekonomisi üzerindeki olumsuz baskıları arttırmıştır. Avrupa 

ekonomisinde yaşanan yapısal sorunlarla birlikte krizin AB üzerinde etkisi büyük olmuştur. 

Böyle bir ortamda hazırlanan Avrupa 2020 Stratejisi, kısa vadede AB’yi krizin etkilerinden hızlı 

bir şekilde çıkarmayı ve uzun vadede AB’yi akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomiye 

dönüştürmeyi hedeflemektedir (Dağdur, 2015: 1).  

AB Konseyi tarafından 17 Haziran 2010 tarihinde kabul edilen bu yeni strateji ile, 

Avrupa’nın bilgiye ve yenilikçiliğe dayalı, kaynakları verimli kullanan, çevreci ve daha 

rekabetçi, aynı zamanda yüksek istihdam sağlayarak sosyal ve bölgesel uyumu destekleyen bir 

ekonomiye dönüşmesi hedeflenmektedir. 2010 yılına kadar Avrupalı yetkililerin koydukları 

hedeflere ulaşamayan Avrupa Birliği, oluşan yeni şartlar ışığında benzer hedefler ile yeni bir 

Strateji oluşturmaya karar vermiştir. Avrupa 2020 Stratejisi, akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı 

büyüme olarak belirlenen üç temel ayaktan oluşmaktadır (İKV, 2014: 33); 

Şekil 1. Avrupa 2020 Stratejisinin Yedi Girişimi 

 

 Kaynak: İKV (2014). 

                                                           

Brasil, Russia, India, China, South Africa. 
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Avrupa Birliği söz konusu büyüme hedeflerine ulaşma yolunda özellikle KOBİ (Küçük 

ve Orta Büyüklükteki İşletmeler)’lere yönelik politikalarına ağırlık vermiştir. Çünkü AB’de 

işletmelerin %99,8’ini KOBİ’ler oluşturmaktadır. Büyük ölçekli işletmeler ise %0,2’lik bir paya 

sahiptir. %99,8’lik KOBİ oranının içinde, Avrupa Ekonomisinin gerçek devleri olan mikro 

ölçekli işletmelerin payı %91.5’tir. Mikro işletmeler, tüm işletmelerin %90’ından fazlasını 

oluşturan finans dışındaki ekonomide işgücünün yaklaşık %30’unu istihdam eden, iktisadi katma 

değerin %20’den fazlasını üreten işletmelerdir (Doğan, 2010: 77).  

Avrupa Birliği 2020 stratejisi çerçevesinde KOBİ’lerin önemi Girişimcilik Eylem Planı 

(GEP) ile vurgulanmaktadır. GEP, Avrupa’nın girişimcilik potansiyelini artırmak, girişimcilerin 

önündeki engelleri kaldırmak ve girişimcilik kültürünü yaymak amacıyla üç önemli konuyu 

kapsar (KOSGEB, 2017): 

- İş geliştirmeyi ve büyümeyi destelemek için girişimcilik eğitimi ve uygulaması 

- Var olan yönetsel bariyerlerin kaldırılması ve iş dünyasında girişimcilerin    

desteklenmesi 

-  Avrupa’da girişimcilik kültürünün tetiklenmesi ve yeni nesil girişimcilerin korunması 

Kısaca, Avrupa Birliği’nin 2020 yılına dek ulaşmaya çalıştığı hedeflerinin gerçekleşmesi 

için KOBİ’lerin önemi büyüktür. Bu bağlamda pekçok destek programı uygulamaya konmuştur. 

Aşağıda söz konusu destek programları incelenmeye çalışılacaktır. 

4. AVRUPA BİRLİĞİ KAPSAMINDA GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ 

Avrupa Birliği’nde girişimci ve KOBİ birbiriyle iç işe geçmiştir. KOBİ’lerin istihdam ve 

yenilik kapasiteleri dikkate alınarak AB teşvik sistemi küçük işletmeler ve girişimcilik için en 

uygun ekosistemin tesis edilmesi üzerine şekillenmektedir. Birlikte; KOBİ’ler atfedilen önem 

çerçevesinde Küçük İşletmeler Yasası’nda bir anlamda girişimcilik ekosisteminin oluşturulması 

için genel çerçeve belirlenmiştir. Yasa’da tespit edilen hususlar; girişimciliğin teşvik edilmesinde 

finansmana erişim, bürokratik engellerin azaltılması ve uluslararasılaşmadır (Yavuzaslan ve 

Özkal, 2016: 10). 

Birlik bünyesinde, Girişimcilik Eylem Planı çerçevesinde KOBİ’lere verilen önem 

bağlamında pek çok destek programı da uygulamaya girmiştir.  Aşağıda söz konusu Eylem 

Planı’nda yer alan destekler açıklanmaya çalışılacaktır. 

4.1. İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) 

Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana 

politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 

Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin 

Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan yeni bir program ortaya konulmuştur. 1 Ocak 

2014 - 31 Aralık 2020 döneminde işletmeler ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerini desteklemek 

üzere oluşturulan programın bütçesi yaklaşık 2.3 Milyar Avro’dur. COSME;  2007-2013 
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döneminde yürütülen Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) alt 

bileşenlerinden olan Girişimcilik ve Yenilik Programının (EIP) devamı niteliğindedir. Program; 

özellikle KOBİ’leri hedeflemektedir. Mikro işletmelere, esnaf sanatkârlara ve sosyal işletmeler 

ile büyüme potansiyeline sahip olan yeni, genç ve kadın girişimcilere özel önem verilmektedir.  

Bu program ile KOBİ’lerin özellikle başlangıç aşamasında karşı kaşıya kaldığı finansman 

sıkıntısının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Programda alt bileşenlere ayrılmış olup her bir 

bileşende; önceliklere göre farklı destekler öngörülmektedir.  

4.1.1. Finansmana Erişim Bileşeni 

Bu bileşen sayesinde KOBİ’ler uygun ve esnek şartlarda kredi garantilerine ve risk 

sermayesine erişebilirken, bu desteklerin sağlanmasına aracılık eden finans kurumları ise 

sağladıkları krediler ve risk sermayesi bağlantılı oluşabilecek zararları Avrupa Yatırım Fonu 

kanalıyla telafi edebilmektedir. Finansal aracı kuruluşlar (bankalar, kredi garanti kuruluşları, 

faktoring, leasing kuruluşları, fon kuruluşları gibi) açık çağrılar kapsamında fona proje 

başvurusu yapmaktadırlar. Sunulan projelerin nihai yararlanıcısı KOBİ’lerdir (KOSGEB). 

Finansmana erişim bileşeni içinde; iki tane mali araç sunulmaktadır (T.C Avrupa Birliği 

Bakanlığı): 

a. Kredi Garanti Desteği (Fonu)- Loan Guarantee Facility (LGF):Fon; KOBİ’lerin 

karşı karşıya oldukları özelliklede de başlangıç aşamasında daha yoğun hissettikleri finansman 

probleminin çözümü için geliştirilmiştir. Kredi Garanti Fonu ile Avrupa Birliği KOBİ’ler için bir 

nevi garantör rolünü üstlenmekte ve fon sağlayan finansal kuruluşlara (bankalar, garanti 

kuruluşları ve leasing şirketleri) KOBİ’lere yönelik kredi ve leasing desteği sağlamaları için 

garanti ve kontrgaranti (garanti karşılığı garanti) hizmeti sağlanmaktadır. LGF 2007-2013 

dönemini kapsayan Rekabetçilik ve İnovasyon Programı altında Avrupa Yatırım Fonu tarafından 

uygulanan KOBİ Garanti Desteğinin bir devamı niteliğinde olup finansal aracıların KOBİ’lere 

daha fazla kredi ve leasing imkânı sunmalarını sağlamaktadır. Bu fona 2014-2020 dönemleri için 

740 milyon Avro bütçe ayrılmıştır. Bu kapsamda büyüme odaklı olan KOBİ’lerin 150.000 

Avro’ya kadar olan kredilerine garanti imkanı sunulmaktadır. 

b. Büyüme İçin Öz Kaynak Desteği (Fonu)- Equity Facility for Growth (EFG): Bu 

destek 2017-2013 dönemini kapsayan Rekabetçilik ve İnovasyon Çerçeve Programı (CIP) 

kapsamında, hızlı büyüyen inovatif KOBİ’lere sağlanan “High Growth and Innovative SME 

Facilitiy (GIF 2) desteğinin devamı niteliğinde olup büyüme potansiyeli olan ve KOBİ’lere 

finansman desteğinde bulunan risk sermayesi fonlarına verilmektedir. Bu fonun 690 milyon 

Avro bütçesi bulunmaktadır. 

4.1.2. Pazarlara Erişim Bileşeni 

Bu bileşen KOBİ’lerin Birlik içinde ve dışında yeni pazarlara erişebilmeleri için gerekli 

danışmanlık hizmetini sağlamaktadır. Bu kapsamda Avrupa İşletmeler Ağı’ndan yararlanılmakta 

olup bu ağ sayesinde KOBİ’lere eğitim, danışmanlık ve teknik destek verilmektedir (KOSGEB). 

 

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=46035&l=1
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4.1.3. Çerçeve Koşullarının İyileştirilmesi Bileşeni 

Bu bileşen ile girişimcilik ekosisteminin oluşturulması ve işlerlik kazandırılabilmesi için 

idari ve mali yüklerin azaltılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2008 yılında yürürlüğe giren 

Avrupa Küçük İşletmeler yasasındaki düzenlemelerden hareket edilmektedir. Ayrıca yine bu 

bileşen çerçevesinde Avrupa KOBİ Haftası düzenlenmekte olup Avrupa Birliği Girişimciliği 

Teşvik ödülü verilmektedir.  

4.1.4. Girişimcilik ve Girişimci Kültür Bileşeni 

Girişimcilik Eylem Planı 2020 çerçevesinde girişimciliğin desteklenmesi amaçlanmış 

olup bu kapsamda özellikle genç girişimciler, dijital girişimcilik ve sosyal girişimcilik ile kadın 

girişimciler için düzenlemeler yer almaktadır. 

a. Gençler İçin Erasmus: Genç Girişimciler İçin Erasmus Programı; bir planı bulunan 

potansiyel girişimciler ya da son üç yıl içinde kendi işletmesini kurmuş girişimcilerin, bir diğer 

Avrupa ülkesinde yetenek ve deneyim kazanmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur (Taş ve 

Bilen;2014:66). Programdan şimdiye kadar 2500 girişimci yararlanmış olup, Avrupa Birliği’nin 

hedefi 2020 yılına kadar değişim programından yararlananların sayısını 10.000’e yükseltmektir 

(EU Commission, 2017). Çağrı kapsamındaki kullanılabilir AB finansmanı, 4.120.000 Avrodur. 

Bir projeye sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 500.000 Avrodur. 

Programın katılım koşullarını aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür (KOSGEB): 

- Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişilikler tarafından yapılacak olup, 

programı uygulamaya talip konsorsiyumlar arasından seçim yapılacaktır. 

Konsorsiyumlar en az 4 farklı katılımcı ülkeye ait en az 5 bağımsız yasal birimden 

oluşmalıdır. 

- Bir ortağın birden fazla teklife katılımına izin verilmemektedir. Aksi takdirde bu 

ortağın yer aldığı tüm teklifler geçersiz sayılacaktır. 

- Koordinatör ve diğer ortaklar aynı uygunluk kriterlerini sağlamalıdırlar.  

Program kapsamında yeni girişimcilerin gittikleri ülkedeki konaklama masrafları ve 

gidiş- dönüş giderlerine katkı sağlanmaktadır (European Commission, 2015). 

b. Kadın Girişimciliği: Sanayi Devrimi’nden sonraki süreçte kadınların toplumsal 

hayattaki rollerinde belirgin değişimler olmuştur. Bu süreçte kadın sadece ev veya el işleri 

uğraşan bir bireyden olmaktan çıkmış, iş hayatında aktif bir rol üstelenen bir birey haline gelerek 

ailelerinin geçimlerine katkıda bulunmuş hatta tek başına bu görevi üstlenmiştir (Soysal, 2010: 

85). Söz konusu gelişmelere rağmen dünyada kadın girişimciliğinin hala istenilen boyutta 

olduğunu söylemek mümkün değildir. OECD ortalaması dikkate alındığında kadın girişimcilerin 

payı %10’dur (OECD,2016: 123).  Dünya’da olduğu gibi Avrupa Birliği bünyesinde de kadın 

girişimcilerin kat etmesi gereken daha çok mesafe bulunmaktadır. Avrupa Birliği nüfusunun 
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%52’ sini kadınlar oluşturmakta ve bu nüfusun %34,4’luk kısmı kendi adına bağımsız olarak 

çalışmaktadır. Kadın girişimcilerin kurmuş olduğu işletmelerin %30’u ise ekonomik yaşam 

döngüsünün başlangıç aşamasındadır (WEGate, 2017). Birlik bünyesinde kadın girişimci 

sayısının en fazla olduğu ilk beş ülke Yunanistan, Arnavutluk, Portekiz, İtalya ve Hırvatistan 

iken en düşük oranlar Norveç, Estonya, Danimarka, Lihtenştayn ve İsveç'tedir (EU Commission, 

2014: 9). 

Avrupa Birliği bünyesinde yapılan araştırmalarda kadın girişimcilerin karşılaştığı 

sorunlar beş başlık altında toplanmıştır. Bu başlıkları; finansman sorunu, bilgiye erişim, deneyim 

eksikliği, diğer girişimciler ile iletişim kurmada karşılaşılan güçlükler ile iş ve aile öncelikleri 

arasında uzlaşma sağlama (rol çatışması) olarak ifade etmek mümkündür. Bu kapsamda birlik 

bünyesinde kadın girişimciler için oluşturulan destekler (EU Commission, 2017): 

- WEGate Network 

- Kadın Girişimciler Mentörler Ağı (The European Network of Mentors for Women 

Entrepreneurhip) 

- Kadın Girişimciler Melek Yatırımcı Ağı (The European Community of Women 

Business Angels and Women Entrepreneurs) 

Söz konusu ağlar kadın girişimcilere eğitim, danışmanlık ve finans desteği 

sunmaktadırlar. 

c. Sosyal Girişimcilik: Sosyal girişimcilik konusunda Birlik bünyesindeki çalışmalar son 

dönemde hız kazanmıştır. Bu kapsamda Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesi ile 

Avrupa Komisyonu tarafından “Sosyal Girişimciler: Söz Sizde” konferansı düzenlemiştir. 

Konferansta parlamenterler ile uygulayıcılar bir araya getirilmiştir. Birlik bünyesinde istihdamın 

%5’ni sosyal girişimciler oluşturmaktadır. Bu oran küçük gibi görünse de; “Akıllı büyüme” 

(intelligent growth) kapsamında sosyal girişimcilerin desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır 

(TÜSEV, 2014: 4). Birlik bünyesinde sosyal girişimciler Avrupa Sosyal Fonu ve Avrupa 

Bölgesel Kalkınma Fonu’ndan yararlanabilmektedirler. Sosyal girişimcilere hem mali destek 

hem de danışmanlık hizmeti verilmektedir.  

d. Dijital Girişimcilik: Dijital ekonomi; e-ticaret, on-line uygulama mağazaları, web 

tabanlı reklamcılık, bulut bilişim, üç boyutlu baskı, sanal para (Bitcoin) kullanımı gibi 

faaliyetlerin tümünü içermektedir. Bu kapsamda Birlik dijital ekonomideki gelişmeleri yakından 

izlemekte ve bu kapsamda dijital girişimcileri desteklemektedir.  
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5. HORİZON 2020 

Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, yeni ürün, süreç ve teknolojilerin geliştirilmesine 

katkıda bulunmak amacıyla HORİZON 2020 programı Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe 

girmiştir. Programda; Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Bileşeni özellikle KOBİ’lerin 

istihdam yaratma potansiyelleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu kapsamda anahtar 

teknolojilerle stratejik yatırımların, Ar-Ge yatırımlarının ve yenilikçi KOBİ’lerin desteklenmesi 

hedeflenmektedir. Daha yalın bir ifade ile bu bileşen ile KOBİ’lerin Ar-Ge projeleri oluşturması 

hedeflenmektedir. 2014-2020 yılları kapsamında öngörülen bütçe 17.015 Milyon Avro’dur (T.C 

Avrupa Birliği Bakanlığı & TÜBİTAK: 9-10). Toplam bütçenin alt bileşenler kapsamında 

dağılımı aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Bileşeni Bütçesi 

Bileşen Bütçe (Milyon 

Avro) 

Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler  

(Nano Teknoloji, Biyoteknoloji, Uzay)  

13.557 

Risk Sermayesi 2.842 

KOBİ’lerde Yenilik Programı 616 

GENEL TOPLAM 17.015 

 Kaynak: T.C Avrupa Birliği Bakanlığı ve TÜBİTAK: 10 

Programda KOBİ’lere yönelik tek bir bileşen varmış gibi görünse de program, KOBİ’lere 

tüm bileşenlerden yararlanma imkânı da sağlamaktadır. HORİZON 2020 ile KOBİ’ler finansman 

desteği alabilecekleri gibi danışmanlık hizmeti de alabileceklerdir. Başka bir ifade ile 

desteklenen projelerin sahibi KOBİ’ler, EEN (Enterprise Europe Network)’e başvurarak 

“finansal koç” talep edebilecek ve kendilerine önerilen uzmanlar arasında seçim 

yapabileceklerdir. 
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6. SONUÇ 

Küreselleşme süreci ile birlikte ticaretin serbestleşmesi ülkeler için yeni fırsatlar sunarken 

artan rekabet koşulları ve yaşanan krizlerin diğer ülkelere de bulaşması ülkelerin sürdürülebilir 

büyüme hedeflerini ulaşmada karşılarına çıkan en büyük engellerden biridir. Avrupa Birliği’nin 

kurulmasının ekonomik gerekçesi, birlik bünyesindeki ülkelerin ekonomik potansiyellerini 

birleştirerek ekonomik açıdan güçlü bir Avrupa pazarı oluşturmaktır. Bu amaca ulaşmada en 

büyük rol girişimcilere düşmektedir. Birlik bünyesinde küçük ve orta ölçekli işletmeler ile 

girişimcilik kavramsal olarak eş değer tutulmaktadır. Yenilikçi yapıları, istihdam ve üretime olan 

katkılarından dolayı büyüme hedeflerine ulaşmada anahtar olarak görülen bu işletmeler Birlik 

bünyesinde uygulanan programlarla desteklenmektedir. Bu kapsamda birlik bünyesinde 

girişimcilere ve KOBİ’lere yönelik olarak uygulanan en önemli programlar COSME ve 

HORIZON 2020’dir.  

COSME; 2014-2020 yılları arasında açık bir program olup programın bütçesi 2,3 milyar 

Avro’dur. Söz konusu bütçe KOBİ’lerin finansmana erişim, deneyim eksikliği, danışmanlık 

ihtiyaçları göz önüne bulundurularak oluşturulmuştur. COSME Programı alt bileşenler dâhilinde 

kadın girişimcileri, genç girişimcileri, dijital girişimcileri ve son dönemde Birlik bünyesinde 

olumlu etkileri nedeniyle gündemde olan sosyal girişimcileri desteklemeye yönelik politika 

önerileri içermektedir. Ayrıca, COSME programı sadece girişimcilerin yararlanabileceği 

desteklerle sınırlı değildir. Program, girişimcilere fon sağlayan kuruluşların yararlanabileceği 

destek politikalarını da içerdiğinden oldukça geniş bir alana hitap etmektedir. 

Birlik bünyesinde girişimcilerin yararlanabileceği bir diğer program da HORIZON 

2020’dir. Bu program özellikle Ar-Ge harcamalarına ağırlık veren yenilikçi girişimciler 

desteklenmektedir. Programın alt bileşenleri içinde direk girişimcilere yönelik tek bir alt bileşen 

varmış gibi gözükse de girişimciler paydaş olarak programın tüm bileşenlerinden yararlanma 

olanağına sahiptirler. 

Küresel Kriz sonrasında önemi daha da artan girişimcilik konusunda Birlik düzeyinde 

çalışmalar yoğun şekilde sürmekte olup 2020 hedeflerine ulaşılmaya çalışılmaktadır. Birliğin bu 

genel girişimcilik destek programları dışında, her ülkenin ekonomik ve yasal altyapılarına göre 

farklı teşvik hükümleri uyguladığı da gözden kaçırılmamalıdır. 
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Özet 

Bu çalışmada, Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında 2007-2017 yılları 

arasında girişimcilik konulu yayımlanan lisansüstü tez çalışmalarının, çeşitli parametreler kapsamında 

değerlendirilerek bibliyometrik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Bu amaçla, 143 yüksek lisans tezi ve 44 

doktora tezi olmak üzere toplam 187 lisansüstü tez incelemeye alınmıştır. Lisansüstü tez çalışmalarının genel bir 

profilini ortaya koymak için araştırma yöntemi olarak bibliyometrik analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışmada, YÖK 

veri tabanında yer alan lisansüstü tezlerin künyelerine ilişkin bilgiler SPSS programına yüklenerek, verilerin sıklık 

ve yüzde analizleri yapılmıştır.Yapılan incelemeler sonucunda, en fazla tezin 2016 yılında yayınlandığı ve bu alana 

en fazla katkının Gazi Üniversitesi tarafından sağlandığı belirlenmiştir. Girişimcilik alanında yazılan tezlerin 

çoğunlukla yüksek lisans düzeyinde ve nicel araştırmalar olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Lisansüstü Tezler, Bibliyometri. 

A BIBLIOMETRICS ANALYSIS TOWARDS POSTGRADUATE 

DISSERTATIONS ON ENTREPRENEURSHIP 

 

Abstract 

In this study, it is aimed to evaluate the bibliometric characteristics of the postgraduate dissertations on 

entrepreneurship which are published in Council of Higher Education Thesis Center (CoHe Thesis) database 

according to various parameters. For this purpose, a total of 187 postgraduate dissertations including 143 master 

theses and 44 doctorate theses were analyzed. Bibliometric analysis technique was used as a method to establish a 

general view of the postgraduate disertations. In the study, the information about postgraduate dissetations on 

entrepreneurship from thesis center are analyzed through a statistical package program and frequency and 

percentage analyzes of the information were made. The analysis shows that most of the theses on entrepreneurship 

have been published in 2016 and the largest contribution was made by Gazi University. It is also seen that theses on 

entrepreneurship are mostly in master level and they are focused on quantitative researches. 

Keywords: Entrepreneurship, Postgraduate Dissertations, Bibliometrics. 

mailto:avcikurt@balikesir.edu.tr
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1. GİRİŞ 

Bir bilim dalı, disiplin ya da uygulama alanında yapılan çalışmaları,önceden belirlenen 

çeşitli parametreler çerçevesinde,bir sistem içerisinde düzenleyerek geniş kapsamlı listeler 

oluşturmaya ve sayısallaştırarak niceliksel analizler yapmaya olanak tanıyan bibliyometrik 

araştırmalar (Broadus, 1987; Üsdiken ve Pasadeos, 1993; Özel ve Kozak, 2012) bilimsel 

iletişimde, literatürün gelişiminde ve ilgili alandaki genel eğilimlerin ortaya konulmasında birçok 

araştırmacının üzerinde önemle durduğu bir araç rolü görmektedir (Palmer vd., 2005). 

Bir disiplinin gösterdiği gelişimi inceleyebilmek için o alanda hazırlanan lisansüstü 

tezleri ele alan bibliyometrik araştırmaların sayısının giderek arttığı görülmektedir (Küçükoğlu 

ve Ozan, 2013). Farklı disiplinlerde, lisansüstü tezleri bibliyometrik analiz yöntemiyleinceleyen 

çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Kozak, 1994; Kozak, 1996; Zipp, 1996; Edwards, 1999; 

Gooden, 2001; Kozak, 2001; Chikate ve Patil, 2008; Uçak ve Al, 2009; Armutlu ve Arı, 2010; 

İnceoğlu, 2014; Tayfun vd., 2016).  

Dünya genelinde üniversite ve araştırmacıların sayılarındaki artışlara paralel olarak, 

girişimcilik alanında hazırlanan tezlerin sayısının da her geçen gün artması, bu alanın akademik 

çevrelerdeki gelişimini de destekler niteliktedir. Ancak bu alanının çok disiplinli bir yapıya sahip 

olmasından dolayı, hazırlanan lisansüstü tezlerin farklı anabilim dallarında ve farklı bölümlerde 

ortaya konulduğu görülmektedir. Farklı alanlarda ve bölümlerde yapılan bu çalışmaların 

bütünleşik bir bakış açısıyla değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle girişimcilik 

alanında ortaya konulmuş tezlerin bir araya toplanması ve bir bütün halinde incelenmesi için 

bibliyometrik tekniğinin kullanılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Türkçe literatürde girişimcilik alanında yapılan bibliyometrik çalışmalar 

incelendiğinde,lisansüstü tezleri bu bağlamda değerlendirmeye alanaraştırmalara 

rastlanamamıştır. Bu anlamda böyle bir çalışmanın yapılmasının bu boşluğu dolduracağı 

düşünülmektedir. İkincil amaç olarak girişimcilik ile ilgili çalışmaların yönünü ve eğilimlerini 

göstermesi açısından da çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı ve bu alanda çalışacak 

araştırmacılara kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda, girişimcilik 

alanında yazılan lisansüstü tezlerin yoğunlaştığı alanlar, yıllar, tezi yürüten danışmanların 

unvanları, tezlerin yayımlandığı üniversite, enstitü ve anabilim dalları hakkında bir fotoğraf 

oluşturulmaya çalışılacaktır. 

2. KURAM VE LİTERATÜR 

Bibliyometri, akademik yayınların değişik öğelerinin sayısal analizler ve istatistikler 

aracılığıyla incelenmesi, kitaplar ve diğer iletişim platformlarına uygulanması olarak ifade 

edilmektedir (Pritchard 1969;Zan, 2012). Bibliyometrik araştırmalarda akademik yayınların 

belirli unsurlarıanaliz edilerekbilimsel iletişime ilişkin çeşitli bulgulara ulaşılmaktadır. (Al ve 

Coştur, 2007; Al vd., 2010). Bibliyometri, bilim uzmanları, bilimsel araştırma ve araştırma 

projesi yürütenler, kütüphaneciler, yöneticiler ve karar vericiler tarafından sıklıkla başvurulan bir 

araştırma tekniğidir (Özel ve Kozak, 2012). Bibliyometrik analizler; tanımlayıcı nitelikte 

olabileceği gibi (belirli bir yılda yayımlanan yayınların sayısının belirlenmesi), değerlendirici 
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nitelikte de (bir yayının kendisinden sonra gelen çalışmaları nasıl etkilediğini belirlemek için atıf 

analizi yapılması) olabilirler (Çetinkaya Bozkurt ve Çetin, 2016). 

Bibliyometri terimi ilk kez Aralık 1969 yılında, Alan Pritchart’ın Journal of 

Documentation dergisinde yayımlanan “İstatiksel bibliografya mı yoksa bibliyometri mi?” isimli 

çalışmasında görülmüştür (Broadus, 1987; Tatar ve Ece, 2012). Lawani (1981), ise ilk 

bibliyometrik araştırmanın 1917 yılında, Cole ve Eales tarafından ortaya konulduğunu öne 

sürmektedir. Sengupta (1992) bilinen ilk bibliyometrik araştırmanın1896’daCampbell tarafından 

yapılan “Theory of the National and International Bibliography” isimli yayınolduğunu ileri 

sürmektedir. 

Yerli literatürde ise bibliyometrik alanda yapılan ilk araştırmanın Özinönü tarafından 

1970 yılında yayınlanan “Growth in Turkish Positive Basic Sciences” olduğu kabul görmektedir. 

Bu çalışmada Türkiye’nin temel bilimlerdeki durumu incelenmiş ve verimlilikleri ölçülmüştür. 

1990 ve sonrasında bu tür araştırmaların sayısında artışlarınolduğu görülmeye başlanmıştır (Al, 

2008). Yazarlar, dergiler, kurumlar ve çeşitli disiplinler için bibliyometrik araştırmaların 

önemine ilişkinfarkındalık giderek artmış ve son zamanlarda daha popüler hale gelmiştir (Evren 

ve Kozak, 2014). 

Yerliliteratürde girişimcilik alanındakimakale, tez ya da bildirilere yönelik bibliyometrik 

çalışmalar incelendiğinde, araştırmacıların bilgisi dahilindesınırlı sayıda çalışma tespit edilmiştir. 

Çayhan (2014), stratejik girişimcilik araştırmaları alanında bulunan eser ve yazarların etkisini 

belirleyerek araştırmada hangi konuların temel olarak ele alındığını vurgulamayıamaçlamıştır. 

Bu amaçla alanın genel bir profilini ortaya koymak içinbibliyometrik analiz tekniğini 

kullanmıştır. Araştırma da 2007-2013 yılları arasında Strategic Entrepreneurship Journal’da 

yayımlanmış123 adet bilimsel makale incelenmiştir. Çayhan (2014) bu alanda yapılan 

araştırmaların stratejik yönetim, ekonomi, rekabet gibi bilim alanlarınınyanı sıra örgütsel 

davranış, kaynaklara dayalı yaklaşım, inovasyon ve öğrenme konularından da etkilendiğini 

belirlemiştir. Çetinkaya Bozkurt ve Çetin (2016) ise çalışmalarında Girişimcilik ve Kalkınma 

Dergisinde 2006-2015 yılları arasında yayımlanan hakem denetimli makaleleri bibliyometrik 

özellikleri kapsamında incelemişlerdir. Toplamda değerlendirmeye alınan 153 makalenin 

bibliyometrik analizi sonucunda en çok “girişimcilik ve girişim kültürü”, “ekonomi-iktisat” ve 

“pazarlama/dış ticaret” konularına ağırlık verildiği tespit edilmiştir. En fazla yayın yapan 

kurumlar arasında Çanakkale Onsekiz Mart, Harran, Balıkesir ve Sakarya Üniversitelerinin yer 

aldığını ve dergiye en fazla katkının Yardımcı Doçent Dr. unvanına sahip yazarlar tarafından 

yapılmış olduğu belirlenmiştir. Aykanat ve Yıldız (2016), çalışmalarında 1970-2015 yılları 

arasında dünyada işletme alanındaki, girişimcilik çalışmalarının nasıl değişip gelişim 

gösterdiğini belirlemek amacıyla bibliyometrik analiz ve bilimsel haritalama yöntemini 

kullanmıştır.Aykanat ve Yıldız (2016),araştırmalarının sonucunda 2006 yılı sonrasında yayın 

sayılarında artış yaşandığı gözlemlemişlerdir. İşletme yazınındaki girişimcilik çalışmalarına 

ülkeler bazında dağılımında ise, 2.637 yayın ile ABD’nin birinci, 1.081 yayın ile İngiltere ikinci, 

Çin ise 566 yayın ile üçüncü sırada olduğunu tespit etmişlerdir. Türkiye’nin toplam 78 yayın ile 

26. sırada ve dünya yayın sayısının %0,97’sini oluşturmakta olduğunu belirlemişlerdir. 

Bibliyometrik bir araştırma olarak nitelenenbu çalışmadan elde edilecek sonuçların girişimcilik 

alanında yayımlanan ulusal lisansüstü tezlerin genel resmini istatistiksel verilerle ortaya koyması 

açısından önemli olduğuna inanılmaktadır. 
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3. YÖNTEM 

Bu çalışmada, Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında 

girişimcilik alanında yayımlananlisansüstü tezlerin çeşitli parametreler doğrultusunda 

bibliyometrik analizinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada 

veri toplama yöntemi olarak belge incelemesi kullanılmıştır. 2007-2017 yılları arasında 

yayımlanan lisansüstü tezleri araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Çalışma kapsamındaki 

lisansüstü tezler için, YÖKTEZ arama motorunda “girişimcilik” anahtar sözcüğüyle tarama 

yapılmıştır. Bu amaçla, 2007-2017 yılları arasında yayımlanan tezler kayıt altına alınarak 

bibliyometrik künyeleri elde edilmiştir. Yapılan tarama sonucunda 143’ü yüksek lisans, 44’ü 

doktora tezi olmak üzere toplam 187 lisansüstü teze rastlanmıştır. Araştırmada ilgili adreste 

sürekli güncellemeler ve yeni tezlerin ekleme işlemi yapıldığından, sağlıklı bir veri toplama 

işlemi yapılabilmesi için tarama işlemine 1 Nisan 2017’de başlanmış ve 07 Mayıs 2017’de sona 

erdirilmiştir. Bu süre zarfında yapılan güncellemeler gerekli kontroller yapılarak, veri dosyasına 

aktarılmıştır.  

Çalışmada Türkiye’de 2007-2017 yılları arasında yayımlanan lisansüstü tezlerin 

bibliyometrik özellikleri “tür, yıl, üniversite, anabilim dalı,sayfa sayısı, uygulama alanı,konu, 

araştırma yöntemi, araştırma türü” açısından incelenmiştir. Bilimsel bilgiler matematik ve 

istatistiki yöntemlere uygun hale getirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS programı ile 

analiz edilmiştir. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler uygulanmış, yüzde ve frekans değerleri 

belirlenmiştir. 

Bu bibliyometrik çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

a) Girişimcilik alanında yazılan tezlerin yıllar itibariyle dağılımı nasıldır? 

b) Alana en çok katkı sağlayan üniversiteler hangileridir? 

c) Girişimcilik alanında yazılan tezlerin enstitü dağılımları nasıldır? 

d) Girişimcilik alanında yazılan tezlerin anabilim dallarına göre dağılımları nasıldır? 

e) Girişimcilik alanında yazılan tezlerin türlerine göre dağılımları nasıldır? 

f) Hangi unvana sahip akademisyenler daha yoğunluklu olarak tez yönetmişlerdir? 

g) Girişimcilik alanında yazılan tezlerin sayfa sayılarının dağılımı hangi aralıkta 

yoğunlaşmaktadır? 

h) Girişimcilik alanında yazılan tezlerin araştırma türlerine göre dağılımı nasıldır? 

i) Girişimcilik alanında yazılan tezlerin araştırma yöntemine göre dağılımı nasıldır? 

j) Girişimcilik alanında yazılan tezlerin uygulama alanlarına göre dağılımı nasıldır? 

k) Girişimcilik alanında yazılan tezlerin konularına göre dağılımı nasıldır? 

4. BULGULAR  

Bu bölümde YÖK ulusal tez merkezi veri tabanında bulunan 143 yüksek lisans ve 44 

doktora tezine ilişkin elde edilen verilerin sıklık ve yüzde analizlerine ilişkin bulgular 

verilmektedir. Tablo 1’de lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı yer almaktadır.Hazırlanan 

tezlerin yıllara göre dağılımı göz önünde bulundurulduğunda; en fazla tezin 2016 yılında 

(%21,9) yayımlandığı ortaya çıkmıştır. Yıllar itibariyle bir inceleme yapıldığında 2015 (%18,7), 

2013 (%12,8), 2014 (%12,3) yıllarında hazırlanan tez sayısının fazla olduğu görülmektedir. 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 687 

Tablo 1.Yayımlandığı Yıllara Göre Tezlerin Dağılımı 

Tezin Yayımlandığı Yıl Sıklık Yüzde 

2007 11 5,9 

2008 3 1,6 

2009 9 4,8 

2010 11 5,9 

2011 15 8,0 

2012 13 7,0 

2013 24 12,8 

2014 23 12,3 

2015 35 18,7 

2016 41 21,9 

2017 2 1,1 

Toplam 187 100,0 

Tablo 2’de lisansüstü tezlerin hazırlandığı üniversitelerin listesi yer almaktadır. Buna 

göre Gazi Üniversitesi bünyesinde 15, İstanbul Üniversitesi bünyesinde 13, Süleyman Demirel 

Üniversitesi bünyesinde 9 tane tez hazırlandığı belirlenmiştir. Tablo incelendiğinde; en fazla 

tezin Gazi Üniversitesi (%8,0) bünyesinde hazırlandığı ortaya çıkmıştır. 

Tablo 2.Yayımlandığı Üniversitelere Göre Tezlerin Dağılımı 

Tezin Yayımlandığı Üniversite Sıklık Yüzde 

Kafkas Üniversitesi  2 1,1 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2 1,1 

Selçuk Üniversitesi 5 2,7 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1 ,5 

Gazi Üniversitesi 15 8,0 

Marmara Üniversitesi 6 3,2 

Adnan Menderes Üniversitesi 2 1,1 

İstanbul Üniversitesi 13 7,0 

Kara Harp Okulu Komutanlığı 3 1,6 

İstanbul Aydın Üniversitesi 1 ,5 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 5 2,7 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 5 2,7 

Marmara Üniversitesi 4 2,1 

İstanbul Teknik Üniversitesi 6 3,2 

Düzce Üniversitesi 3 1,6 

Nevşehir Üniversitesi 1 ,5 

Süleyman Demirel Üniversitesi 9 4,8 

Pamukkale Üniversitesi 1 ,5 

İstanbul Arel Üniversitesi 1 ,5 

Sakarya Üniversitesi 4 2,1 

Selçuk Üniversitesi 2 1,1 
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Namık Kemal Üniversitesi 3 1,6 

Kahramanmaraş sütçü İmam Üniversitesi 1 ,5 

Erciyes Üniversitesi 2 1,1 

Dokuz Eylül Üniversitesi 6 3,2 

Çukurova Üniversitesi 5 2,7 

Anadolu Üniversitesi 1 ,5 

Balıkesir Üniversitesi 1 ,5 

Dumlupınar Üniversitesi 5 2,7 

Muğla Üniversitesi 2 1,1 

Aksaray Üniversitesi 2 1,1 

Atatürk Üniversitesi 4 2,1 

Gaziantep Üniversitesi 2 1,1 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2 1,1 

Gebze Teknik Üniversitesi 3 1,6 

Fırat Üniversitesi 2 1,1 

Akdeniz Üniversitesi 1 ,5 

İnönü Üniversitesi 3 1,6 

Yedi Tepe Üniversitesi 6 3,2 

Karabük Üniversitesi 2 1,1 

Beykent Üniversitesi 1 ,5 

İstanbul Gelişim Üniversitesi 2 1,1 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 1 ,5 

Haliç Üniversitesi 1 ,5 

Çağ Üniversitesi 1 ,5 

Dicle Üniversitesi 1 ,5 

Celal Bayar Üniversitesi 1 ,5 

Bahçeşehir Üniversitesi 3 1,6 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2 1,1 

Çankaya Üniversitesi 1 ,5 

Yaşar Üniversitesi 3 1,6 

Koç Üniversitesi 1 ,5 

Boğaziçi Üniversitesi 1 ,5 

Doğuş Üniversitesi 1 ,5 

Sabancı Üniversitesi 2 1,1 

Kocatepe Üniversitesi 1 ,5 

Yıldız Teknik Üniversitesi 2 1,1 

Karatay Üniversitesi 1 ,5 

Ankara Üniversitesi 1 ,5 

Yalova Üniversitesi 1 ,5 

Başkent Üniversitesi 1 ,5 

İstanbul Ticaret  3 1,6 

Nişantaşı Üniversitesi 1 ,5 

Trakya Üniversitesi 1 ,5 

Maltepe Üniversitesi 1 ,5 
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Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 1 ,5 

Düzce Üniversitesi 1 ,5 

Uludağ Üniversitesi 1 ,5 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2 1,1 

Bartın Üniversitesi 1 ,5 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 ,5 

Kırıkkale Üniversitesi 1 ,5 

Toplam  187 100,0 

Tablo 3’te bağlı olduğu enstitüye göre tezlerin dağılımı yer almaktadır. Hazırlanan 

tezlerin 154’ü Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, 16’sı Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, 

13’ü Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde hazırlanmıştır.  Hazırlandığı enstitüye göre tezlerin 

dağılımı incelendiğinde; en fazla “Sosyal Bilimler Enstitüsü” (82,4) bünyesinde tezin 

hazırlandığı belirlenmiştir. 

Tablo 3. Yayımlandığı Enstitüye Göre Tezlerin Dağılımı 

Enstitü Sıklık Yüzde 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 154 82,4 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13 6,8 

Fen Bilimleri Enstitüsü 16 8,6 

Savunma Bilimleri Enstitüsü 2 1,1 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 1,1 

Toplam  187 100,0 

Tablo 4’te tezlerin hazırlandığı anabilim dallarına göre dağılımı yer almaktadır. Bu 

dağılım incelendiğinde 96 tezin İşletme Anabilim Dalında, 9 tezin İktisat Anabilim Dalında, 8 

tezin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında hazırlandığı görülmektedir. Buna göre; 

girişimcilik alanında hazırlanan tezlerin büyük kısmının üniversitelerin İşletme Anabilim Dalları 

(%51,9) bünyesinde hazırlandığı görülmektedir. 2 tezin anabilim dalı bölümüne erişim 

sağlanamamıştır. 

Tablo 4. Yayımlandığı Anabilim Dallarına Göre Tezlerin Dağılımı 

Anabilim Dalı Sıklık Yüzde 

İşletme Anabilim Dalı 96 51,9 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı 7 3,8 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı 3 1,6 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı 1 ,5 

Savunma Yönetimi Anabilim Dalı 2 1,1 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 2 1,1 

Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı 4 2,2 

Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı 2 1,1 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstrisi Anabilim Dalı 5 2,7 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı 8 4,3 
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İlköğretim Anabilim Dalı 1 ,5 

Gazetecilik Anabilim Dalı 1 ,5 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 7 3,8 

İktisat Anabilim Dalı 9 4,9 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı 2 1,1 

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 2 1,1 

Mimarlık Anabilim Dalı 2 1,1 

İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı 1 ,5 

Strateji Bilimleri Anabilim Dalı 1 ,5 

İletişim Anabilim Dalı 1 ,5 

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 3 1,6 

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 1 ,5 

Çalışma İktisadı Anabilim Dalı 1 ,5 

Maliye Anabilim Dalı 1 ,5 

İşletme Yönetimi Anabilim Dalı 5 2,7 

Maliye ve Ekonomi Anabilim Dalı 1 ,5 

İşletme İngilizce Anabilim Dalı 4 2,2 

Eğitim Yönetimi ve Denetim Anabilim Dalı 2 1,1 

Sosyal Politika Anabilim Dalı 1 ,5 

Sosyoloji Anabilim Dalı 2 1,1 

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı 3 1,6 

Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitim Anabilim Dalı 1 ,5 

Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı 1 ,5 

Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı 1 ,5 

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı 1 ,5 

Rekreasyon Anabilim Dalı 1 ,5 

Toplam 181 100,0 

Eksik Veri 2 1,1 

Tablo 5’e göre hazırlanan lisansüstü tezlerden 143’ü yüksek lisans 44’ü ise doktora 

tezidir. Yayınlanan tezlerin çok büyük bir kısmının yüksek lisans tezi (%76,5) olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 5. Yayımlanan Tezlerin Türü 

Tez Türü Sıklık Yüzde 

Yüksek Lisans 143 76,5 

Doktora 44 23,5 

Toplam 187 100,0 

Tablo 6’da tezlere danışmanlık yapan öğretim üyelerinin unvanları bulunmaktadır. 

Danışman unvanlarının dağılımlarına bakıldığında 75’inin danışman unvanın profesör doktor, 

61’inindoçent doktor, 51’inin yardımcı doçent doktor unvanına sahip olduğu görülmektedir. 

Buna göre tez danışman unvanlarının profesör doktor olanların yoğunluk (%40,1) kazandığı 

görülmektedir. 
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Tablo 6. Danışman Unvanlarına Göre Tezlerin Dağılımı 

Danışman Unvan Sıklık Yüzde 

Yardımcı Doçent 51 27,3 

Doçent 61 32,6 

Profesör 75 40,1 

Toplam 187 100,0 

Tablo 7’de tezlerin sayfa sayılarına göre dağılımı yer almaktadır. Buna göre 113 tezin 

sayfa sayısının 101-200 arası olduğu, 33 tezin 201-300 sayfa, 28 tezin 1-100 sayfa olduğu 

belirlenmiştir. Belirtilen sayfa aralıklarına göre tezlerin dağılımı incelendiğinde, sayfa sayılarının 

101 ile 200 (%60,4) arasında yoğunlaştığı görülmektedir. 

Tablo 7. Sayfa Sayılarına Göre Tezlerin Dağılımı 

Sayfa Sayısı Sıklık Yüzde 

1-100  28 15,0 

101-200 113 60,4 

201-300 33 17,6 

301-400 10 5,3 

401-500 3 1,6 

Toplam 187 100,0 

Tablo 8’de tezlerde tercih edilen araştırma türü yer almaktadır hazırlanan tezlerden 169’u 

uygulamalı, 18’i ise kavramsal temelde hazırlanmıştır. Tezlerde kullanılan araştırma türü 

incelendiğinde; yapılan tezlerde daha çok uygulamalı (%90,4) araştırma türünün tercih edildiği 

belirlenmiştir. 

Tablo 8. Tercih Edilen Araştırma Türü 

Araştırmanın Türü Sıklık Yüzde 

Uygulamalı 169 90,4 

Kavramsal 18 9,6 

Toplam 187 100,0 

Tezlerde tercih edilen araştırma yöntemi tablo 9’da yer almaktadır. Tabloya göre 136 

tezin nicel, 11 tezin ise hem nicel hem de nitel araştırma yönteminde hazırlanmıştır. Buna göre 

araştırmacıların yoğun olarak (%80,5) nicel yöntemi kullandıkları belirlenmiştir.  
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Tablo 9. Tercih Edilen Araştırma Yöntemi 

Araştırma Yöntemi Sıklık Yüzde 

Nitel 22 13,0 

Karma 11 6,5 

Nicel 136 80,5 

Toplam  169 100,0 

Tablo 10’da 168 uygulamalı tezin araştırma alanına ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Uygulamalı tezlerin toplamı 169 olarak belirlenmiştir. Fakat 1 teze erişim imkanı sağlanamadığı 

için değerlendirmeye alınamamıştır. 48 tezde uygulama alanı olarak öğrenciler tercih edilmiştir. 

28 tezde yöneticilere yönelik uygulama gerçekleştirilmiştir. Araştırmaların uygulama alanları 

incelendiğinde; tezlerin ağırlıklı olarak (%28,6) öğrencilere yönelik hazırlandığı belirlenmiştir.  

Tablo 10. Araştırmanın Uygulama Alanı 

Araştırmanın Uygulama Alanı Sıklık Yüzde 

Öğrenciler 48 28,6 

Kadınlar 13 7,7 

Kamu, Üniversite, Özel Hastane Yöneticileri 4 2,4 

İşletmeler 15 8,9 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 1 ,6 

Yöneticiler 28 16,7 

Satış Müdürleri 1 ,6 

Hekimler 1 ,6 

Firma Temsilcileri 1 ,5 

Öğretmenler 4 2,4 

Çalışanlar 18 9,8 

Turizm Çalışanları 1 ,6 

Göçmen Girişimciler 2 1,2 

Girişimciler 14 8,3 

İş adamları 1 ,6 

Kobiler 4 2,4 

Turizm Girişimcileri  1 ,6 

Çalışanlar ve Yöneticiler 3 1,8 

İşletme Sahipleri 5 3,0 

Firma Sahipleri, Üniversite Öğrencileri, Ücretli Çalışanlar 1 ,6 

Çalışanlar ve Kobi 1 ,6 

Girişimcilik Eğitimi Alanlar 1 ,5 

Toplam 168 100,0 
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Araştırma kapsamına dahil edilen lisansüstü tezlerdeki konular incelendiğinde ise; 102 

tezin işletme ile ilgili olduğu, 22 tezin eğitim ve öğretim ile ilgili, 15 tezin ekonomi ile ilgili, 7 

tezin turizm ve yine 7 tezin girişimcilik eğitimi ile ilgili, 6 tezin şehircilik ve bölge planlama ile 

ilgi olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 11. Tezlerin Konularına Göre Dağılımı 

Konular  Sıklık Yüzde 

Ekonomi 15 8,1 

İşletme 102 54,3 

Spor 3 1,7 

Eğitim ve Öğretim 22 11,8 

Sağlık Kurumları Yönetimi 3 1,6 

Şehircilik ve Bölge Planlama 6 3,2 

Çalışma Ekonomileri ve Endüstrisi 4 2,2 

Turizm 7 3,8 

Bilim ve Tekonoloji 3 1,6 

Halkla İlişkiler 2 1,1 

Mimarlık 1 ,5 

Savunma ve Savunma Teknolojileri 2 1,1 

Sosyoloji 5 2,7 

Reklamcılık 1 ,5 

İnşaat Mühendisliği 1 ,5 

Girişimcilik Eğitimi 7 3,8 

Maliye 1 ,5 

Duygusal Zeka ve Girişimcilik  1 ,5 

Sosyal Hizmetler 1 ,5 

Toplam  187 100,0 
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, YÖK veri tabanında 2007-2017 yılları arasında (10 yıl) girişimcilik 

alanında yayımlanan 143 yüksek lisans ve 44 doktora tezi çeşitli parametreler çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; en fazla tezin 2016 yılında yayımlandığı ve tez 

sayılarında 2011 yılından itibaren bir artış olduğu göze çarpmaktadır. Bu durum, son yıllarda bu 

alanda eğitim veren üniversite sayılarının artması ve bu alanda yetişmiş öğretim üyesi 

sayısındaki artışa bağlanabilir.Bu alana katkı sağlayan üniversitelerin tez yayımlama 

sıralamalarına baktığımızda birinci sırada Gazi Üniversitesi, ikinci sırada İstanbul Üniversitesi, 

üçüncü sırada ise Süleyman Demirel Üniversitesi gibi köklü üniversitelerin ön plana çıktığını 

görüyoruz. Bu sonuç, Çetinkaya Bozkurt ve Çetin’in (2016) araştırma sonuçlarıyla paralellik 

göstermemekte, tezlerde ön plana çıkan üniversitelerle, makalelerde öne çıkan üniversitelerin 

birbirinden farklı olduğunu göstermektedir. Girişimcilik alanında yayımlanan tezlerin en fazla 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ve İşletme Anabilim Dalı’nda yayımlandığı görülmektedir. Bunun 

nedeni, bu alanda eğitimin sosyal bilimler enstitüsü bünyesinde verilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Ancak araştırma sonucunda elde edilen verilere bakıldığında girişimciliğin 

çok disiplinli bir alan olması ve evrensel boyuta sahip olmasından dolayı farklı enstitü ve 

anabilim dallarında da çalışıldığı görülmüştür. Girişimcilik alanında lisansüstü tezlerin daha çok 

yüksek lisans düzeyinde yapıldığı ve bu tezlerin danışmanlıklarının çoğunlukla profesör doktor 

unvanına sahip akademisyenler tarafından yürütüldüğü tespit edilmiştir. Girişimcilik alanında 

yapılan lisansüstü tez çalışmalarında çoğunluklauygulamalı araştırma türünün ve nicel araştırma 

yönteminin kullanıldığı belirlenmiştir. Bu sonuç, girişimcilik alanının işlevsel/uygulamalı yapısı 

nedeniyle beklenen bir sonuçtu. Nitekim lisansüstü tezlerde yer alan çalışma konuları içerisinde 

işletme ve ekonomi konularının ilk sıralarda yer almasının bu durumu desteklediği 

düşünülmektedir.  

Çalışmada sadece 2007-2017 yılları arasında yayımlanan tezlerin bibliyometrik 

özellikleri açısından incelenmiş olması bu çalışmanın bir sınırlılığıdır. Ayrıca araştırma 

kapsamına yalnızca YÖK veri tabanında kayıt altına alınmış tezlerin dahil edilmesi, henüz 

internet adresine veri girişi yapılmayan tezlerin kapsam dışı kalmasına neden olmuş olabilir. 

Gelecekte yapılacak çalışmalarda tezlerde özet içeriğine ve yöntem içeriğine ilişkin analizler 

yaparak daha detaylı incelemeler de bulunulabilir. Bundan sonra yapılacak araştırmalarda 

girişimcilik alanını ile ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan makalelere ve 

kongrelerde yayınlanan bildirilere ve ilişkin araştırmlar da yapılabilir. Yeni çalışmalarda 

bildiriler, makalelerve tezler karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca gelecek yıllarda 

girişimcilik alanında hazırlanan makale, bildiri ve tezlerin bibliyometrik açıdan 

değerlendirileceği araştırmalar ile yıllar itibariyle karşılaştırma yapma olanağı da elde 

edilecektir.Böylece girişimcilik yazının gelişimi daha iyi ortaya konulabilir. 
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Özet 

Günümüzde geleneksel ticaretten e-ticarete eğilim artarak devam etmektedir. Dünyadaki e-ticaretin toplam 

ticaret içerisindeki payı 2016 yılı verilerine göre %8’e yaklaşmaktadır. Türkiye de ise e-ticaretin toplam ticaret 

içerisindeki payı %2 civarındadır. Türkiye’deki e-ticaretin dünya e-ticaret ortalamasının bir hayli altında olduğu 

görülmektedir. İl bazında internetten kartlı ödemelere ilişkin veriler irdelendiğinde iller arasında da önemli 

farklılıklar vardır. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı, Edremit Körfez Bölgesi’nde faaliyet gösteren 

işletmelerin e-ticarete bakış açılarının tespiti amaçlanmıştır. Veriler işletmelerle yüz yüze görüşülerek elde 

edilecektir. Araştırma sonucunda e-ticaretin yaygın olarak kullanılmasının önemi ortaya konuldu ve işletmelere 

yönelik bazı öneriler getirildi. 

Anahtar Kelimeler: Ticaret, E-ticaret, Edremit Körfez Bölgesi. 

 

THE PERSPECTIVE TO THE E-TRADE OF FIRMS OPERATING IN 

EDREMIT GULF REGION 

Abstract 

Nowadays, the tendency from traditional to e-commerce continues increasingly. According to the year of 

2016, the share of electronic commerce in the word is approaching 8 percent. In Turkey, this rate is around 2 

percent. It is evident that the rate of e-commerce in Turkey is considerably lower than the world e-commerce level. 

When looked at the payments from the internet based on province, there are also important differences among cities. 

The aim of research from this point of view is to determine the perspectives to e-trade for firms operating in Edremit 

Gulf Region. The datas were collected from managers of these firms by using face to face survey method. As a result 

of the research, the importance of electronic commerce was emphasized and some suggestions was presented for 

these firms. 

Keywords: Trade, E-Trade, Edremit Gulf Region 
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1. GİRİŞ 

Dünya genelindeki zeytin yetiştiriciliğinin % 90’lık bir kısmı Akdeniz havzası, geriye 

kalan kısmı ise Latin Amerika ülkelerinde yapılmaktadır. Dünyada yaklaşık 9 milyon hektar 

alanda 900 milyon zeytin ağacından yaklaşık 17 milyon ton dane zeytin elde edilmektedir. 

Dünya sofralık zeytin üretimi son beş sezon ortalamasına göre 2,87 milyon ton civarındadır. 

Önemli zeytin üretici ülkeler sırasıyla, İspanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz, Tunus, Suriye ve 

Türkiye’dir. Üretimde AB ülkelerinin payı yıllara göre değişmekle birlikte ortalama % 69 

seviyelerindedir. AB ülkeleri arasında ilk sırayı İspanya almakta onu İtalya ve Yunanistan 

izlemektedir. Dünyada sofralık zeytin üretimi ile ilgili özet bilgiler Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. Dünyada Sofralık Zeytin Üretimi (Bin Ton) 
ÜLKELER 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16* 

AB 741 780,5 794 860 860 

Türkiye 400 410 430 390 397 

Mısır 384,5 453 400 450,5 470 

Cezayir 145,5 175 208 233,5 233 

Suriye 172 134 120 75 150 

Fas 100 100 120 100 120 

Arjantin 150 60 140 120 50 

Diğer 339,5 393 448,5 344 370 

Toplam 2.432,50 2.512,50 2.660,50 2.573 2.650 

Kaynak:http://koop.gtb.gov.tr/yayinlar/urun-raporlari/2016           *Tahmin   

Tablo 1’e bakıldığında, dünya sofralık zeytin üretimi son beş sezonda ortalama 2.50 

milyon tonlarda seyretmiş, beş sezonun ortalamasına göre üretim yaklaşık 2,57 milyon ton 

olarak gerçekleşmiştir. En önemli üretici ülkeler sırasıyla AB, Türkiye, Mısır, Cezayir, Fas ve 

Suriye olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de meyve veren, meyve vermeyen zeytin ağacı 

sayısı, üretilen sofralık ve yağlık zeytin üretim miktarları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Türkiye’de Zeytin Ağacı Sayısı ve Zeytin Üretim Miktarı 

 

Ağaç sayısı (Bin) 

 

Üretim (Ton)          

Yıllar 
 

Toplam 
 

Meyve Veren 
 

Meyve 

Vermeyen  
Toplam 

 
Sofralık Yağlık 

2010  

 

 157 156 

 

 111 398 

 

 45 758  1 415 000 
 

 375 000 1 040 000 

2011  

 

 155 427 

 

 117 941 

 

 37 486  1 750 000 
 

 550 000 1 200 000 

2012  

 

 157 904 

 

 120 820 

 

 37 084  1 820 000 
 

 480 000 1 340 000 

2013  

 

 167 030 

 

 129 161 

 

 37 869  1 676 000 
 

 390 000 1 286 000 

2014  

 

 168 997 

 

 140 712 

 

 28 285  1 768 000 
 

 438 000 1 330 000 

2015  171 990  144 759  27 231  1 700 000  400 000 1 300 000 

2016  173 758  147 404  26 354  1 730 000  430 000 1 300 000 

Kaynak: TÜİK, 2017 
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Tablo 2’ye bakıldığında, 2010 yılında 157.156.000 olan toplam zeytin ağacı sayısı 2016 

yılına gelindiğinde 173.758.000 ağaca ulaşmış, 2010 yılında 1.415.000 ton olan zeytin üretimi 

2016 yılında ise 1.730.000 tona ulaştığı görülmektedir. 

Türkiye’de zeytin üretim alanları Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. Türkiye’de Zeytin Üretim Alanları 

 
Kaynak:Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü , 2017. 

Şekil 1’e bakıldığında sırasıyla, Ege, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri 

zeytin üretiminde Türkiye’de önde gelen bölgelerdir. Ayrıca Aydın, İzmir, Muğla, Balıkesir, 

Bursa, Manisa, Çanakkale, Gaziantep ve Mersin önemli zeytin üretimi yapılan illerdir. 

Günümüzde teknoloji kullanımı konusunda hızlı gelişmeler ve değişimler tüm alanları 

etkilediği gibi kişilerin ve işletmelerin ticaret anlayışlarını ve şekillerini de etkilemiştir. 

Geleneksel ticari faaliyetlerin en önemli kısıtlamalarından olan yer ve zaman olgularının bir 

kenara itilerek,yerden bağımsız, günün herhangi bir zamanında alışveriş imkânı sağlayan e-

ticaret geleneksel ticaretin alternatifi haline gelmiştir. İnternet veri transfer sistemini kullanan bir 

bilgisayar veya elektronik bir cihaz yardımı ile gerçekleştirilebilen e-ticaret, geleneksel ticaretin 

ulaşmasının imkânsız olduğu müşteri sayılarına ve değişik müşteri profillerine anında ve yerinde 

hizmet verebilmektedir (Zwass, 1996). 

Elektronik ticaret, birçok kişi ve kurum tarafından tanımlanmaktadır. En basit şekliyle e-

ticaret “internet üzerinden iş yapmak” şeklinde veya “internet gibi açık ağlar üzerinden, 

tüketicilere yönelik olarak, ticari işlem ve ödemelerin yapılması” olarak tanımlanabilir 

(Yumuşak, Erarslan ve Bayraktar,2009). Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu'na göre ise e-

ticaret, “Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin 

bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır.” 

Geleneksel ticarete benzer bir şekilde e-ticaret uygulamasında da taraflar bulunmaktadır. 

Bu tarafların başlıcaları, üreticiler, satıcılar, alıcılar, komisyoncular bankalar, sigorta işletmeleri, 
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özel sektör bilişimcileri, nakliyeciler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, noterler, onay 

kurumları ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı gibi kuruluşlar şeklinde 

sıralanabilir (Uluçay, 2012). 

Taraflarına göre e-ticaret beş farklı türde sıralanabilir (İyiler, 2009): 

- İşletmeden-İşletmeye (B2B) 

- İşletmeden-Tüketiciye (B2C) 

- Tüketiciden-Tüketiciye (C2C) 

- Tüketiciden-Devlete (C2G) 

- İşletmeden-Devlete (B2G) 

İşletmeden-işletmeye (B2B) e-ticaret, işletmeler arasında gerçekleşen ürün ve/veya 

hizmetlerin alım-satımına ilişkin iş ve işlemlerininternet ortamında yapılması olarak 

tanımlanmaktadır (Gündüz, Aslan, Baş ve Hemdil, 2009). B2B e-ticaret türünün, aracı 

kullanmaksızın ürüne ve bilgiye ulaşma, taleplere hızlı yanıt verme, elektronik pazar kullanımı, 

düşük ofis maliyetleri ve müşteri memnuniyetini arttırma gibi avantajları vardır (Akgöz, 2009). 

İşletmeden-tüketiciye (B2C) e-ticaret, internet üzerinden ticaretin gerek işletmeler, 

gerekse tüketiciler için en cazip tarafını oluşturmaktadır. Elektronik alışveriş, bilgilendirme 

hizmetleri, elektronik ödeme, online banka ve sigortacılık hizmetleri gibi daha birçok işlemler bu 

kapsamda yer almaktadır (Erbaşlar ve Dokur, 2008). 

Tüketiciden tüketiciye e-ticaret (C2C), tüketicilerin online pazar yapıcılar aracılığıyla 

birbirlerine satış yapmalarını sağlayan bir yoldur (Laudon ve Traver, 2001). 

Tüketicidentüketiciye (C2C) e-ticaret tipi, geçmiş dönemlerde kontrolü ve organizasyonu 

mümkün olmayan ikinci el satışlarını kontrol ve kayıt altına almıştır. Önemli bir işlem hacmine 

sahip olan bu tip ticari faaliyet ürün müzayedesi ve açık arttırma gibi kendine özgü yapılarda 

kullanılmaktadır (Kırçova, 2006). 

Kişilerin devlet ile olan ilişkilerini e-devlet hizmetini kullanarak yürütmeleri anlamına 

gelen (C2G) Tüketiciden-devlete ticaret, günümüz toplumunda vatandaş ile devlet arasındaki 

ilişkilerde tarafların yükümlülüklerini ve hizmetlerini elektronik ortamda güvenlikli olarak 

sağlanması olarak ifade edilmektedir (Akgöz, 2009).  

Devlet kurumları ile firmalar arasındaki e-ticaret faaliyetlerini tanımlayan (B2G) 

işletmedendevlete ticaret tipi, işletmeler ile devlet arasındaki ticari faaliyetlerden doğan vergi,  

sigortalar primleri gibi yükümlülüklerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir (Erbaşlar ve 

Dokur, 2008). Devlet ihalelerinin takibi ve müracaatlarının internet üzerinden yapılması B2G’ye 

en önemli örnek olarak gösterilebilir (Altınışık, 2003). 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Güleş, Bülbül ve Çelebi (2003) yaptıkları çalışmada küçük ve orta büyüklükteki sanayi 

işletmelerinin (KOBİ) e-ticaret faaliyetlerini incelemişlerdir. Buna bağlı olarak 48 Kobi’nin 

cevapladığı anket çalışmasında Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan küçük ve orta 
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büyüklükteki sanayi işletmelerinin (KOBİ) elektronik ticaret uygulamalarıhakkında bilgiler 

sorulmuştur. Ayrıca, tanıtım, müşteri ilişkileri yönetimi gibi işlemleri ağırlıklı olarak internet 

üzerinden yaparak mevcut pazarlardaki konumlarını güçlendirmek ve aynı zamanda potansiyel 

pazarlara erişebilmek gibi amaçlarla elektronik ticaret yaptıkları yargısına varmışlardır. Ayrıca, 

araştırmaya katılan işletmelerin elektronik ticaret yapmama nedenlerine bakıldığında, güvenlik 

probleminin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu tespit etmişlerdir. 

Kalaycı’nın (2008) yaptığı çalışmada e-ticarete ilişkin veriler ortaya koyularak e-ticaretin 

kobilere etkileri incelenmektedir. Bunun dışında, e-ticaretin kullanımı hızlı bir şekilde artmakla 

birlikte e-ticaret hacminin toplam ticaret içerisindeki payı hala oldukça az olduğu, birçok e-

ticaret şekli olmasına rağmen günümüzde e-ticaret hacminin önemli bir kısmını işletmeden 

işletmeye e-ticaret türünün oluşturmakta olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, internet teknolojisinin 

yaygınlaşması ve internet bağlanım hızının artması ile birlikte işletmeden tüketiciye e-ticaret 

şeklinde de hızlı bir artış yaşandığı tespit edilmiştir. 

Soydal (2006) yaptığı çalışmada,Kobi kavramı açıklanmış, internet, intranet, e-ticaret gibi 

unsurlar ele alınmış ve daha sonra kobilerde e-ticaret uygulamaları ele alınmıştır. Çalışma 

sonucunda kobilerin bilişim ve teknoloji konusunda daha fazla bilgilendirilmeleri gerektiği, bu 

amaçla bilgilendirilme programları düzenlenmesi, e-ticaretin işletmelere benimsetilmesi ve bu 

bağlamda yapılacak çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi önerilmektedir. 

Bulut vd. (2006) yaptıkları çalışmada, İstanbul ilinde faaliyet gösteren kobilerde 

elektronik ticaret kullanım sıklığını ve düzeyini, e-ticaretin hangi amaçla kullanıldığını, e-

ticaretten beklenen faydaları ve e-ticaretin uygulanmasında karşılaşılan zorlukları ortaya 

koymayı amaçlamışlardır. 129 kobiye uygulanan anketlerin analizlerinin sonucunda, çalışmaya 

katılan işletmelerin birçoğunun e-ticaret faaliyetlerini 1 yıldan daha az süredir yerine getirdikleri 

tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmaya katılan işletmelerin e-ticaret faaliyetleri önündeki başlıca 

engelleri; e-ticaretin firmaya kattığı değerin anlaşılamaması, yönetim desteğinin yetersiz olması, 

ayrılan bütçenin yetersiz olması ve firmaya sağladığı yararların açık ve net belirlenmemesi 

olarak tespit etmişlerdir.  

Akçi ve Göv (2015) yaptıkları çalışmada farklı demografik özelliklere sahip olan 

tüketicilerin elektronik ticarete ilişkin algılarınıtespit etmeye çalışmışlardır. Araştırmanın 

evrenini Gaziantep ve Adıyaman illeri oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda katılımcıların 

yaklaşık olarak %30’unun internet üzerinden hiç alışveriş yapmadığı ve geriye kalanların ise en 

az bir kez alışveriş yaptığı tespit edilmiştir. İnternet üzerinden alışverişi tercih etmeyenlerin e-

ticareti kullanmama nedenlerinden başlıcaları ise, e-ticarete güvenmedikleri, yasal 

düzenlemelerin yeterli olmaması ve ihtiyaç duymamaları şeklinde tespit edilmiştir. E-ticareti 

kullanan tüketicilerin ise bu nedenlere katılmadıkları ortaya çıkmıştır. 

Işık ve Delice (2007) yapmış oldukları çalışmada, Nevşehir ve Karaman illerinde faaliyet 

gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin dış pazarlara açılmalarında karşılaştıkları 

problemleri inceleyerek, bu problemlerin çözümünde e-ticaretin faydaları ele alınmıştır. Ayrıca 

bu çalışmada kobilerin ihracat sorunları, e-ticaretten yararlanma durumları ve beklentileri ile 

ilgili elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.Yapılan çalışmada anket çalışmasının uygulandığı 

illerde faaliyet gösteren kobilerin ihracat potansiyellerinin olmasına rağmen bu potansiyeli 
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değerlendiremedikleri ve e-ticaret konusunda da yeterli bilgiye sahip olmadıkları tespit 

edilmiştir. 

Aksoy (2006) yaptığı çalışmada tüketicilerin e-ticarete ve e-ticaret uygulamalarına 

yönelik tutumları ele alınmaktadır. Bu bağlamda kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 

Zonguldak merkez ilçesinde yaşayan 344 kişiye uygulanan anket çalışmasında kişilerin internet 

kullanım sıklıkları, nedenleri ve e-ticareti ilişkin tutumlarına yönelik sorular sorulmuştur. Sonuç 

olarak araştırmaya katılan kişilerin elektronik pazarlarda bulunmaktan hoşlandıkları, fakat 

kendileri için risk içerdiklerini düşündükleri e-ticaret işlemlerini yapmak konusunda istekli 

olmadıkları tespit edilmiştir. 

Çilan ve Kuzu (2013) yaptıkları çalışmada Türkiye’de internet üzerinden alışveriş yapan 

kişilerin hangi tür ürün veya hizmetlere yöneldiklerini, e-ticaretle ilgili olarak hangi problemlerle 

karşılaştıklarını ve internet aracılığıyla alışveriş yapmayan kişilerin alışveriş yapmama 

nedenlerini demografik özellikleri de göz önünde bulundurarak incelemeyi amaçlamışlardır. 

Kategorik veri analizi yöntemlerinin kullanıldığı araştırma sonucunda ise 2012 yılı itibariyle 

hane halkı internet kullanma oranının %47,2’ye ulaştığı ancak internet kullanan kişilerin 

%76,2’sinin internet üzerinden alışveriş yapmadıkları ortaya çıkmıştır. 

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, Edremit Körfez Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerin e-ticarete 

bakış açılarının tespiti amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Edremit Körfez Bölgesi’nde faaliyet 

gösteren zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerinin e-ticaret kullanım durumları ve e-ticaretten 

bekledikleri fayda ele alınmıştır. 

3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmanın ana kitlesi Balıkesir’de körfez bölgesinde faaliyet gösteren zeytin ve 

zeytin ürünleri işletmeleridir. Araştırmada veri toplamak amacıyla oluşturulan Ek-1’deki anket 

formu; işletmelerin demografik özelliklerini ve işletmelerin elektronik ticarete bakış açılarını 

belirlemeye ilişkin sorulardan oluşmaktadır. İşletmelerin e-ticarete bakış açılarını tespitinde 

yararlanılan ölçek Yıldırım (2011)’denalınıp,uyarlanarak bu çalışmada kullanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini; Edremit, Burhaniye ve Ayvalık Ticaret Odası’na kayıtlı olan 150 

adet zeytin ve zeytin ürünleri firması oluşturmaktadır. 

Anket formları 92 zeytin ve zeytin ürünleri işletmeleri ile yüzyüze görüşülerek 

doldurulabilmiştir. Ancak, yapılan analizler sonucunda 87 anket formu tam ve doğru olarak 

kabul edilmiştir. 5 anket formu ise kapsam dışında tutulmuştur. 

SPSS 22 paket programı kullanılarak araştırmaya ilişkin crosstabs, geçerlilik, güvenilirlik 

ve varyansanalizleri yapılmıştır. 
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3.3. Araştırmanın Hipotezlerinin Oluşturulması 

Araştırmada, Edremit Körfez Bölgesi’nde faaliyet gösteren zeytin ve zeytin ürünleri 

işletmelerinin hukuki yapıları, çalışan sayıları ve faaliyet sürelerine göre e-ticaretten bekledikleri 

fayda düzeyleri açısından anlamlı bir fark olup olmadığına yönelik hipotezler oluşturulmuştur. 

Hipotezlerin oluşturulmasında ulusal ve uluslararası literatürdeki benzer çalışmalardan 

yararlanılmıştır. Yıldırım (2011) çalışmasında,firmaların e-ticaretin sağlayacağı katma değerin 

farkında oldukları görülmektedir.Çilan ve Kuzu (2013) yapmış oldukları çalışmada, Türkiye’de 

e-ticaret her ne kadar hızlı gelişme gösterse de halen beklenen düzeyde olmadığını, internet 

kullanıcılarının sadece %23,8’inin kişisel amaçlarla internetten alışveriş yaptıklarını tespit 

etmişlerdir. Bellek (2016) yaptığı çalışmada, e-ticaretin araştırma kapsamındaki işletmelerin iş 

yapma hızını artırdığı, sipariş, tedarik ve ödeme gibi süreçlerini hızlandırdığı sonucuna 

ulaşmıştır. Ouali (2015) yapmış olduğu çalışmadae-ticaretin uluslararası ticarette sınırları 

ortadan kaldırarak satıcı konumundaki şirketlere sınırsız bir müşteri potansiyeli sağladığı, aynı 

zamanda tüketicilere de sınırsız ürün seçeneği ulaşma imkânı sunduğu sonucuna ulaşmıştır. 

H1: İşletmelerin çalıştırdıkları kişi sayısı ile e-ticaretten bekledikleri fayda düzeyleri 

açısından aralarında anlamlı bir fark vardır. 

H2:İşletmelerin hukuki yapısı ile e-ticaretten bekledikleri fayda düzeyleri açısından 

aralarında anlamlı bir fark vardır. 

H3:İşletmelerin faaliyet süreleri ile e-ticaretten bekledikleri fayda düzeyleri açısından 

aralarında anlamlı bir fark vardır. 

4. BULGULAR 

4.1.İşletmelere İlişkin Tanımlayıcı Bulgular 

Tablo 3. İşletmelerin Çalışan Sayısı Dağılımı 
Çalışan Sayısı (Kişi) Frekans (n) Yüzde (%) 

1-19  60 69,0 

20-39 15 17,2 

40 ve üzeri 12 13,8 

Toplam 87 100,00 

Tablo 3’de araştırmaya katılan işletmelerin çalışan sayısı ele alınmıştır. Buna göre, işletmelerin 

%69’u 1-19 kişi, %17,2’si 20-39 kişi, %13,8’i ise 40 ve üzerinde kişi istihdam etmektedir. 

Tablo 4. İşletmelerin Hukuki Yapısı 
Hukuki Yapı Frekans (n) Yüzde (%) 

Şahıs işletmesi 27 31,0 

Adi ortaklık 3 3,4 

Anonim şirket 24 27,6 

Limited şirket 24 27,6 

Diğer 9 10,4 

Toplam 87 100,00 
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Tablo 4’de araştırmaya katılan işletmelerin hukuki yapılarına göre dağılımları ele 

alınmıştır. Buna göre, araştırmaya katılan 87 firmadan 27 tanesi (%31’i) şahıs işletmesi, 3’ü 

(%3,4’ü) adi ortaklık, 24’ü (%27,6’sı) anonim şirket, 24’ü (%27,6’sı) limited şirket ve 9’u 

(%10,4’ü) ise diğer (kooperatifçilik vb.) hukuki yapıya sahiptir. 

Tablo 5. İşletmelerin Faaliyet Süreleri 
Faaliyet Süresi (Yıl) Frekans (n) Yüzde (%) 

1-5 yıl 6 6,9 

6-10 yıl 12 13,8 

11-15 yıl 3 3,4 

15 yıldan fazla 66 75,9 

Toplam 87 100,00 

Tablo 5’de araştırmaya katılan işletmelerin faaliyet sürelerine göre dağılımları ele alınmıştır. 

Buna göre araştırmaya katılan 87 adet işletmeden 6 tanesi (%6,9’u) 1-5 yıl, 12’si (%13,8’i) 6-10 

yıl, 3’ü (%3,4’ü) 11-15 yıl ve 66’sı (%75,9’u) ise 15 yıldan fazla süredir faaliyet göstermektedir. 

Tablo 6. İşletmelerin İnterneti Kullanma Amaçları 
Kullanım Nedenleri Evet Hayır Toplam 

Ürün ve hizmetler hakkında bilgi toplama 36 51 87 

Mesaj, elektronik posta alma/gönderme hizmetleri 66 21 87 

Ürün/hizmet satışı gerçekleştirme 45 42 87 

Ürün/hizmet siparişi verme/alma işlemi 39 48 87 

Ürün/hizmet tanıtımı, ilan verme ve katalog yayınlama hizmetleri 30 57 87 

Diğer işletmeler/bayiler ile olan ticari faaliyetler 24 63 87 

Diğer 15 72 87 

Tablo 6’de araştırmaya katılan işletmelerin interneti kullanım amaçları ele alınmıştır. Buna göre, 

işletmelerin interneti en yaygın kullanım nedeni “Mesaj, elektronik posta alma/gönderme 

hizmetleri” olarak ortaya çıkmıştır. 

Tablo 7. İşletmelerin web sitesi sahiplik durumları 
Sahiplik Durumu Frekans (n) Yüzde (%) 

Evet 69 79,3 

Hayır 18 20,7 

Toplam 87 100,00 

Tablo 7’de araştırmaya katılan işletmelerin web sitesine sahiplik durumları ele alınmıştır. Buna 

göre, işletmelerin 69 tanesi (%79,3’ü) web sitesine sahipken, 18’i (%20,7’si) ise bir web sitesi 

sahibi değillerdir. 

4.2. Araştırmanın Değişkenlerine Yönelik Açıklayıcı Faktör Analizi  

Bu bölümde ölçeğin geçerliliğini tespit etmek için açıklayıcı faktör analizine ve 

güvenilirliğini tespit etmek için ise Cronbach’ın alfa katsayılarına bakılmıştır. Araştırma 

kapsamında ele alınan işletmelerin e-ticarete bakış açılarına ilişkin değerler Tablo 8’de 

verilmiştir. 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 705 

Tablo 8. İşletmelerin E-Ticarete Bakış Açıları 

İşletmelerin E-Ticarete Bakış Açıları 
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n % n % n % n % n % 

E-Ticaret için firmalar tarafından yeterli bütçe 

ayrılmaktadır. 
18 20,7 21 24,1 42 48,3 6 6,9 - - 

E-Ticaretin finansmanı için mevcut banka 

destekleri yeterli olmaktadır. 
15 17,2 30 34,5 33 37,9 9 10,3 - - 

E-ticaretin gelecekte, ticaret hacmi içindeki 

payının daha fazla olacağına inanıyoruz. 
6 6,9 6 6,9 6 6,9 33 37,9 36 41,4 

E-Ticarete ilişkin devlet politikaları ve yasal 

düzenlemeler yeterince açıktır. 
9 10,3 15 17,2 39 44,8 24 27,6 - - 

Firmalar, web sitelerini kendi personellerinden 

yararlanarak yapmak yerine dışarıdan bilişim 

hizmeti veren herhangi bir firmadan profesyonel 

danışmanlık hizmeti almalıdır. 

3 3,4 21 24,1 21 24,1 30 34,5 12 13,8 

Firmaların e-ticaret faaliyetlerinden elde edeceği 

karlılık düzeyi orta vadede kendisini 

göstermelidir. 

- - 3 3,4 6 6,9 66 75,9 12 13,8 

E-ticaret; mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış 

ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları 

üzerinden yapılmasıdır. 

3 3,4 3 3,4 12 13,8 57 65,5 12 13,8 

Tablo 8’e bakıldığında,  “E-ticaret için firmalar tarafından yeterli bütçe ayrılmaktadır.” 

ifadesine işletmelerin 42’ sinin (%48,3’ü) orta düzeyde katıldığı, “E-ticaretin finansmanı için 

mevcut banka destekleri yeterli olmaktadır.” ifadesine işletmelerin 33’ünün (%37,9’u) orta 

düzeyde katıldığı görülmektedir. İşletmelerin 66’sının (%75,9’u) “Firmaların e-ticaret 

faaliyetlerinden elde edeceği karlılık düzeyi orta vadede kendisini göstermelidir.” ifadesine 

“Katılıyorum” seçeneğini işaretlemesi dikkat çekmektedir. Araştırma kapsamında ele alınan 

işletmelere uygulanan anket çalışmasında e-ticaretten beklenen fayda değişkenine ilişkin 

değerler Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9. Araştırma Değişkenine Ait Geçerlilik Ve Güvenilirlik Değerleri 

Değişken 
Faktör 

yükleri 
Özdeğer 

Açıklanan 

Varyans(%) 

Cronbach 

Alfa ( 𝜶 ) 
KMO p 

BF1 0,923 

4,42 63,10 0,76 0,84 0,001 

BF2 0,912 

BF3 0,888 

BF4 0,798 

BF5 0,732 

BF6 0,622 

BF7 0,620 

(BF1: Firmamızın stok maliyeti azalmaktadır, BF2: Ürün/Hizmet dağıtım maliyeti düşmektedir,BF3:Dağıtım 

sürecini hızlandırmaktadır, BF4: Müşterilerimize ürün, hizmet ve mevzuatın ilan ve bilgilendirme süreçleri 

kolaylaştırmaktadır, BF5: Diğer firmalar ile olan ticari faaliyetlerimizde bilgi akışını hızlandırmaktadır, BF6: E-

Ticaret firmamızın personel giderlerini azaltmaktadır, BF7: 7/24 erişim imkânı sağlamaktadır.) 
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Tablo 9 irdelendiğinde, e-ticaretten beklenen fayda değişkenine ilişkin faktör analizinin 

yapılabilmesi için gerekli olan KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) örneklem yeterlilik katsayısı 

0,84’tür. Barlett küresellik testinin p değeri ise 0,001 (p<0,05) olarak elde edilmiştir. Açıklanan 

varyans açısından (%63,10) e-ticaretten beklenen fayda değişkeni için değerin iyi denilebilecek 

ölçütlerde olduğu görülmektedir.  

Araştırma kapsamında, Edremit Körfez Bölgesi’nde faaliyet gösteren zeytin ve zeytin 

ürünleri işletmelerinden elde edilen verilerle hukuki yapıları açısından e-ticaretten beklenen 

fayda düzeyi Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 10. İşletmelerinHukuki Yapılarına Göre E-Ticaretten Bekledikleri Fayda Düzeyi 

Hukuki Yapı 
İstatistik Sonuçları 

N �̅� 𝝈 F df p 

Şahıs işletmesi 27 3,98 0,58 

2,020 4 0,09 

Adi ortaklık 3 4,00 0,00 

Anonim şirket 24 3,91 0,44 

Limited şirket 24 3,89 0,46 

Diğer 9 3,33 1,26 

TOPLAM 87 3,87 0,63 

Tablo 10 incelendiğinde, işletmelerin hukuki yapılarına göre e-ticaretten bekledikleri 

fayda düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0,05). 

Araştırma kapsamında ele alınan firmaların faaliyet süreleri açısından e-ticaretten 

bekledikleri fayda düzeyleri Tablo 11’de gösterilmiştir. 

Tablo 11. İşletmelerin faaliyet sürelerine göre e-ticaretten bekledikleri fayda düzeyi 

Faaliyet Süresi 
İstatistik Sonuçları 

N �̅� 𝝈 F df p 

5 yıla kadar 6 3,78 0,78 

0,514 3 0,67 

6-10 yıl 12 3,75 0,22 

11-15 yıl 3 3,57 0,00 

15 yıldan fazla 66 3,91 0,71 

TOPLAM 87 3,87 0,67 

Tablo 11 irdelendiğinde, işletmelerin faaliyet sürelerine göre e-ticaretten bekledikleri 

fayda düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0,05). 

Araştırma kapsamında ele alınan firmaların çalışan sayıları bakımından e-ticaretten 

bekledikleri fayda düzeyleri Tablo 12’de gösterilmiştir. 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 707 

Tablo 12. İşletmelerin Çalışan Sayılarına Göre E-Ticaretten Bekledikleri Fayda Düzeyi 

Çalışan Sayısı 
İstatistik Sonuçları 

N �̅� 𝝈 F df p 

1-19 kişi 60 3,91 0,45 

2,498 2 0,09 
20-39 kişi 15 3,57 1,10 

40 ve üzeri 12 4,07 0,54 

TOPLAM 87 3,87 0,63 

Tablo 12’ye bakıldığında, işletmelerin çalışan sayısına göre e-ticaretten bekledikleri fayda 

düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0,05). 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma, Balıkesir Edremit Körfez Bölgesi’nde faaliyet gösteren zeytin ve zeytin 

ürünleri işletmelerine yönelik olarak yapıldı. Araştırmada, 92 işletmeye ulaşılabilmiş, ancak 87 

işletme üzerinden gerekli analizler yapılmıştır. 

İşletmelere ilişkin tanımlayıcı bulgulardançalışan sayısına bakıldığında firmaların 

%60’ının 1 ile 19 arasındakişi istihdam ettiği görülmektedir. İşletmelerin hukuki yapılarına 

bakıldığında ise en yüksek oranın %31 ile şahıs işletmesi, olarak görülmektedir. İşletmelerin 

%75,9’unun 15 yıldan fazla süredir faaliyette olduğu ve firmaların %79,3’ünün web sitesi sahibi 

olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Araştırma sonucunda, işletmelerin hukuki yapıları, çalışan sayıları ve faaliyet süreleri 

bakımından e-ticaretten bekledikleri fayda düzeyi açısından istatistiki olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen veri deneyimlerden yola çıkılarak işletmelereyönelik 

öneriler e-ticareti daha nitelikli olarak kullanarak e-ticaretin faydalarından daha fazla 

yararlanılmalı, araştırmacılara yönelik öneriler ise araştırmanın daha fazla sayıda zeytin ve 

zeytin ürünleri işletmesi ile ve farklı bölge ve illerde yapılmasıdır. Çünkü araştırmanın kapsamı 

genişletilerek daha objektif ve genelleyici sonuçlar ortaya konulabilecektir. 
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Özet 

Günümüz dünyası hemen hemen her alanda küreselleşme ve yerelleşme dinamiklerinin harmanlandığı bir 

süreci yaşamaktadır. Bu süreçte yerel ve bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesinde yörenin kaynaklarının her 

düzeydeki girişimcilerin kullanımına sunulabilirliği önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda bir yöreye yatırım yapmak 

isteyen girişimcinin başarısında yatırımın mevzuata uygunluğu, fizibilitesi ve merkezi yönetimin desteği önemliyken 

en az onlar kadar önemli diğer bir husus da yerel aktörlerle ve bu aktörlerin en önemlisi olan yerel yönetimle 

sağlanacak işbirliği ve uyumdur. Bu durum girişimci, yerel yönetim ve yöre halkı olmak üzere tüm tarafların 

kazançlı çıkabileceği bir ortamın yaratılması ve sürdürülmesinde tarafların sorumluluğunu da beraberinde 

getirmektedir. Çalışmada, zengin jeotermal kaynaklara sahip olan Simav ilçesinde, yerel yönetim ile jeotermal 

kaynaklara yatırım yapmak isteyen ulusal ve uluslararası enerji yatırımları bulunan önemli bir firmanın ilişkileri 

değerlendirilmiştir. Sağlıklı olmayan bir zeminde gerçekleşmiş ve yatırımın yıllarca gecikmesine neden olan bu ilişki 

süreci, çalışmada, özellikle yerel yönetimlerin yöreye yatırım yapacak girişimcilerin desteklenmesinde taşıdıkları 

sorumluluklar üzerinden okunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Yerel Kalkınma, Yerel Yönetimler 
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THE ROLE OF LOCAL ADMINISTRATIONS IN THE PROCESS OF 

GIVING SUPPORT TO ENTREPRENEURS INVESTING IN LOCAL 

RESOURCES: THE CASE OF SİMAV DISTRICT MUNICIPALITY  

Abstract  

Today’s world has gone through a process in which the dynamics of globalization and localization are 

engaged to each other in almost all areas. Within this period, the availableness of local resources to be used by 

entrepreneurs at every level has become important for the implementation of local and regional development. In this 

context, the success of any entrepreneur who wants to invest in the region is not only related with the regulatory 

compliance of invest, its feasibility and the support of the central administration but also the cooperation and 

cohesion with the local actors and the local administrations. Herewith this provide the creation and maintenance of 

a ground in which all sides, as the entrepreneur, local administration and the locals gain profit, and take severe 

responsibilities. In this study, the relations of a prestigious company which has both national and international 

invests, and wants to invest in geothermal sources with the support from local administration in Simav district, 

which hosts rich geothermal resources, is analysed. The process of this relationship, which was practised on an 

unhealthy ground causing the invest to delay for ages, has been read in this study especially from the responsibilities 

that the local administrations take in the process of supporting those entrepreneurs, aiming to invest in the region. 

Keywords: Entrepreneurship, Local Development, Local Administration 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde küreselleşme sürecine ayak uydurabilmenin yolu bir anlamda onunla zıt bir 

konuma işaret eden yerelleşme sürecini başarıyla sürdürebilmekten geçmektedir. Nitekim 

yerelleşme süreci, içerisinde barındırdığı, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, yerel demokrasi ve 

katılımın geliştirilmesi, yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanması çabalarıyla sağlıklı bir 

küreselleşme sürecini besleyen güçlü bir yerel yönetim yapısına işaret etmektedir. 

Türkiye’de özellikle 2000’li yıllara kadar merkezi yönetimin gölgesinde kalmış olan 

yerel yönetimler bu tarihten sonra iş başına gelen ve programlarında yönetimde değişim ve 

dönüşümü hedeflediği görülen siyasal iktidarın gerçekleştirdiği reformlarla yeniden 

biçimlendirilmektedir.  

Merkezi hükümet kuruluşlarından taşraya ve alt bağlı birimlere, sivil toplum örgütlerine, 

özel, özerk ya da yarı özerk kuruluşlara yetki, kaynak ve sorumluluk aktarımını öngören 

yerelleşme politikaları (Gül ve Özgür, 2004: 162) bu dönemde AB üyelik sürecinin de desteğiyle 

yerelde güçlü bir gelişmenin önünü açmaktadır. Merkezi yönetimden bağımsız olarak Kalkınma 

ajanslarından ve AB fonlarından sağlanan desteklerinde katkısıyla yerelde gerçekleştirilen 

projeler ve özel sektör yatırımları yerel kalkınmanın sağlanması bakımından son derece olumlu 

bir tablo oluşturmakta, bu süreçte başta yerel yöneticiler olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının, 

yöre ve kent sakinlerinin söz konusu yerelleşme sürecinde daha aktif rol oynamalarını 

beraberinde getirmektedir.  

Türkiye’de özellikle 2000’li yıllardan itibaren gerçekleştirilen yerel yönetim reformu, 

bölgeler arası ekonomik gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik teşvikler, kalkınma 

ajanslarının faaliyetleri, kamu hizmetlerinde verimliliği, şeffaflığı, bilgiye ulaşmayı ve hesap 

vermeyi/sorabilmeyi ve halkın kararlara katılımını kolaylaştıran mekanizmalar yerel yönetimleri  

hizmet üretme ve yerel kalkınmayı gerçekleştirme konusunda teşvik eden, güçlendiren ve 

zorlayan uygulamalar olarak görülmektedir. 

2. YEREL EKONOMİ VE YEREL KALKINMANIN ÖNEMİ 

Günümüzde yerel yönetimlerin gerek yerel yönetim yasalarında belirtildiği için 

üstlendikleri gerekse de yasada belirtilmese de de facto durumlar sonucunda fiilen üstlenmek 

zorunda kaldıkları görevler ve karşılaştıkları çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Bu durum özellikle 

yirminci yüzyılın son çeyreğinde daha da belirgin bir hal alan, devletin ekonomik anlamda en 

önemli fonksiyonlarından biri olan ekonomik kalkınmayı ve toplumsal refahı sağlamaya dönük 
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sosyal devlet anlayışının merkezi hükümetten alınarak yerel yönetimler üzerinde yeniden inşa 

edilme çabalarıyla yakından ilişkilidir. Meselenin kalkınma boyutu değerlendirildiğinde 

kalkınmanın ulusal ölçekten, yerel ölçeğe kaymasının temel sebeplerinden birisi günümüzde 

uluslararası rekabetin kentler arası rekabete dönüşmesidir (Kaya, 2004: 4).  

Somut olarak değerlendirildiğinde bu süreçte kentlerin demografik yapısında görülen 

hızlı değişim ve ortaya çıkardığı alt yapı, sağlık, eğitim, beslenme barınma, güvenlik sorunu gibi 

kentsel yoksulluk problemleri, neo-liberal yaklaşımların etkisinde merkezi yönetimlerin 

küçülerek görev, yetki ve sorumlulukların yerele aktarılması uygulamaları yerel yönetimlerin 

önemini artırmakta ve değişimlerini zorunlu kılmaktadır. Bu değişim geçmişte kalan altyapı 

yapıp, izin ve ruhsat veren statik bir yönetim anlayışından vatandaş odaklı her konuyu görev 

edinen, yerel ekonomik kalkınma ve refahı gerçekleştirecek bir anlayışa doğru evrilmektedir. 

Bu aşamada ortaya çıkan en önemli sorun genel olarak yerel yönetimlerin mevcut mali 

yapılarının söz konusu görev ve sorumluluklarının altından kalkabilmelerine imkan sağlayacak 

güçte ve yeterlilikte olmamasıdır. Nitekim 2012 tarih ve 6360 sayılı yasada belirtilen, genel 

bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelere dağıtılan %1,5’lik payın 

belediye hizmetlerinin niteliği ve niceliği göz önüne alındığında yetersiz ve sembolik olduğu 

görülmektedir (Eryılmaz, 2013: 202). Belediyelerin finansman ihtiyaçlarıyla ilgili olarak dikkat 

çeken diğer bir nokta genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları bu payın büyükşehir dışındaki il 

belediyelerinin bütçelerinin yaklaşık %54’ünü teşkil etmesidir (Siverekli, 2015: 31). Bu da 

göstermektedir ki yerel yönetimler finansman konusunda merkeze bağımlılıklarını azaltacak olan 

kendi gelir kaynaklarını yaratabilme/artırabilme becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir. 

Yerel yönetimlerin gelir kaynaklarına olan ihtiyaçları yörenin sahip olduğu kaynakları 

akılcı bir şekilde değerlendirebilmeleri gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Söz konusu 

kaynaklar yörenin coğrafi konum avantajından sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklara kadar 

geniş bir yelpazede nitelendirilebilir. Fakat kaynaklar farklı çeşitlilikte olsa da önemli olan söz 

konusu kaynakların değerlendirilebilmesi için gereken çalışmaların yapılmasıdır. Dolayısıyla 

yerel kalkınmanın, yerel yönetim, özel girişimciler ve sivil toplum kuruluşları ile halkın 

katılımı/etkileşimini esas alan ve yeni kamu yönetimi düşüncesinin bir ürünü olan yönetişim 

kavramıyla daha sağlıklı ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi mümkündür. 

Nitekim günümüz yerel yönetim anlayışında yerel yöneticilerin yörenin kalkınmasına 

yönelik girişimci bir vizyona sahip olmaları, değişime açık ve yenilikçi, yörenin mevcut ve 

gelişim potansiyelini değerlendirebilecek kadroları ve girişimciler için uygun ortamı 
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oluşturabilmeleri son derece önemlidir ve bu husus mali imkanları kısıtlı olan yerel yönetimlerin 

gelir yaratma bağlamında en önemli sorumluluğudur. 

3. JEOTERMAL KAYNAKLAR VE SİMAV İÇİN ÖNEMİ 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununda; Jeolojik yapıya 

bağlı olarak yerkabuğu ısısının etkisiyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik yıllık 

ortalama sıcaklığın üzerinde olan, çevresindeki sulara göre daha fazla miktarda erimiş madde ve 

gaz içerebilen, doğal olarak çıkan veya çıkarılan su, buhar ve gazlar olarak tanımlanan (5686 S.K. 

www.mevzuat.basbakanlik.gov.tr) jeotermal kaynaklar açısuıdan ülkemiz zengin olup söz 

konusu kaynakların dünyada ve Türkiye’de çok çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır. 

 

Şekil 1. Dünyada Toplam Kurulu Jeotermal Kapasitenin Doğrudan Jeotermal Uygulamaları 

Dağılım Grafiği (Lund ve Boyd, 2015) 

Dünyada jeotermal enerjinin doğrudan kullanım uygulamaları Şekil. 1’de görüldüğü gibi 

çeşitli alanlarda gerçekleştirilmekte olup bu uygulamalar arasında jeotermal ısı pompaları toplam 

kullanım içerisinde % 70.9 ile birinci sırada bulunmaktadır. Yenilenebilir enerjinin yükselişe 

geçtiği günümüzde Türkiye, özellikle jeotermal enerji kaynakları bakımından son derece zengin 

bir potansiyele sahiptir      

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Kanunlar.aspx
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Türkiye, jeotermal doğrudan kullanım kurulu kapasite büyüklüğü bakımından Çin, 

Amerika Birleşik Devletleri, İsveç ve Almanya ile birlikte ilk beş ülke arasında yer almaktadır. 

Diğer taraftan yıllık jeotermal enerji kullanımında da Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İsveç ve 

Japonya ile birlikte yine ilk beşi oluşturan grupta yer almakta, bu grubun kullanımı yıllık dünya 

kullanımının %63,6’sını oluşturmaktadır (Lund ve Boyd, 2015: 3). 

 

Şekil 2. Türkiyede Volkanik Etkinlik ve Jeotermal Kaynaklar Haritası (Dağıstan, 2013) 

Türkiyenin jeolojik olarak genç ve diri faylar ile volkanik ve magmatic oluşumlar 

içermesi zengin jeotermal potansiyelin oluşmuna neden olmaktadır. Ülkenin her tarafına 

yayılmış 1000 civarında doğal çıkış şeklinde değişik sıcaklıklarda bir çok jeotermal kaynak 

mevcuttur (Şekil 2) (Dağıstan, 2013: 2). Jeotermal kaynakların bölgeler arası dağılıma 

bakıldığında ise çalışmaya konu olan Simav havzasının da yer aldığı Ege Bölgesinin kaynakların 

%77,94’üne sahip olduğu görülmektedir (Şekil 3).  
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Şekil 3. Türkiye’de Jeotermal Kaynakların Bölgesel Dağılımı (Arslan, 2008) 

Türkiye’nin jeotermal kaynaklar bakımından en zengin bölgesi olan Ege Bölgesinde yer 

alan Simav ilçesi İç Batı Anadolu’ da (İç Ege), bağlı olduğu Kütahya il merkezinin 143 km 

güneybatısında yer almaktadır. Belediye teşkilatının 1868 yılında kurulduğu ilçe merkezinin 

nüfusu 26.142 köyler ve beldelerle beraber ise 64.046' dır (TÜİK, 2016). 1800 mt. yükseklikteki 

Simav dağının eteklerinde kurulmuş olan ilçenin kuzeyinde ise jeotermal kaynaklar açısından 

oldukça zengin bir çöküntü ovası olan Simav ovası yer almaktadır. 

İlçenin ekonomik yapısı ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır. Geçmiş yıllara göre ekonomik 

canlılığını önemli ölçüde yitirse de geniş bir orman örtüsüne sahip olması nedeniyle kerestecilik 

diğer bir faaliyet alanıdır. Yöre sıcaklık ve debi açısından son derece zengin jeotermal kaynaklara 

sahiptir. Kayda değer bir sanayileşmenin olmadığı ilçede yöresel düzeyde kaplıca işletmeciliği ve 

jeotermal ısının kullanıldığı seracılık faaliyetleri yapılmaktadır.  

Geçmişte önemli bir halıcılık ve kerestecilik merkezi olan ancak zamanla bu özelliğini 

yitiren ilçenin günümüzde en önemli ekonomik değeri sahip olduğu jeotermal kaynaklardır. 

Yapılan ölçümler ve analizlere göre yörenin jeotermal kaynakları konut, sera ısıtması, termal 

turizm ve elektrik üretimine uygundur (Dağıstan, 2013: 6; Köse, 2005, Arslan v.d. 2006; MTA, 

2005) Söz konusu kaynakların akılcı şekilde değerlendirilmesi durumunda ise yörede mevcut 

kullanımın geliştirilerek nitelikli bir termal turizm ve seracılık merkezi olma potansiyeli 

bulunmaktadır. 

Günümüzde Simav Belediyesi, tamamı Eynal bölgesinde ve toplam sayıları 15 olan 

jeotermal kuyularından sağladığı jeotermal akışkanı, ilçe merkezinde bulunan konutların ve 
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Eynal bölgesindeki sera ve kaplıcaların ısıtılmasında kullanmaktadır. 

Çizelge 1’de görülen sıcak su kuyularından alınan 120°C-160°C üzerindeki kızgın sulu 

buhar seperatör tanklarında gaz ve buharı alınıp 98°C düşürüldükten sonra pompalar vasıtası ile 

4300 m. uzunluğunda özel paket çelik izolasyonlu borular ile toprak altından Simav Eşanjör 

Merkezine 1°C sıcaklık kaybı ile getirilerek burada jeotermal sıcak suyun ısısı, eşanjörler 

vasıtası ile temiz sıcak suya aktarılarak yine özel paket çelik borular ile şehir içine, buradan da 

abonelere bina içi eşanjör ve boyler aracılığı ile tekrar temiz sıcak su olarak verilmektedir 

(www.simav.bel.tr/). 

Tablo 1. Simav Belediyesi Eynal Kaplıcaları Sıcak Su Kuyuları 

 

Kuyu  

no 

Yapıldığı 

Yıl 
Derinlik 

Sıcaklık 

      Kuyu dibi 

  (
0
C) 

Debi Basınç 
Üretim  

şekli 

E-1 1985 68,8  142,5 - - Artezyen 

E-2 1985 149,5  158 - - Artezyen 

E-3 1985 150  149 50 2 Artezyen 

EJ-1 1987 725,2  162,4 72 5 Artezyen 

EJ-2 1990 958  157,47 1 - Artezyen 

E-4 1994 220   98 1 - Artezyen 

E-5 1994 300   97 6 - Artezyen 

E-6 1994 196,6  157 60-80 4,5 Artezyen 

E-7 1997 475   58 0,3 - Artezyen 

E-8 1997 205  161 50 4 Artezyen 

EJ-3 1997 424  151 40-60 3,5-4 Artezyen 

E-9 2005 208   98 60 4,5 Artezyen 

E-10 2005 288  108 80-110 4,5 Artezyen 

E-11 2005 502   99 35  3,5 tahmin Artezyen 

E-12 2005 400      84   kompresör 8 -   

Not: Bu debi değerleri sondajların ilk üretim değerleridir. 

Kaynak:http://www.simav.bel.tr/icerik/hizmetler/belediye-hizmetleri/jeotermal-hizmetler.aspx 

http://www.simav.bel.tr/
http://www.simav.bel.tr/icerik/hizmetler/belediye-hizmetleri/jeotermal-hizmetler.aspx
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Yörenin eknomik olarak kalkınmasında rol oynayan diğer bir faaliyet alanı seracılıktır. 

2015 sonu verilerine göre yörede 84 üretici jeotermal ile ısıtılan ve sıcak sera olarak nitelendiren 

257 dekarlık bir alanda üretim yapmaktadır (Çerçioğlu ve Şahin, 2016: 468). Yörenin sahip 

olduğu kaynaklardan bina ısıtma, seracılık ve termal turizm alanlarında faydalanılmakta olup söz 

konusu faaliyetlerde seracılık dışında bina ısıtmanın tamamı, termal turizm faaliyetinin ise büyük 

çoğunluğu ise belediye işletmeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Sanayi kuruluşlarının 

bulunmadığı, işsizlik oranının yüksek olduğu ve yıllar itibariyle verdiği göçler nedeniyle nüfusu 

gerileyen yörede jeotermal enerjinin endüstriyel kullanımı yetersiz bir seviyededir. Jeotermal 

akışkanın ısısının çok yüksek olması nedeniyle kurulacak Jeotermal Elektrik Santrali (JES) ile 

öncelikle elektrik enerjisi üretimi ve atık ısı ile de ilçenin, seraların ve termal tesislerin 

ihtiyacının karşılanması geleceğe dönük olarak gerçekleştirilmesi gereken hususlardır. 

Mevcut durumu kısaca özetlenen ve önemli kaynaklara sahip olmasına rağmen yörenin 

kalkınması ve yerel yönetim hizmetlerinin finansmanı için yeni kaynaklara ihtiyacı olan 

belediyenin yöreye yatırım yapacak girişimci firmalar ile ilişkileri çok daha önemli hale 

gelmektedir. Bu süreçte çalışmanın da konusunu teşkil etmiş bulunan Zorlu Enerji Elektrik 

Üretim A.Ş. (kısaca Zorlu Enerji olarak adlandırılacaktır) elektirk enerjisi üetmek amacıyla 

yöredeki jeotermal kaynaklara yatımı yapmak isteyen Zorlu Elektrik A.Ş. ile Simav 

Belediyesinin ilişkileri değerlendirilmiştir.  

4. JEOTERMAL KAYNAKLAR BAĞLAMINDA SİMAV BELEDİYESİ VE ZORLU 

ENERJİ İLİŞKİLERİ 

Simav ilçesi Eynal- Çitgöl- Naşa (EÇN) Jeotermal Alanı Türkiye’nin bilinen önemli 

jeotermal enerji potansiyeline sahip alanlarından birisidir. Bölge bu özelliği sayesinde bir çok 

araştırmacının ilgisini çekmektedir. Bölgede rezervuarın ve enerji potansiyelinin belirlenmesine 

yönelik ilk çalışmalar MTA Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş, 1984 yılında Çitgöl 

Kaplıcaları mevkiinde termal kaynak bulunmuş, MTA tarafından Eynal bölgesinde açılan EJ-1 

kuyusunda bulunan kaynak MTA Genel Müdürlüğü ile Simav Belediyesi arasında imzalanan 

sözleşme ile 08.04.1991 tarihinde 49 yıllığına Simav Belediyesine devredilmiştir.  

2000’li yıllara kadar sözü edilen bölgede Simav, Çitgöl, Naşa belediyeleri ve özel 

girişimciler tarafından İl Özel İdaresinden alınan izinlerle farklı lokasyon ve derinliklerde 

sondajlar yapılmıştır. Bu süre zarfında bölgede Simav Belediyesinin 8, Çitgöl Belediyesinin 6, 

Naşa Belediyesinin 3, özel girişimcilerin 7 ve MTA’nın 2 olmak üzere toplamda 26 kuyu 

ruhsatlandırılarak işletmeye açılmıştır (www.simav.bel.tr, 2015). 

http://www.simav.bel.tr/


8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 

718 

Simav Belediyesi ile Zorlu Enerji arasında soruna neden olan süreç ise 2004 yılında 

Kütahya İl Özel İdaresinin, Zorlu Enerji’ye bölgede yukarıda sözü edilen 26 adet kuyu bazlı 

işletme ruhsatının da bulunduğu 3000 hektarlık bir alanda kaynak arama ruhsatı tahsis etmesiyle 

başlamıştır.  

Zorlu Enerjinin sahibi olduğu 17 nolu söz konusu ruhsatın Maden Tetkik Arama Genel 

Müdürlüğü’nün (MTA) 03, 04, 05 ve 06 nolu arama ruhsatlarıyla çakışması nedeniyle MTA 

tarafından, Zorlu Enerjiye Kütahya İl Özel İdaresince verilen 17 nolu arama ruhsatının iptali için 

Zorlu Enerjinin davalı idare yanında katıldığı Kütahya İl Özel İdaresi aleyhine Eskişehir 2. İdare 

Mahkemesinde dava açılmış, Simav Belediyesi de MTA’nın yanında davaya müdahil olmuştur. 

MTA’ nın bu davada ana argümanı Kütahya İl Özel İdaresi tarafından Zorlu Enerji’ye verilen 17 

nolu ruhsatın 1926 tarihli 927 sayılı içmeye ve yıkanmaya mahsus şifalı sıcak ve soğuk maden 

sularını kapsayan “Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında” 

kanuna göre verilmiş olmasıdır. MTA, Eskişehir 2. İdare Mahkemesine verdiği savunmasında; 

bölgede elde edilen akışkanın sıcaklık değerlerinden anlaşılacağı üzere sahanın enerji alanına 

girmesi nedeniyle, kaplıca mevzuatı olan 927 sayılı yasa kapsamı dışında olduğu, ayrıca söz 

konusu ruhsatın verilmesi sürecinde 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 

Kanunu çıkıncaya kadar mevcut yasal boşluğu dolduran Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik yapılmasına ilişkin 5177 sayılı yasada öngörülen faaliyet izni başvurusu yapılması, 

MİGEM’ e başvurup temdit talebinde bulunulması ve MTA’dan uygunluk görüşü alınması 

işlemlerinin Zorlu Enerji tarafından yapılmamış olduğunu belirtmektedir.        

Bu süre içerisinde Simav Belediyesinin, sahibi olduğu 16 nolu kaynak arama ruhsatına 

binaen yeni sondaj kuyusu açma talebi Kütahya İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünce 2009 yılında reddedilerek söz konusu alanda Zorlu Enerji ve MTA arasında 

devam eden hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar herhangi bir faaliyetin gerçekleştirilemeyeceği 

bildirilmiştir.  

Şekil 4. de görüldüğü üzere jeotermal kaynak arama ruhsatlarının aynı rezervuarı 

paylaşan birden fazla şirkete verilmesi kaynak koruma ve bloke alan tespitini zorlaştıracak, 

ileride söz konusu şirketlerin faaliyetleri esnasında birbirlerini olumsuz olarak etkilemesine yol 

açacaktır. Nitekim Simav Belediyesi yetkililerinin Zorlu Enerjinin ruhsatlarına itirazının yerel 

yönetimin ilgili alanlarda yeni kuyu açamayacağı ve rezervuarın anılan şirket tarafından 

kullanımından kendi kuyularının olumsuz etkileneceği noktasında yoğunlaştığı görülmektedir 

(www.simav.bel.tr, 2015) 

http://www.simav.bel.tr/
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Burada sahanın kime ait olduğu, ruhsatların kanuna uygun olup olmadığı ya da kimin 

haklı olduğu vb. hukuki durumlar konumuz dışında olup ilgilenilen husus ortaya çıkan bu 

durumun yöreye yapılacak yatırımları olumsuz etkilemesi, yeni girişimcileri tedirgin etmesi, aynı 

zamanda yerel yönetimin kendisinin de yeni yatırımlar yapamaması dolayısıyla tarafların yıllar 

süren hukuksal mücadelelere yoğunlaşarak enerji ve ve zaman harcamalarıdır.      

.            

Şekil 4. Simav ilçesi EÇN Jeotermal Alanında MTA ve Zorlu Enerjiye Ait Jeotermal Kaynak 

Arama Ruhsatları Çakışma Haritası (MTA, 2015) 

Bu süreçte Zorlu Enerji, jeotermal enerjinin Zorlu Enerjinin gelişme alanlarının başında 

geldiğini ve EÇN Jeotermal Bölgesinde yapılacak aramalar sonucunda jeotermal kaynak 

kullanımının konutlarla sınırlı kalmayacağını, enerji üretiminin yanı sıra bölgeye seracılık, turizm 

gibi yeni iş kolları da kazandırılacağını, enerji santraline yönelik yatırım kararının ise bölgede 

arama ruhsatı çerçevesinde yapılacak araştırmalar ve sondaj faaliyetleri sonucunda verileceğini 

belirtmektedir (www.enerjienstitusu.com, 2017). Zorlu Enerji’nin belirttiği bu hususlar 

girişimciliğin ekonomik kalkınmaya etkisi bağlamında değerlendirildiğinde bir yöreye dışarıdan 

büyük yatırımcıların gelmesi noktasında son derece önemli olmuştur. Ancak bir diğer gerçek 

Belediye mücavir alanı içerisinde yapılacak olan yatırımlar ve işletme sahiplerinin; plan, proje, 

ruhsat, altyapı vb. konularda mutlaka belediyeler ile muhatap olmaları ve belediyelerin katkı ve 

hizmetlerinden (arsa, çevre, temizlik,altyapı vb.) yararlanmaları gerekliliğidir. Dolayısıyla bu tür 

http://enerjienstitusu.com/
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yatırımların yerel yönetimlerle entegre ve iyi ilişkiler içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir 

(Özbek, 2015: 69).         

2004 yılından itibaren sürecin gelişimi incelendiğinde Simav Belediyesi ve Zorlu Enerji 

arasında yaşanan olumsuzluğun en önemli nedeni sorunun yörenin menfaatleri doğrultusunda 

karşılıklı müzakereler ile çözülmesi için gerekli mekanizmaların işletilememiş olmasıdır. 

Özellikle yönetişim olarak adlandırılan kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının şekillendireceği 

bir çerçevede işleyebilecek bu mekanizmaların tüm taraflar açısından çok daha sağlıklı sonuçları 

ortaya çıkarması muhtemeldir. 

Bu olayda her iki tarafında meseleye kendilerince haklı gördükleri bakış açılarıyla 

yaklaşmalarının önemli etkisi olduğu görülmektedir, Simav Belediyesi söz konusu alanlarda 

kendi işlettiği kuyular bulunmasına rağmen Zorlu Enerjinin kendileriyle hiç görüşmeden ve 

haber vermeden kendilerini ilgilendiren bölgede Kütahya İl Özel İdaresi’nden ruhsat almasını 

Simav’ın kaynaklarının başkalarının ele geçirmesi olarak görmekte, diğer taraftan Zorlu Enerji 

ise yapılan işlemlerin ülkenin diğer yerlerinde gerçekleştirilen işlemlerden farklı olmadığı ve 

yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini ifade etmektedir (www.iha.com.tr, 2012; 

yeşilekonomi.com. 2012) 

Günümüzde yerel yönetimlerin yerel kalkınmanın sağlanmasındaki sorumluluklarının 

bilincinde olması ve gerek yöredeki gerekse de dışarıdan gelecek girişimciler için sağlıklı bir 

yatırım ortamını sağlayacak mekanizmaları geliştirmiş olması gerekmektedir. Nitekim 2000’li 

yıllarla birlikte başlatılan ve halen devam eden yeniden yapılanma sürecindeki yasal 

düzenlemelerle, artık belediyelerin yerel kalkınmada etkin bir rol oynamalarının önü açılmıştır. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesine göre; “kent ekonomisi ve ticaretini geliştirici 

çalışmalar yapmak” belediyelerin asli görevleri arasında sayılmıştır (Kaya, 2004: 4).  

Bu cümleden hareketle yerel yöneticilerin yörenin kalkınmasında önemli olan 

yatırımların gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak, yöre halkı, STK’lar, yerel otoriteler ve 

girişimciler arasında sağlıklı iletişim, paylaşım ve uzlaşı ortamını yaratma sorumlulukları vardır.  

Bu sorumluluk ülkemizde özellikle 2000’li yıllarla birlikte giderek gelişen yeni kamı 

yönetimi pratiklerinden biri olan yönetişim kavramına yerel yöneticilerin değer vermeleriyle 

karşılanabilecektir. Yerel yöneticilerin yönetimde etkin ve verimli olmaları gerekliliğinden 

hareketle çok aktörlü bir yönetim anlayışını çağrıştıran yönetişim kavramı halkın kamu politikası 

oluşturma sürecine dahil edilmesini (Eryılmaz, 2013: 62) bir anlamda “birlikte yönetelim” 

http://www.iha.com.tr/
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anlayışının yerleştirilmesini ifade etmektedir (Pektaş ve Koçak, 2007: 122).        

Tüm bunlara rağmen çalışmaya konu olan somut olayda daha çok yerel yönetimin 

sorumluluğunda olan konularda bir takım eksikliklerin sürecin olumsuz seyrine katkı yaptığı 

düşünülmektedir. Söz konusu tespitler, 

 Simav’da, yönetişim kavramının görünür uygulamalarından olan ve yaşanan süreçle 

ilgili olarak yerel yöneticilerin halka bilgi vermeyi, sivil toplumun etkisini ve katkısını sağlamayı, 

yerel katılımı gerçekleştirmeyi sağlayacak bir platform olan Kent Konseyinin kurulmamış olması 

meselenin yerel düzeyde yeterince tartışılması ve değerlendirilmesi fırsatının kaçırılmasına 

neden olmuştur. Nitekim yerel demokrasinin ve katılımın sağlanmasında en önemli araçlardan 

biri olan Kent Konseylerinin yerel yöneticilerin sivil toplum temsilcileriyle etkileşimini 

sağlamadaki etkisi gözardı edilmemelidir.    

 Belediyenin, yönetişim kavramının önemli uygulamalarından birisi olan kalkınma 

ajanslarının desteğiyle geliştireceği projelerle (yap-işlet devret modeli ya da belediye şirketleri 

vasıtasıyla) EÇN Jeotermal Bölgesinin dışarıdan gelecek girişimciler yerine kendisi (ya da 

ortaklık) veya yerel girişimciler eliyle işletilmesi ve kaynakların başta yöre ekonomisi olmak 

üzere ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak çalışmalara öncelik vermesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla günümüzde yerel yönetimlerin kaynak bulamama sorunu bu konuda destek 

mekanizmalarının yetersizliğinden ziyade daha çok yöneticilerin ve ekiplerinin kaynak yaratma 

ve geleceğe dönük yaratıcı vizyon eksikliği ile ilgili olmaktadır.     

 Simav yöresinin sahip olduğu yer altı kaynaklarından en önemlisi olan jeotermal 

kaynaklardan yörenin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasında belli ölçülerde faydalanıldığı 

görülmekle birlikte sürecin mevcut kaynak potansiyelini daha etkin kullanarak yerel kalkınmaya 

hizmet edecek hale evrilmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle klasik belediye birimleri olan 

zabıta, yazı işleri, itfaiye, fen işleri v.b. müdürlüklerden ayrı olarak profesyonel bir ekipten 

oluşacak “yatırımlar ve kaynak geliştirme” birimi oluşturulması gerekmektedir. Çünkü öteden 

beri kamu yönetiminin sorunu olan nitelikli personel istihdamının göz ardı edilmesi, geleceğe 

dönük stratejik ve akılcı kararların alınabilmesini zorlaştırmaktadır. Profesyonellerden oluşacak 

“yatırımlar ve kaynak geliştirme” birimi öncülüğünde sivil toplum örgütleri ve halkla yapılacak 

interaktif toplantılarla yerel kalkınma bilinci ve birlikteliğinin oluşturulması, sonrasında ise Zafer 

Kalkınma Ajansı, merkezi yönetim, özel sektörden girişimciler ile temaslar kurarak işbirliği 

imkânlarının yaratılması gerekmektedir.  
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5. SONUÇ 

Günümüzde yerelleşme anlayışı ve bunu izleyen yerel yönetimler reformlarının içeriğine 

bakıldığında kültürel, siyasal, sosyal ve fiziksel kalkınmanın yanında özellikle yerelde ekonomik 

kalkınmanın gerçekleştirilmesine vurgu yapıldığı görülmektedir. 

Nitekim 2007-2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı’nda “Bölgesel gelişme ve 

yerel kalkınma uygulamalarında yerindenlik esasının temel alınacağı, katılımcılığın geliştirilerek, 

kalkınmaya ilişkin kilit paydaşlar arasında ortaklık kültürünü oluşturacak, uygulamaya yönelik 

sinerjinin, sahiplenmenin ve farkındalığın artırılmasının sağlanacağının (9. Kalkınma Planı, 2006: 

93) 2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planında ise ilçe bazlı yerel kalkınma 

programlarının hazırlanacağı ve kırsal yerleşimlerin yatırım ve hizmet ihtiyaçlarının tespiti ve 

takibi yönünde yerel sahiplenmeyi sağlayabilecek, kırsal kesimin sorun çözme kapasitesini 

geliştirebilecek yerel nitelikteki kalkınma girişimleri destekleneceğinin (10. Kalkınma Planı, 

2013: 157) belirtilmesi yerel yöneticileri yerel kalkınmaya hizmet edecek girişimlerin 

desteklenmesi konusunda teşvik eden yaklaşımlardır.  

Ancak yerel kalkınmayı destekleyen mevzuatın ve bu konuda girişimcilere sağlanan 

teşviklerin niteliği ne olursa olsun yerel yöneticilerin ve ekibinin/personelinin yaratıcı, aktif ve 

hırslı olması süreç içerisinde belirleyici olmaktadır. Toprak’ın “reformcu belediye başkanı” 

olarak nitelendirdiği bu modelde başkanın geniş bir görüş açısına sahip olması, zamanının büyük 

çoğunluğunu kısa ve uzun vadeli icraatlarla geçirmesi, girişimci/yaratıcı programlar için ustaca 

anlaşmalar yapması ve nitelikli personel istihdamına önem vermesi gerekmektedir (Toprak, 2001: 

308). 

Bu bağlamda yerel aktörlerin desteğini alan, yönetişim kavramından çeşitli alanlarda 

şirketleşmeye kadar kaynak yaratma konusunda sorumlulukları ve geniş bir hareket alanı olan 

yerel yönetimlerin ve yöneticilerinin yerel kalkınmayı sağlamada ve yatırımcı/girişimcileri 

desteklemede başarısız olmaları halinde sığınacakları mazeretlerin çokta geçerli olmayacağı 

düşünülmektedir.                
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Özet       

Girişimcilik, dinamik bir güç olup, ülkelerin toplumsal ve ekonomik gelişiminde önemli bir yere sahiptir. 

Kişilerin girişimci olmaları ya da olmamaları konusunda belirleyici etkiye sahip birçok unsur bulunmakta olup, 

bunlar arasında finansal kaynaklar, eğitim, rol modelleri, iş tecrübesi, inanç, aile, kültür ve kişilik özellikleri öne 

çıkan unsurlardır. Kişilik, bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü olarak ifade 

edilmektedir. Kişilik özelliklerinin tespitine yönelik olarak pek çok sınıflandırma yapılmış olup bunlardan birisi de 

'Beş Faktör Kişilik Özellikleri' dir.  Bu çalışma, Meslek Yüksekokulları bünyesinde yer alan işletme ve muhasebe 

eğitimi verilen İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, Dış Ticaret, Lojistik, Büro Yönetimi 

ve Yönetici Asistanlığı, Bankacılık ve Sigortacılık programlarında eğitim gören öğrencilerin beş faktör kişilik 

özellikleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacını taşımaktadır. Bu amaçla Balıkesir 

Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarının ilgili programlarında eğitim gören öğrencilere literatürden 

yararlanılarak oluşturulan anket uygulanmıştır. Anket çalışmasından elde edilen veriler istatistiksel analizlere tabi 

tutulmuş ve sonuçlar yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Meslek Yüksekokulu Öğrencileri 

 RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND 

ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF VOCATIONAL SCHOOL 

STUDENTS RECEIVING BUSINESS AND ACCOUNTING EDUCATION 

Abstract 

Entrepreneurship is a dynamic power, and has an important position in the social and economic  

development of countries. There are many determinant factors regarding   whether or not people are entrepreneurs , 

and  some outstanding ones of them   are financial resources, education, role models, work experience, belief, 

family, culture and personality traits. Personality is expressed as the whole of a person’s distinctive characteristics, 

moral  and spiritual attributes. Many classifications have been made to determine personality traits, and one of 

them is ‘Five Factor Personality Traits’. This study was performed to determine the relationship  between the five 

factor personality traits of, and entrepreneurship tendencies of the  students receiving education in Business 

Administration, Accounting and Tax Applications, Marketing, Foreign Trade, Logistics, Office Management and 

Executive Assistance, Banking and Insurance business programs that has been included in Vocational Schools, and  

in  which business and accounting education are given. For this purpose, the questionnaire, created by making use 

of the literature, was conducted to the students who  was studying  at  the relevant programs of the Vocational 

Schools of Balıkesir University. The data obtained from the questionnaire were statistically analyzed, and the 

results were evaluated. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship Tendency, Vocational School Students 
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1. GİRİŞ VE LİTERATÜR 

Yerli ve yabancı literatürde araştırmacılarca kişilik ve girişimcilik konularının yoğunlukla 

başka konularla ve nadir de olsa birlikte çalışıldığı görülmektedir. Her iki konu da 

araştırmacıların ilgisini çekmeye devam etmektedir. 

"Kişilik" kelimesi, eski Yunan tiyatrolarındaki oyuncuların kullandığı maskelerden 

(Persona) türemiştir. Bu maskeler, zaman içerisinde onu kullananın gerçek tiplemesini 

tanımlamak için kullanılmıştır. Araştırmacılar kavrama farklı bakış açılarıyla yaklaşmış ve 

konuyla ilgili farklı tanımlamalar geliştirmişlerdir.  Taymur ve Türkçapar (2012), geçmişten bu 

yana insanları anlamak ve tanımak adına kişilikle ilgili birçok tanım ve sınıflandırma yapıldığına 

değinmiştir.  

Honigmann (1954) kültür ve kişilik üzerine yazdığı kitabında kişiliği, teknik anlamda, bir 

bireyin karakteristik, düşünce ve hareketleri olarak betimlemiştir. Allport (1961) kişiliği, birisini 

diğerinden farklılaştıran ve devamlılık gösteren davranış özellikleri, Aslan (2008) bireyin 

kendine özgü eylemleri içerisinde gelişen ve değişen bir sistem olarak tanımlarken, Parks ve 

Guay'a (2009) göre ise kişilik, psikolojik süreçlerle ilişkilidir ve kişilik özelliklerinin 

oluşmasında genetik özellikler büyük bir öneme sahiptir. Dilek ve Taşkıran'a göre (2016) kişilik,  

bireyden bireye değişir ve benzer olaylar karşısında aynı tutumu gösteren karmaşık bir yapıdır. 

Bu yazarlara göre, kişilik insanın doğumu ile başlayan ve ölümüne kadar gelişmeye devam eden 

bir süreçtir.  

Kişilik kavramının tanımlamasında yetenek, mizaç (huy) ve karakter kavramlarının 

tanımlanması önemli bir yer edinmektedir. Rothbart mizacı (1989), duygu ve davranış 

sürecindeki biyolojik temelli bireysel farklılıklar, Taşdöven vd. (2012) mizacı, kalıtsal özellikler 

ve karakteri ise geçmişte çevre ile etkileşim sonucu elde edilen kazanımlar toplamı olarak, 

Ödemiş  (2011) karakteri, bireyin ahlaki ve sosyal özellikleri olarak tanımlamıştır. Yetenek ise 

doğuştan gelmekle birlikte, gelişime açık özellikler ile ilgilidir.  

Kişilik kavramının karmaşık bir yapısı bulunmakla birlikte bu karmaşıklığı ortadan 

kaldırmak adına araştırmacılar daha iyi sonuçlara ulaşmak için kişiliği gruplandırma yoluna 

gitmişlerdir. Şahin vd. (2009), (Borgatta 1964, Cattel 1956, Norman, 1963, Eysenck 1951, 

Goldberg 1990) gibi araştırmacıların çalışmalarını derleyerek, kişilik yapısını oluşturan 

özellikler ile ilgili yapılan çalışmaların temelinde faktör analizlerinin var olduğunu ve bu 

çalışmalarda kişiliğin açıklanmasında genel anlamda beş faktörlü bir yapının varlığı olduğunu 

belirtmişlerdir. Yazarlara göre kişiliğin sınıflandırılması çabaları kişiliğin zenginliğini yok etmek 

için değil onu daha anlaşılabilir bir hale getirmek içindir.  

Çalışmamızda da yer alan "Beş Faktör Kişilik" kavramı, kişiliğin sınıflandırılması 

çabaları sonucu ortaya atılmıştır. Doğan (2013) beş faktör kişilik modelinin, kişiliğin 

ölçümlenmesinde ağırlıkla kullanılan bir yaklaşım olduğuna vurgu yaparken, Solmuş (2013) 

modelin, geniş bir alanda yer alan kişilik yapılarını birleştirme rolü ve araştırmacıların iletişimini 

kolaylaştırması nedeniyle kavramın faydasına değinmiştir. Morgan (1999), beş faktör kişilik 

modelinin ilk olarak Warren Norman tarafından ortaya atıldığını, Norman'ın faktör analizi 

neticesinde 20 faktörlü ölçekten 5 faktör elde ettiğini belirtmiştir. Türkçe yazında "Büyük Beşli" 
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ve İngilizce yazında “The Big Five Theory” olarak isimlendirilen model, Soto ve John (2009), 

Gosling vd (2003) gibi araştırmacılara göre evrensel olarak en çok kullanılan kişilik modeline 

dönüşmüştür.  

Beş faktör kişiliğine ait alt boyutlar, araştırmacılar tarafından farklı şekillerde 

isimlendirilmiştir. Yazında bu boyutlar sorumluluk, dışadönüklük, duygusal denge, uyumluluk 

ve yeni deneyimlere açıklık olarak (zıtları ile birlikte) yer almıştır. Ötken ve Cenkci (2013)  alt 

boyutlardan ilk dördünün araştırmacılarca daha çok kabul gördüğünü belirtirken, deneyimlere 

açıklık boyutunun McCrea ve Costa (1987) tarafından yeniliğe açıklık, Goldberg (1990) 

tarafından zeka/hayal gücü ve Saucier (1994) tarafından aynı şekilde hayal gücü olarak 

isimlendirildiğini belirtmişlerdir.  

Araştırmacılar beş faktör kişilik boyutlandırmaları içerisinde yer alan kişilik türlerinden; 

uyumlu kişileri, cana yakın, güvenilir, saygılı, alçak gönüllü olarak, duygusal dengeli kişileri, 

duygusal tepki aralığı düşük, istikrarlı, umutlu, dışadönük kişileri, sosyal, neşeli, pozitif, iddialı 

ve diğerlerine karşı ilgili, sorumlu kişileri sistemli, başarma yönelimli, hırslı ve titiz olarak 

tanımlamaktadırlar. Gelişime açık kişiler araştırmacılarca yenilikçilikçi, deneyime açık, zeki ve 

hayal gücü yüksek olarak tanımlanmıştır. Turner (2003) ise gelişime açık kişileri, entelektüel, 

sanatçı yönü olan ve duyguları güçlü kişiler olarak tanımlamaktadır 

Araştırmanın diğer değişkeni olan girişimcilik eğiliminin tanımlanması girişimciliğin 

tanımlanması ile mümkün olacaktır.  

Türk Dil Kurumu girişimciyi, 'üretim için bir işe girişen kimse, müteşebbis', girişimciliği 

ise 'emek, sermaye ve doğayı bir araya getirerek üretim sürecinin bir üretim faktörü olarak 

tasarlanması, örgütlenmesi ve onun tüm riskinin üstlenilmesi' olarak tanımlamaktadır. Bozkurt 

vd.'ne göre (2009) girişimcilik, son yıllarda üzerinde ağırlıkla durulan bir konu olmakla birlikte, 

ekonomik gelişmenin, toplumsal ilerlemenin önemli bir unsurudur ve bu nedenle girişimcilik 

faaliyetleri tüm alanlarda desteklenmektedir. Üniversitelerde girişimcilik eğitimlerinin artarak 

devam etmesi bunun önemli bir göstergesidir. Öktem vd.'ne göre girişimcilik (2003), sadece 

serbest piyasada değil, kamu kuruluşları ve üçüncü sektör kuruluşları için de gereklidir. 

Maysami ve Ziemnowicz (2007) ise girişimciliği, yeni fikirler bulma ve yürürlüğe koyma 

konusundaki yetenek olarak tanımlamışlardır.  

Girişimcilik faaliyetini yerine getiren esas aktör olan girişimciyi Leslem (1987) yatırım 

ve gelişme arasında köprü kuran kişi, Emsen vd. (2001), çeşitli üretim faktörlerini bir araya 

getirerek ve risk üstlenerek üretim sürecinde bulunan ve bunun sonucunda da kar elde etmeyi 

amaçlayan kişi, Schumpeter (1965),  teknik yenilik yoluyla pazar fırsatlarını keşfeden bireyler 

olarak tanımlamıştır. Bu noktadan hareketle girişimci kişiliğin yukarıda bahsedilen özellikleri 

kapsaması gerekmektedir. 

Ağca ve Yörük (2006) girişimcilik çalışmalarının ilk olarak girişimcilerin özelliklerine 

odaklandığını bu sebeple de bu ilk araştırmaların yalnızca “girişimci” birey perspektifinden ele 

alındığını savunmuşlardır. Naktiyok vd. (2006) girişimciliğin, var olan işletmelerin büyümek, 

gelişmek ve lider olabilmek için yapmaları gereken faaliyetleri de içerdiğini savunmuşlardır. 

Yazarlara göre girişimcilik, sadece üretim faktörlerini bir araya getirmek ve üretimi başlatmakla 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 728 

ya da yeni bir işletme kurmakla sınırlı değildir ve girişimcilik var olan bütün organizasyonlarda 

yapılan faaliyetleri ve değişimleri de kapsar.  

Börü (2006) girişimciliğin proaktiflik, yenilik meydana getirme ve risk alma olmak üzere 

üç ana unsur barındırdığına değinmiştir. Proaktiflik amaca ulaşmada gereken her yolun 

denenmesini,  yenilik meydana getirme, problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı, sıra dışı ve farklı 

çözüm arayışını ve risk alma ise içinde risk de barındıran muhtemel fırsatlara önemli seviyede 

kaynak aktarılmasını ifade etmektedir. Konuyla ilgili araştırmaları bulunanlardan Çarıkçı ve 

Koyuncu (2010), girişimcilik üzerinde etkili olan faktörler arasında bireyci kültür kavramına 

değinmiş ve bireyci kültürlerde mevcut olan kendine güven, bağımsızlık eğilimi gibi değerlerin 

başarılı girişimcilerin sahip olması gereken özelliklerinden olduğunu ve bireycilik yoğun 

kültürlerde girişimcilik eğiliminin de yüksek olmasının doğal bir sonuç olduğunu 

savunmuşlardır. Girişimci ve girişimcilik tanımları sonrasında girişimcilik eğilimi kavramı 

açıklanacak olursa, girişimcilik eğilimi bireylerdeki mevcut girişimcilik özelliklerinin ortaya 

çıkarılarak bu yönündeki arzu, istek ve çabaların, özetle girişimcilik potansiyelinin harekete 

geçirilmesi ile ilgilidir.  

Girişimcilik eğilimi üzerine çalışan araştırmacılardan Bilge ve Bal (2012) çalışmalarında 

girişimciliğin alt boyutları ile cinsiyet arasında anlamlı farklılıklar elde edememişler ancak erkek 

öğrencilerin girişimcilik ortalamalarının kadın öğrencilerinden daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Bozkurt (2006) Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerini taşımaları 

bakımından düşük bir seviyede olmalarına rağmen, ileride kendi işlerini kurma eğiliminde 

oldukları ve bunu da kişisel birikimleri ile gerçekleştirmeyi düşündükleri sonucuna ulaşmıştır. 

Doğaner ve Altunoğlu (2010) Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi İşletme Bölümünde lisans eğitimi alan öğrenciler üzerinde yaptığı girişimcilik eğilimi 

araştırmasında, girişimcilik eğilimi ile kişilik faktörlerinden yaratıcı olma ve başarma ihtiyacı 

faktörleri arasında anlamlı ilişkilerin varlığını, erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre daha 

fazla girişimcilik eğilimine sahip olduklarını tespit etmişlerdir.   

Ismail vd. (2009) girişimcilik eğilimi üzerinde yaş, cinsiyet, eğitim, iş tecrübesi ve 

bireysel farklılıkların etkili olduğu, Arslan (2002), babalarının eğitim seviyesi yüksek olan 

öğrencilerin kendi işini kurma eğiliminin diğerlerine göre daha yüksek olduğu, Uygun vd. (2012) 

girişimcilik eğilimi ile cinsiyet, okul ve aile geliri arasında ilişki bulunduğu, kendi işini kurma 

eğiliminin büyüdüğü coğrafi bölgeye ve daha önce bir işte çalışma durumuna göre farklılaştığı 

sonuçlarına ulaşmışlardır. Klofsten (2000) çalışmasında girişimcilik üzerinde üniversitelerin de 

önemli bir rolü olduğuna değinmiş, ders olarak okutulan girişimciliğin öğrencileri girişimcilik 

eğilimli yaptığını savunmuşlardır. Klofsten'i destekler biçimde Patır ve Karahan (2010) 

çalışmalarında girişimcilik eğitimi alan üniversite öğrencilerinin kendi işlerini kurmaya daha 

yatkın olduğu sonucuna varmışlardır. 

Yazında girişimcilik eğilimini ölçmeye yönelik farklı ölçeklerin varlığı tespit edilmişken 

bunlardan birisi Girginer ve Uçkun (2004) tarafından geliştirilen, tek boyuttan ve 14 ifadeden 

oluşan ölçektir. Girişimcilik eğilimi yazarlar tarafından ortalama üzerinden hesaplanmış olup, bu 

ölçek alt boyutlara sahip değildir. 'Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin 

Geliştirilmesi' isimli çalışmalarında Yılmaz ve Sünbül (2008), çeşitli yazarlardan faydalanarak 
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36 maddelik girişimcilik ölçeğini geliştirmişler ve ölçeğin güvenilirlik ve geçerliliğini 

sağlamışlardır.  

Börü (2006) ise çalışmasında, öğrencilerin girişimcilik eğilimini ölçmek için 30 ifadeden 

oluşan bir ölçek kullanmış, faktör analizi sonucunda 13 olan faktör sayısını, “yenilik ve hareket”, 

“kararlılık ve azim”, “iş kurmaya ilişkin zorluklar”, “kendi işini yapma konusunda negatif 

düşünceler” ve “aile desteği” olmak üzere 5 faktöre indirmiştir. Doğan (2013) çalışmasında Börü 

tarafından geliştirilen ve 30 ifadeden oluşan girişimcilik eğilimine yönelik ölçeği kullanılarak 7 

faktöre ulaşmıştır. Bu faktörler “azimli ve rekabetçi olma”, “riskten kaçınma”, “kendi işini 

kurma fırsatı ve çalışma”, “yeni iş kurma güçlüğü”, “yenilik yaratma”, “aile desteği” ve 

“hümanizm” dir.  

2. ARAŞTIRMA  

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma ile işletme ve muhasebe eğitimi alan meslek yüksekokulu öğrencilerinin, 

beş faktör kişilik özelliklerinin ve girişimcilik eğilimlerinin tespit edilmesi ve bu iki değişkenin 

birbirleriyle ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.   

2.2. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırmanın örneklemini Balıkesir Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulları 

bünyesinde işletme ve muhasebe eğitimi verilen farklı programlarda okuyan öğrenciler 

oluşturmakta olup, ülkemizin diğer bölgelerindeki farklı üniversitelere bağlı Meslek 

Yüksekokulları bünyesinde muhasebe eğitimi verilen programlarda okuyan öğrencilerin zaman 

ve imkânlar nedeniyle araştırmaya dâhil edilememiş olması bu araştırmanın kısıtlarını 

oluşturmaktadır. Araştırmanın meslek yüksek okullarında okuyan öğrenciler üzerinde yapılmış 

olması ve lisans, lisansüstü öğrencileri üzerinde yapılamamış olması araştırmanın bir diğer 

kısıtıdır.   

2.3. Araştırmanın Örneklemi 

Balıkesir Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulları bünyesinde işletme ve muhasebe 

eğitimi alan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Lojistik, Pazarlama, İşletme Yönetimi, Büro 

Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Dış Ticaret, Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm ve Otel 

İşletmeciliği programlarında 1. ve 2.sınıfta okuyan öğrenciler bu araştırmanın ana kütlesini 

oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 

1.369 öğrenci ise araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. 

2.4. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu 3 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm demografik özelliklere yönelik sorulardan, ikinci bölüm 

girişimcilik eğilimi ölçeği sorularından ve son olarak üçüncü bölüm ise beş faktör kişilik 

özellikleri ölçeği sorularından oluşmuştur.  



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 730 

Araştırmada, Börü (2006) tarafından geliştirilen ve Doğan (2013) tarafından kullanılarak 

faktör analizi sonucu 7 faktör elde edilmiş olan 30 maddeden oluşan Girişimcilik Eğilimi ölçeği 

kullanılmıştır. Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin tespitine yönelik olarak ise Goldberg (1999) 

tarafından geliştirilen ve her bir boyutu 10 maddeden oluşan toplam 50 soruluk IPIP Personality 

Inventory kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan her iki ölçekte yer alan maddeler; (1) Kesinlikle Katılmıyorum , 

(2) Kısmen Katılmıyorum, (3) Emin Değilim, (4) Kısmen Katılıyorum, (5) Kesinlikle 

Katılıyorum olmak üzere 5 basamaklı likert tipi puanlanmıştır.  

Verilerin analizinde SPSS 22 istatistik paket programı kullanılmıştır. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE VERİLERİN ANALİZİ 

3.1. Demografik Faktörlere İlişkin Bulgular 

Tablo-1’de ankete katılan öğrencilerin demografik özelliklerini gösteren frekans 

dağılımları yer almaktadır. 

Tablo 1. Cevaplayıcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Değerler 

 Cinsiyet Frekans Yüzde 

  

Okuduğu Program 

 

Frekans 

 

Yüzde 

 Kadın 737 53,8  Muhasebe ve Vergi Uyg. 293 21,4 

 Erkek 632 46,2  İşletme Yönetimi 297 21,7 

Toplam 1369 100,0  Pazarlama 179 13,1 

Yaş Frekans Yüzde  Büro Yön.ve Yön.Asist. 165 12,1 

20’den Küçük 909 66,4  Dış Ticaret 88 6,4 

21-23 424 31,0  Bankacılık ve Sigortacılık 86 6,3 

24-26 20 1,5  Lojistik 170 12,4 

27-30 13 0,9  Turizm ve Otel İşl. 91 6,6 

31 ve üzeri 3 0,2  Toplam 1369 100,0 

Toplam  1369 100,0  Mezun Olunan Lise Frekans Yüzde 

Öğrenim Türü Frekans Yüzde  Ticaret Meslek 499 36,4 

Normal Öğretim 901 65,8  Normal Lise 400 29,2 

İkinci Öğretim 468 34,2  Teknik Lise 186 13,6 

Toplam 1369 100,0  Anadolu Lisesi 174 12,7 

Sınıfı Frekans Yüzde  Diğer 110 8,0 

1.Sınıf 776 56,7  Toplam 1369 100 

2.Sınıf 593 43,3  Anne/Baba Çalışma Pozisyonu Frekans Yüzde 

Toplam 1369 100,0  Kendi İşi 261 19,1 

Kardeş Sayısı Frekans Yüzde  Kamu Çalışanı 180 13,1 

Yok 119 8,7  Özel Sektör Çalışanı 391 28,6 

1 394 28,8  Emekli 341 24,9 

2 371 27,1  Çiftçi 144 10,5 

3 269 19,6  İşsiz/Çalışmıyor 52 3,8 

4 141 10,3  Diğer 0 0,0 

5 ve Üzeri 75 5,5  Toplam 1369 100,0 

Toplam 1369 100,0     

 

Araştırmaya katılan öğrencilerden 1369 tanesinin cevapları eksiksiz olup bu kişilerin 

cevapları değerlendirilmeye alınmıştır. Tabloda da görüldüğü üzere katılımcıların %53,8'ini 

kadın öğrenciler ve %46,2'sini erkek öğrenciler, %56,7'sini 1.sınıf öğrencileri, %43,3'ünü 2.sınıf 
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öğrencileri oluşturmaktadır. Okudukları program göz önüne alındığında Muhasebe ve İşletme 

bölümlerinde okuyanlar toplamda %43'lük bir ağırlığa sahipken Dış ticaret ve Bankacılık 

bölümünde okuyanların sayısı %13 seviyelerinde kalmıştır. Anne baba çalışma durumuna göre 

frekanslar incelendiğinde, öğrencilerin %28,6'sının anne/babaları özel sektör çalışanı, 

%24,9'unun anne/babaları emekli ve %3,8'inin anne/babaları işsizdir. Mezun olunan lisede 

Ticaret Meslek Lisesi %36,4 ile ve tek kardeşli öğrenci sayısı %28,8 ile dağılımda ilk sırada yer 

almaktadır.  

3.2 Faktör Analizleri ve Güvenilirlik Testleri 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlilikleri için açıklayıcı faktör analizleri 

yapılmıştır. Güvenilirlik için, ölçeklerin Cronbach’s Alpha değerleri sunulmuştur. 

Girişimcilik Eğilimi ölçeğine ilişkin olarak yapılan faktör analizinin ve güvenilirlik 

testlerinin sonuçları aşağıdaki Tablo-2’de yer almaktadır. 

Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda, 30 ifadeden oluşan Girişimcilik Eğilimi 

ölçeğinden, ölçek yapısını bozan 1 soru çıkarılmış ve Doğan (2013)’ın çalışmasındaki gibi 7 

faktör elde edilmiştir. Girişimcilik Eğilimi Ölçeğinden çıkarılan soru Tablo-3’de verilmiştir.  

Yapılan güvenilirlik analizi sonuçları incelendiğinde, tüm boyutların güvenilirlik katsayısının 

0,70’i geçtiği görülmüştür. Bu nedenle kullanılan ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir 

(Büyüköztürk, 2012). 
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Tablo 2. Girişimcilik Eğilimi Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı Faktör ve Güvenilirlik Analizi 

Sonuçları 

Faktörler Faktör 

Yükü 

Cronbach’s 

Alpha 

Faktör-1 Azimli ve Rekabetçi Olma (AR) 

G_1.Sorumluluk almaktan kaçınmam ve sorumluluklarımı baştan sonra izlerim ,824 

,860 

G_7.Eğer bir şeyi yapmayı aklıma koyarsam hiçbir şey beni durduramaz ,754 

G_11.Üstüme aldığım görevleri zamanında bitiririm ,692 

G_22.Bir işe başladığım zaman çevremdeki bir çok insanı benimle birlikte harekete geçiririm ,662 

G_12.İstediğim şeyler için çok çalışmaktan kaçınmam ,656 

G_2.Rekabetten hoşlanırım ,626 

G_21.Hiç kimsenin bana yapmamı söylemesine gerek yoktur, her işimi kendi başıma yaparım ,624 

G_15.İstediğim şeyleri yapabilecek enerjiye sahibim ,623 

Faktör-2 Riskten Kaçınma (RK) 

G_27.Hayatımın sonuna kadar yetecek param olsaydı, iş kurmak yerine banka faizine 

yatırırdım 

,787 

,722 
G_28.Kendi işimi kuracak kadar riski göze alamam ,697 

G_8.Başarısızlık riski olduğunda yeni bir işe başlanmaması gerektiğini düşünüyorum ,639 

G_25.Bir iş kurmayı ancak iyi bir iş bulamadığımda düşünürüm ,637 

G_4.Kendi işimi kurmaktansa, bir şirkette/kurumda çalışmayı tercih ederim ,633 

Faktör-3 Kendi İşini Kurma Fırsatı ve Çalışma (KİKÇ) 

G_18.Tüm birikimimi kaybetsem de yine de aynı işte çalışmaya devam ederdim ,746 

,715 
G_9.Günde 12-16 saat çalışmayı göze alabilirim ,672 

G_5.Bir işin fırsatlar sunması, emniyetli ve garantili olmasından daha önemlidir ,660 

G_29.İnsanların kendi işlerini kurmak için yeterli fırsatlara sahip olduğunu düşünüyorum ,649 

G_17.Geleceği garanti altına almanın insanın kendi işini kurmasından geçtiğini düşünüyorum ,640 

Faktör-4 Yeni İş Kurma Güçlüğü (YİKG) 

G_16.Ekonomik ortamın kendi işini kurmak isteyenler için uygun olmadığını düşünüyorum ,779 

,714 G_26.Karmaşık ve idari süreçler nedeniyle kendi işini kurmanın zor olduğunu düşünüyorum ,716 

G_3.Yetersiz finansman desteği nedeniyle kendi işini kurmanın zor olduğunu düşünüyorum ,704 

G_13.Yeni bir işin nasıl kurulacağı ile ilgili bilgiye ulaşmanın zor olduğunu düşünüyorum ,676 

Faktör-5 Yenilik Yaratma (YY) 

G_6.Daha önceden sorulmamış sorular sorup kimsenin aklına gelmemiş şeyleri düşünürüm ,761 
,702 

G_14.Yenilik yaratma ve bunları uygulama noktasında başarılı olduğumu düşünüyorum ,753 

G_24.Başkalarının aklına gelmeyen bir çok şeyi düşünür ve harekete geçirebilirim ,733 

Faktör-6 Aile Desteği (AD) 

G_23.Bir iş kurmak istesem ailem beni bu konuda yüreklendirir ,748 ,708 

G_19.Kendi başıma bir iş yapmak istersem ailem beni destekler ,695 

Faktör-7 Hümanizm (H) 

G_10.İnsanları severim, herkesle anlaşabilir ve iyi geçinirim ,807 ,702 

G_20.Kendi işini kuran ve başarısız olanlara, yeni bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum ,735 

Çıkarım Metodu: Principal Component Analysis. 

Döndürme Metodu: Varimax with Kaiser Normalization 

Keiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : ,858 

Açıklanan toplam varyans: 56,145 

Toplam Cronbach’s Alpha : ,821 
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Tablo 3. Girişimcilik Eğilimi Ölçeğinden Çıkarılan Soru 

Madde No İfade 

30 Ortak çalışmalarda işleri sıraya koymak benim için planlanmamış ancak yapılması gereken doğal bir görevdir 

 

Beş Faktör Kişilik Özellikleri ölçeğine ilişkin olarak yapılan faktör analizinin ve 

güvenilirlik testlerinin sonuçları aşağıdaki Tablo-4’de yer almaktadır. 

Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda, 50 ifadeden oluşan Beş Faktör Kişilik 

Özellikleri ölçeğinden, ölçek yapısını bozan71 soru çıkarılmış ve literatüre uygun olarak beş 

faktör elde edilmiştir Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeğinden çıkarılan sorular Tablo-5’de 

verilmiştir.  Yapılan güvenilirlik analizi sonuçları incelendiğinde, tüm boyutların güvenilirlik 

katsayısının 0,70’i geçtiği görülmüştür. Bu nedenle kullanılan ölçeğin güvenilir olduğu 

söylenebilir (Büyüköztürk, 2012). 
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Tablo 4. Beş Faktör Kişilik Analizine İlişkin Açıklayıcı Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Faktörler Faktör 

Yükü 

Cronbach’s 

Alpha 
Faktör-1 Duygusal Denge (DE) 

K_37. Çoğunlukla kendimi kederli hissederim.* ,927 

,975 

K_36. Değişken bir ruh haline sahibim.* ,914 

K_32. Nadiren kederlenirim. ,912 

K_38. Başkalarını kolay sinirlendiririm.* ,910 

K_40. Başkalarının düzenlerini kolayca bozabilirim.* ,907 

K_35. Kolaylıkla strese girerim.* ,906 

K_34. Kolaylıkla sinirlenirim.* ,905 

K_31. Çoğu zaman rahat bir insanım. ,898 

K_39. Meraklı birisiyimdir.* ,891 

Faktör-2 Sorumluluk (SR) 

K_25. İşimi titizlikle yaparım. ,913 

,939 

K_28. Görevlerimden kaytarmamda bir sakınca yoktur.* ,867 

K_24. Düzenli olmayı severim. ,862 

K_22. Gündelik işlerimin dürüstçe yapılması önemlidir. ,838 

K_30. Eşyalarım her zaman ortadadır.* ,830 

K_29. İşlerimi karışık bir şekilde yaparım.* ,801 

K_26. İşlerimde bir program takip ederim. ,756 

K_27. Kişisel eşyalarımı çevrede bırakırım.* ,750 

K_23. Ayrıntılara dikkat etmek önemlidir. ,746 

Faktör-3 Uyumluluk (UY) 

K_12. İnsanlara hislerini ifade etmelerinde yardımcı olurum. ,868 

,933 

K_19. Çevremdeki insanların bana ilgilerini önemsiz buluyorum.* ,851 

K_18. Başka insanların problemleri beni ilgilendirmez.* ,849 

K_16. Başka insanların duygularını anlarım ,827 

K_13. Başkaları için zaman ayırırım. ,824 

K_17. Gerçekte başka insanlarla ilgilenmem.* ,787 

K_14. Çevremdeki insanlara ilgiliyimdir. ,778 

K_15. Başkalarının hissettiklerini önemserim. ,732 

Faktör-4 Zeka/Hayal Gücü (ZH) 

K_50. Başkalarının fikirlerinden çok etkilenirim.* ,873 

,924 

K_49. Olayları hızlı anlayamam.* ,852 

K_43. Genelde iyi fikirler üretirim. ,845 

K_41.Geniş bir hayal gücüm vardır. ,820 

K_44. İyice düşünmek bana zaman kaybettirmez. ,813 

K_45. Fikirlerim tamamen kendime aittir. ,800 

K_46.Güçlü bir hayal gücüm yoktur.* ,730 

K_42. Olayları hızlı bir şekilde anlarım. ,704 

Faktör-5 Dışa Dönüklük (DD) 

K_9. Yabancılar arasında sessizimdir.* ,814 

,906 

K_6. Genelde az konuşurum.* ,804 

K_8. Dikkat çekmekten hoşlanmam.* ,796 

K_ 1. Çevremde insanlar olduğunda kendimi rahat hissederim. ,772 

K_4. Genelde sohbete ilk başlayan ben olurum. ,748 

K_10. Genelde arka planda kalırım.* ,722 

K_5. Bir çok değişik insanla konuşabilirim. ,712 

K_2. Eğlenceyi severim. ,681 

K_3. İlgi odağı olmayı önemsemem.* ,670 

“ * ” İşaretli ifadeler ters (reverse) olarak kodlanmıştır . 
 

Çıkarım Metodu: Principal Component Analysis. 
Döndürme Metodu: Varimax with Kaiser Normalization 

Keiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : ,838 

Açıklanan toplam varyans: 69,057 

Toplam Cronbach’s Alpha : ,882 
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Tablo 5. Beş Faktör Kişilik Analizi Ölçeğinden Çıkarılan Sorular 

Madde 

No 

İfade 

K_7 Söyleyeceklerim genelde azdır. 

K_11 Yumuşak bir kalbe sahibim. 

K_20 Çevremdeki insanların basit düşüncede oldukları kanısındayım. 

K_21 Her zaman önceden hazırlıklıyımdır. 

K_33 Bir çok şey ruh halimi değiştirebilir. 

K_47 Özetlenmiş fikirleri zor anlarım. 

K_48 İnsanların fikirleriyle ilgilenmiyorum. 

3.3 Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

Ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliği sağlandıktan sonra, değişkenler arasındaki ilişkiler 

(korelasyon) incelenmiştir. Aşağıdaki Tablo-6’da değişkenler arasındaki ilişkiler (korelasyon) ve 

bazı tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır. 

Tablo 6. Değişkenler Arasındaki İlişkiler ve Bazı Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ortalama Std.Sapm

a 
(1) Azimli ve 

Rekabetçi Olma 

(AR) 

           
3,8449 ,88559 

(2)  Riskten 

Kaçınma (RK) 

,066*           3,0168 ,98714 

(3) Kendi İşini 

Kurma Fırsatı ve 

Çalışma (KİKÇ) 

,194** -

,112** 

         3,2117 ,91385 

(4) Yeni İş Kurma 

Güçlüğü (YİKG) 

-

,164** 
,212** 

-

,143*

* 

        
2,6464 ,95018 

(5) Yenilik 

Yaratma (YY) 
,370** -,010 ,191*

* 

-

,161** 
       3,5262 ,96005 

(6) Aile Desteği 

(AD) 

,435** ,078** ,178*

* 

-

,126** 

,345**       3,8365 1,12464 

(7) Hümanizm (H) ,443** ,034 ,159*

* 

-

,151** 

,314** ,394**      3,7626 1,12888 

(8) Duygusal 

Denge (DE) 
,031 -,004 -,008 -,015 -,013 ,030 ,025     3,3541 1,13089 

(9) Sorumluluk 

(SR) 

,101** -,010 -,004 -,030 ,014 ,029 ,046 -,036    3,6682 ,87988 

(10) Uyumluluk 

(UY) 

,046 -,009 ,037 -,033 ,031 ,043 ,108** -,108** ,091**   4,0158 ,78441 

(11) Zeka/Hayal 

Gücü (ZH) 

,149** -,018 ,082*

* 

-,042 ,409** ,159** ,127** -,060* ,123** ,149**  3,8694 ,89304 

(12) Dışa 

Dönüklük (DD) 
,009 -,065* ,014 -,040 ,016 ,017 -,005 ,170** ,073** ,192** ,01

9 

3,7051 ,89271 

*. Korelasyonlar 0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

**. Korelasyonlar 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 
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Analiz sonuçlarına göre girişimcilik eğilimi alt boyutlarından “Azimli ve Rekabetçi Olma 

(AR)” ile beş faktör kişilik özellikleri alt boyutlarından “Sorumluk (SR)” arasında p <0.01 

anlamlılık düzeyinde pozitif bir ilişki elde edilmiştir. Girişimcilik eğilimi alt boyutlarından 

“Hümanizm (H)” ile beş faktör kişilik özellikleri alt boyutlarından “Uyumluluk (UY)” arasında p 

<0.01 anlamlılık düzeyinde pozitif bir ilişki elde edilmiştir. Girişimcilik eğilimi alt boyutlarından 

“Azimli ve Rekabetçi Olma (AR)”, “Kendi İşini Kurma Fırsatı ve Çalışma (KİKÇ)”, “Yenilik 

Yaratma (YY)”, “Aile Desteği (AD)” ve “Hümanizm (H)” boyutları ile beş faktör kişilik 

özellikleri alt boyutlarından “Zeka/Hayal Gücü (ZH)” arasında p <0.01 anlamlılık düzeyinde 

pozitif ilişkiler elde edilmiştir. Girişimcilik eğilimi alt boyutlarından “Riskten Kaçınma (RK)” 

ile beş faktör kişilik özellikleri alt boyutlarından “Dışa Dönüklük (DD)” arasında ise p<0.05 

anlamlılık düzeyinde negatif bir ilişki elde edilmiştir. Girişimcilik eğilimi alt boyutlarından hiç 

birisi ile beş faktör kişilik özellikleri alt boyutlarından “Duygusal Denge (DE)” arasında ilişki 

tespit edilememiştir. Bu durumda, beş faktör kişilik özellikleri alt boyutlarından “Zeka/Hayal 

Gücü (ZH)” boyutunun girişimcilik eğilimi alt boyutları ile en fazla ilişki gösteren kişilik özelliği 

boyutu olduğu görülmektedir. 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada işletme ve muhasebe eğitimi alan meslek yüksekokulu öğrencilerinin, beş 

faktör kişilik özelliklerinin ve girişimcilik eğilimlerinin düzeylerinin belirlenerek, bu iki 

değişkenin birbirleriyle ilişkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre, beş faktör kişilik ölçeği orijinal ölçektekiyle benzer şekilde 

duygusal denge, sorumluluk, uyumluluk, zeka/hayal gücü ve dışa dönüklük olarak 5 faktörde 

toplanmıştır. Bu boyutlar arasında en yüksek ortalamaya 4,01 ile uyumluluk sahipken en düşük 

ortalama 3,35 ile duygusal dengededir. Uyumluluk skorunun yüksek çıkması araştırmaya katılan 

öğrencilerin diğerlerini düşünen, başkalarına zaman ayıran ve çevresiyle ilgili bir kişiliğe sahip 

olduklarını göstermektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin duygusal denge skorlarının düşük 

çıkması, duygusal olarak daha uç noktalarda yaşadıkları sonucunu karşımıza çıkarmaktadır. 

Girişimcilik eğilimi ölçeği aynı şekilde azimli ve rekabetçi olma, riskten kaçınma, kendi işini 

kurma fırsatı, yeni iş kurma güçlüğü, yenilik yaratma, aile desteği ve hümanizm olmak üzere 7 

boyutta toplanmıştır. Girişimcilik eğilimi boyutları arasında en yüksek ortalama 3,84 ile azimli 

ve rekabetçi olma boyutuna ait iken en düşük ortalamaya sahip boyut 2,64 ile yeni iş kurma 

güçlüğü'ne aittir. “Azimli ve Rekabetçi Olma (AR)” boyutuna ait skorun yüksek olması, 

araştırma kapsamındaki öğrencilerin kendilerini rekabetçi ve sorumluluk sahibi olarak 

gördüklerini, hedeflerine ulaşma konusunda çalışma azmine sahip olduklarına inandıklarını 

göstermektedir. Bu durum Börü'ye ait (2006) çalışma sonuçlarıyla örtüşmektedir. Araştırmada 

öğrencilerin yeni iş kurma güçlüğüne ait skorlarının düşük çıkması, öğrencilerin mezun olduktan 

sonra yeni iş kurma noktasında kendilerine güvenmedikleri sonucunu karşımıza çıkarmaktadır.  

Araştırmamız sonuçlarına göre, girişimcilik eğilimi alt boyutlarından “Azimli ve 

Rekabetçi Olma (AR)” ile beş faktör kişilik özellikleri alt boyutlarından “Sorumluk (SR)” 

arasında p <0.01 anlamlılık düzeyinde pozitif bir ilişki elde edilmiştir. Alt boyutlar arasındaki bu 

ilişki öğrencilerin sorumluluklarını azimli ve rekabetçi özellikleri sayesinde yerine getirdikleri 

gibi bir çıkarsama yapmamıza neden olmuştur. Alt boyutlar arasındaki bir diğer anlamlı ilişki 

Girişimcilik Eğilimi alt boyutlarından “Hümanizm (H)” ile beş faktör kişilik özellikleri alt 
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boyutlarından “Uyumluluk (UY)” arasında, p <0.01 anlamlılık düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu 

sonuç araştırmaya katılan öğrencilerin hümanizm'e ait ifadelerde yer aldığı gibi insancıl ve 

diğerkam özelliklere sahip oldukları ve bu özellikleri ile uyumluluk alt boyutuna ait "İnsanlara 

hislerini ifade etmelerinde yardımcı olurum", "Başkalarının hissettiklerini önemserim" ve 

"Başkaları için zaman ayırırım" gibi uyumluluk ifadeleriyle örtüştüğü görülmektedir.   

Çalışmamızda girişimcilik eğilimi alt boyutlarından “Azimli ve Rekabetçi Olma (AR)”, 

“Kendi İşini Kurma Fırsatı ve Çalışma (KİKÇ)”, “Yenilik Yaratma (YY)”, “Aile Desteği (AD)” 

ve “Hümanizm (H)” boyutları ile beş faktör kişilik özellikleri alt boyutlarından “Zeka/Hayal 

Gücü (ZH)” arasında p <0.01 anlamlılık düzeyinde pozitif ilişkiler elde edilmiş olup bu durum 

Patır ve Karahan'ın (2010) çalışmasında çıkan üniversite öğrencilerinin kendi işlerini kurmaya 

daha yatkın olduğu sonucu ile uyumludur. Girişimcilik eğilimi alt boyutlarından “Riskten 

Kaçınma (RK)” ile beş faktör kişilik özellikleri alt boyutlarından “Dışa Dönüklük (DD)” 

arasında ise p<0.05 anlamlılık düzeyinde negatif bir ilişki elde edilmiştir. Girişimcilik eğilimi alt 

boyutlarından hiç birisi ile beş faktör kişilik özellikleri alt boyutlarından “Duygusal Denge 

(DE)” arasında ilişki tespit edilememiştir. Bu durumda, beş faktör kişilik özellikleri alt 

boyutlarından “Zeka/Hayal Gücü (ZH)” boyutunun girişimcilik eğilimi alt boyutları ile en fazla 

ilişki gösteren kişilik özelliği boyutu olduğu görülmektedir. Bu sonuç Doğaner ve Altunoğlu'nun 

(2010) araştırmasının çıktılarıyla uyuşmaktadır.    
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Özet 

Küçük işletmeler ile muhasebe meslek mensupları arasındaki mali müşavirlik hizmetlerinin önemli bir 

parçasını vergi işlemleri oluşturmaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının sunmuş olduğu vergi işlemlerine yönelik 

hizmet neticesinde, müşteri memnuniyeti ve müşterilerin hizmet kalitesi algısı olumlu veya olumsuz etkilenmektedir. 

Ancak, müşterilerin vergi okuryazarlık düzeyi, meslek mensubunun vergi işlemleri ile ilgili sunduğu hizmetin 

kalitesine yönelik müşteri algılarını etkileyebilir. Düşük düzeyde vergi okuryazarlığına sahip işletme sahipleri vergi 

ile ilgili her türlü sorumluluğu meslek mensubundan beklemektedir. Vergi okuryazarlığı yüksek olan bireyler ise 

sorumlulukları belirli oranlarda meslek mensubu ile paylaşmakta ve meslek mensubundan beklentileri de 

artmaktadır. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, vergi okuryazarlığı düzeyinin hizmet kalitesi ve müşteri 

memnuniyeti nasıl etkilediğini belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için, ilgili değişkenlerden oluşan bir model 

geliştirilmiştir. Bu araştırmanın uygulama aşamasında Balıkesir ilinde faaliyette bulunan küçük işletmelerle yüz 

yüze anket çalışması yapılmıştır. Araştırmada Banar ve Ekergil (2010) tarafından Ishak vd. (2006) ile Saxby vd. 

(2004)’nin kullandıkları ölçeklerden yararlanılarak kullanılan 6 sorudan oluşan Müşteri Memnuniyeti Ölçeği 

kullanılmıştır. Algılanan hizmet kalitesi ölçeği Swaen ve Chumpitaz (2008)’den alınmış ve vergi okuryazarlığı 

ölçeği tarafımızdan geliştirilmiştir. Araştırma kapsamında 1.163 işletme sahibi ile görüşülmüştür. Eksik bilgi 

verilen 93 anket araştırmaya dahil edilmeyerek, 1.070 anket veri analizinde kullanılmıştır. Analizler için SPSS 

istatistik paket programı ve AMOS yapısal eşitlik programı kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Vergi Okuryazarlığı, Algılanan Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti, Mali 

Müşavirlik Hizmetleri 

 

                                                           
1
 Bu araştırma Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından desteklenmiştir. 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 

 

 
741 

THE EFFECT OF SMALL BUSINESS ADMINISTRATORS ON QUALITY 

OF SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION OF TAX 

LITERACY LEVELS: A RESEARCH ON PUBLIC ACCOUNTING 

SERVICES 

Abstract 

Processing taxes constitutes an important part of the public accounting services provided to the small 

businesses by accounting professionals. Customer satisfaction and perceptions of quality service of customers are 

positively or negatively affected by the accounting services provided by accounting professionals. However, the 

level of tax literacy of the customers can affect the perception of the service provided by the tax processing 

professionals. Business owners with a low level of tax literacy expect any tax-related responsibilities from the 

professionals. The individuals with high tax literacy share responsibilities at a certain ratio with the professionals. 

Thus, the aim of this research is to determine how the level of tax literacy affects the quality of service and the 

perception of customer satisfaction. To achieve this goal, a model of related variables was developed. In the 

implementation phase of this research, a questionnaire survey was conducted with small enterprises operating in 

Balıkesir province. Customer satisfaction scale was retreived from Banar ve Ekergil (2010), perceived quality of 

service scale from Swaen and Chumpitaz (2008) and tax literacy scale was developed by us. For the analyses SPSS 

statistical package program and AMOS structural equation program were used. As the result of the analyses, 

various suggestions have been made to practitioners and academicians. 

Keywords: Tax literacy, Perceived Service Quality, Customer Satisfaction, Public Accounting Services 

1. GİRİŞ 

KOBİ’ler tüm dünyada olduğu gibi,  ülkemiz ekonomisi için de önemli bir role sahip, 

ekonomiye dinamizm kazandıran işletmelerdir. KOBİ’ler, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 

Örgütü’ne (OECD)’ne üye ülkelerdeki işletmelerin yaklaşık olarak %95’ini oluşturan KOBİ’ler 

bu ülkelerdeki istihdamında yine yaklaşık olarak %65’ini gerçekleştirmektedirler (Svetlicic, 

Jaklic ve Burger, 2007’den aktaran Yazıcı, 2010). Türkiye’de KOBİ’ler Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) kayıtlarına göre 2014 yılında toplam işletme sayısının %99,8’ini, istihdamın ise 

%68,4’ünü oluşturmaktadır (TÜİK, 2017).  

KOBİ’ler, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 

Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile üç sınıfa ayrılarak tanımlanmıştır. Buna göre, 10 

kişiden az istihdamı bulunan ve yıllık net satış hasılatı 1 milyon TL’yi aşmayan işletmeler 

“mikro ölçekli KOBİ”, 50 kişiden az istihdamı bulunan ve yıllık net satış hasılatı 8 milyon TL’yi 

aşmayan işletmeler “küçük ölçekli KOBİ”, 250 kişiden az istihdamı bulunan ve yıllık net satış 

hasılatı 40 milyon TL’yi aşmayan işletmeler “orta ölçekli KOBİ” olarak tanımlanmıştır. 

KOBİ’lerde genellikle işletme sahibi, girişimci ve yönetici aynı kişide bütünleşmektedir. 

İşletme sahibi işletmenin mülkiyetine sahip olan kişi olarak aynı zamanda girişimci ve kurulan 

işletmenin en üst seviyedeki tepe yöneticisi durumundadır. Sahibinin yönettiği işletme 

kendisinden bağımsız herhangi bir varlık değildir (Sarıgül, 2012: 60).  

İşletmenin ekonomik faaliyetlerine ilişkin finansal bilgileri ölçmek ve çeşitli kullanıcılara 

bu finansal bilgileri raporlamak amacıyla kullanılan süreç (Hermanson vd, 1983’den aktaran 

Bektöre vd, 2007: 3) şeklinde tanımlanan muhasebe, işletmeler açısından hayati bir öneme 
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sahiptir. İşletmeler, muhasebe süreci sayesinde işletmelerinin finansal durumu ile ilgili en doğru 

ve güvenilir bilgilere ulaşabilecek, işletmenin taraflarına bu bilgiler sunulacak ve alınacak 

yönetsel kararlarda bu bilgiler kullanılacaktır. 

KOBİ’lerde, genellikle ayrı bir muhasebe birimi bulunmamaktadır. Ülkemizde, özellikle 

mikro ölçekli ve küçük ölçekli işletmeler, ihtiyaç duydukları muhasebe hizmetlerini bağımsız 

çalışan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik bürolarından hizmet alımı yoluyla elde 

etmektedirler. Ancak, bu işletmeler genellikle muhasebeyi işletmenin durumunu izlemek ve 

yönetsel kararlarda kullanmak amacıyla değil, kamuya olan sorumluluklarının yerine getirilmesi 

için bir araç olarak görmektedirler.  Bu nedenle, bu tür işletmeler ile muhasebe meslek 

mensupları arasındaki mali müşavirlik hizmetlerinin önemli bir parçasını vergi işlemleri 

oluşturmaktadır. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, vergi okuryazarlığı düzeyinin hizmet 

kalitesi ve müşteri memnuniyetini nasıl etkilediğini belirlemektir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI, ARAŞTIRMANIN MODELİ VE HİPOTEZLER 

2.1. Vergi Okuryazarlığı 

Vergi okuryazarlığı kavramı yeni ve halen gelişen bir kavram olup, bu konudaki literatür 

henüz yeterince gelişmemiştir. Bu nedenle, vergi okuryazarlığı ile ilgili herkes tarafından kabul 

edilebilir genel bir tanım mevcut değildir. Vergi okuryazarlığı; kişisel vergilendirmeye ilişkin 

sorunları yönetmek için sahip olunması gereken vergisel bilgi olarak tarif edilebilir (Bhushan, 

Medury, 2013). Vergi okuryazarlığı için temel ön koşul şüphesizdir ki temel okuryazarlıktır. 

Diğer bir deyişle vergi kanunları, vergi prosedürleri ve vergi yükünü anlayabilmek için okuma 

yazma kapasitesi çok önemlidir. Nero ve ark. (2010) göre, bir kişi tek başına vergi 

beyannamelerini ya da raporlarını anlayabilir, çeşitli vergi hesaplamalarını tek başına yapabilir 

ve finansal ortamda olası vergi risklerinin farkına varabilirse, fonksiyonel vergi okuryazarı 

olarak tanımlanabilir. Bardai (1992) ’ye göre vergi okuryazarlığı vergi 

formlarını/beyannamelerini doldurma yeteneği ve bağımsız vergi yüklerinin hesaplanabilmesi 

yeteneği olarak tanımlanabilir. Nero ve Amrizah (2003, 2005) ve Amrizah ve Nero (2005); vergi 

okuryazarlığı için, vergi yükümlülüğünün nasıl belirleneceğinin, vergiye tabi gelirlerin, 

indirilebilecek giderlerin, vergi muafiyetleri ve iadelerinin bilinmesini vurgulamıştır. 

2.2. Algılanan Kalite 

Kalite, müşteri tatmini sağlamak amacıyla bir ürünün veya hizmetin müşteri 

gereksinmelerine uyum koşullarını tanımlayan özellikleridir (Juran, 1988; 22). Deming’e göre 

kalite tüketicinin işletmenin ürettiği ürün ya da hizmet hakkındaki yargısıdır (Deming, 1998, 

s.137). Zeithaml (1988)  kaliteyi bir ürünün sahip olduğu üstünlük veya mükemmellik olarak 

tanımlanırken, algılanan kaliteyi ise, ürünün mükemmelliğine veya üstünlüğüne yönelik tüketici 

değerlendirmesi (yargılaması) olarak tanımlar. 

Hizmet kalitesi, müşterilerin bir hizmete ilişkin beklentileri ile yararlandığı gerçek hizmet 

deneyimindeki algısı arasındaki farktır (Parasuraman vd., 1985, 1988). Algılanan kalite bir 

tüketici tutumudur (Parasuraman vd., 1988; Liljander ve Strandvik, 1993). Müşteri pek çok 

faktörü dikkate alarak, kendisine sunulan hizmet ile beklediği hizmeti karşılaştırmakta ve bir 
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kalite algısına ulaşmaktadır. Yapılan karşılaştırma sonucunda algılanan kalite beklenen kalitenin 

altında kalırsa, müşterinin hizmet kalitesini olumsuz değerlendirdiği, algılanan kalitenin 

beklenen kalitenin üzerinde kalması durumunda ise müşterinin hizmet kalitesini olumlu 

değerlendirdiği söylenebilir. 

Hizmet kalitesi müşterinin firmada kalmasını, rekabet yeteneği gibi firmaya stratejik 

kazançlar ve uzun dönem karlılık sağlayan önemli bir kavramdır (Mpinganjira, 2015). İşletmeler 

için kaliteli ürün/hizmet sunumu rakiplerden farklılaşma anlamına gelmektedir (Bamert ve 

Wehrli, 2005:134). Cronin ve Taylor (1992, 1994) hizmet kalitesinin sadece algılanan hizmeti 

kullanarak ölçülmesi gerektiğini savunarak, hizmet kalitesini, müşteri memnuniyeti ve satın alma 

niyeti arasındaki ilişki ile açıklanmaya çalışmışlardır. Hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve 

sadakatinin sağlanmasına yardımcı olmasının yanı sıra, maliyetlerin azaltılması, karlılığın 

artırılması, örgütsel amaçlara ulaşılması ve pozitif ağızdan ağza pazarlama yapılmasını da sağlar 

(Zaibaf vd., 2013). 

Hizmet işletmelerinde kalitenin ölçümü diğer işletmelere nazaran daha zordur. Çünkü; 

hizmet performansa dayalı olarak değişkenlik göstermektedir ve çalışanlar sürekli olarak aynı 

davranışı sergileyemeyebilirler. Ayrıca hizmetten kalite beklentisi müşteriden müşteriye 

değişkenlik gösterdiği için kalite uyuşmazlığı sorunu ortaya çıkabilir (Ennew v.d., 1993: 59). 

2.3. Müşteri Memnuniyeti 

Pizam ve Ellis (1999) müşteri memnuniyetini, müşterinin bir mal veya hizmetten umduğu 

ya da beklediğini elde etmenin verdiği iyi hissetme veya hoşnutluğu ifade eden psikolojik bir 

kavram olarak ifade etmişlerdir. Oliver (1997: 13) ise müşteri memnuniyetini; bir mal veya 

hizmetin bir özelliğinden veya hizmetin bütün olarak kendisinden, tüketimle ilgili keyif verici 

tatminkârlık olarak ifade etmektedir (Mohammad ve Alhamadani, 2011: 63).  

Müşteriler, satın aldıkları ürün ve hizmetlere yönelik çeşitli beklentilere sahiptir (Hubbert 

vd, 1995: 7; Wall ve Berry, 2007: 62). Müşteri memnuniyeti, tüketicinin alım sonrası elde 

ettikleri ile beklentilerini karşılaştırdığında ortaya çıkan olumlu durumdur (Peter & Olson, 2010). 

Müşteriler açısından satın alınan ürün ve hizmetlerde beklentilerin karşılanması, onların 

memnuniyetini arttıran en önemli uygulamadır (Parasuraman vd, 1988). 

İşletmelerin uzun dönem rekabet avantajı sağlamalarında ve amaçlarına ulaşmalarında 

müşteri memnuniyeti önemli bir rol üstlenmiştir (Henning-Thurau & Klee, 1997). 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, VERİ VE YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın amacı, araştırmanın hipotezleri ve modeli, araştırmanın evreni 

ve örneklem ile anket formunun tasarımı açıklanmaktadır. 
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3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarından hizmet satın alan küçük 

işletme sahiplerinin vergi okuryazarlık düzeyinin hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini nasıl 

etkilediğini belirlemektir.  

3.2. Araştırmanın Hipotezleri ve Modeli 

Çalışmanın amacını ifade eden model Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Vergi okuryazarlık düzeyinin artmasının müşteri beklentilerinde de bir artış yaratacağı ve 

aldığı gerçek hizmet deneyimindeki algısının beklentilerinin altında kalacağı düşünülmektedir.  

Bu modele göre, muhasebe meslek mensuplarından hizmet satın alan küçük işletme sahiplerinin 

vergi okuryazarlık düzeyi arttıkça, algılanan kalitenin ve müşteri memnuniyetinin azalacağı 

varsayılmaktadır. Algılanan kalitenin ise müşteri memnuniyetini pozitif etkileyeceği 

düşünülmektedir. Araştırmanın modeline uygun olarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.  

H1: Genel vergi boyutunun algılanan kalite üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

H2: Gelir vergisi boyutunun algılanan kalite üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

H3: Ceza ve denetim boyutunun algılanan kalite üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

H4: Belge düzeni ve bildirimler boyutunun algılanan kalite üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi 

vardır. 

H5: Genel vergi boyutunun memnuniyet üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

H6: Gelir vergisi boyutunun memnuniyet üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

H7: Ceza ve denetim boyutunun memnuniyet üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

H8: Belge düzeni ve bildirimler boyutunun memnuniyet üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi 

vardır. 

H9: Algılanan kalitenin memnuniyet üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 

 

 

Gelir Vergisi 

VERGİ 

OKURYAZARLIĞI 
 

Genel Vergi 

 

Ceza ve Denetim 

Belge Düzeni ve 

Bildirimler 

ALGILANAN KALİTE MEMNUNİYET 
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3.3. Araştırmanın Evreni, Örneklem ve Anket Formunun Tasarımı 

Bu araştırmada, Balıkesir ili merkez (Balıkesir merkez olarak ifade edilen bölüm 

Altıeylül ve Karesi olmak üzere 2 ilçeden oluşmuştur) ve 18 ilçesinde bulunan ve muhasebe 

hizmetini dışarıdan satın alan gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi olan (ticari 

kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden) işletme sahipleri ana kütle olarak belirlenmiştir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) istatistiklerine göre Balıkesir ilindeki gerçek usulde 

vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri sayısı araştırmanın başladığı Kasım 2016 tarihi 

itibariyle 28.002’dir (GİB, 02.11.2016). Bu sayının içerisinde TÜRMOB kayıtlarına göre sayısı 

643 olan bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler’de dahildir. Araştırma muhasebe 

meslek mensuplarının verdiği hizmetin kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesi 

olduğu için, meslek mensupları kapsam dışında bırakıldığında, araştırmanın ana kütlesi (28.002 

– 643 =) 27.359’dur.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket uygulaması 

için kolayda örnekleme metodu seçilmiş ve uygulama yüz yüze yapılarak gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma kapsamında 1.163 işletme sahibi ile görüşülmüştür. Eksik bilgi verilen 93 anket 

araştırmaya dâhil edilmeyerek, 1.070 anket veri analizinde kullanılmıştır. Nüfus ve kapsam 

dâhilindeki işletme sayısı az olan bazı ilçelerde hiç sonuç alınamamıştır. 

Anket formu 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm demografik faktörlerden, ikinci 

vergi okuryazarlığı ölçeğinden, üçüncü bölüm algılanan kalite ölçeğinden ve dördüncü bölüm 

müşteri memnuniyeti ölçeğinden oluşmaktadır. 

Araştırmada vergi okuryazarlığını ölçmek için öncelikle literatürde bu konuyla ilgili 

yapılan araştırmalar incelenmiş, daha sonra bu araştırmalardan elde edilen bilgiler 

doğrultusunda, ana kitleye uygun bir şekilde seçilen 45 kişilik küçük işletme sahibi grubu ile 

odak (focus) grup çalışması yapılmış, çalışma sonucunda 23 soruluk vergi okuryazarlığı ölçeği 

geliştirilmiştir. Araştırmada Banar ve Ekergil (2010) tarafından Ishak vd. (2006) ile Saxby vd. 

(2004)’nin kullandıkları ölçeklerden yararlanılarak kullanılan 6 sorudan oluşan Müşteri 

Memnuniyeti Ölçeği kullanılmıştır. Algılanan hizmet kalitesi ölçeği ise Swaen ve Chumpitaz 

(2008)’den alınmıştır.  

Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri (açıklayıcı faktör 

analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı) SPSS ve AMOS 

paket programları kullanılarak yapılmıştır. 
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4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

4.1. Demografik Bulgular 

Aşağıdaki Tablo 1’de ankete katılan işletme sahiplerinin demografik özelliklerini 

gösteren frekans dağılımları görülmektedir. 

Tablo 1. Demografik Özellikler 

 

 Cinsiyet Frekans Yüzde  Medeni Durum Frekans Yüzde 

Kadın 208 19,4  Evli 849 79,3 

Erkek 862 80,6  Bekâr 221 20,7 

Toplam 1070 100,0  Toplam 1070 100,0 

       

Yaş Frekans Yüzde  Eğitim Durumu Frekans Yüzde 

24 ve Altı 56 5,2  İlkokul 114 10,7 

25-30 207 19,3  Ortaokul 208 19,4 

31-35 171 16,0  Lise 489 45,7 

36-40 214 20,0  Ön Lisans 121 11,3 

41-45 165 15,4  Lisans 111 10,4 

46-50 116 10,8  Lisans Üstü 27 2,5 

51-55 77 7,2  Toplam 1070 100,0 

56-60 42 3,9     

61 ve Üzeri 22 2,1  İşletme Türü Frekans Yüzde 

Toplam 1070 100,0  Tek Şahıs 965 90,2 

    Adi Ortaklık 105 9,8 

Mükellefiyet Türü Frekans Yüzde  Toplam 1070 100,0 

I.Sınıf Tacir 401 37,5     

II.Sınıf Tacir 640 59,8  Çalışan Sayısı Frekans Yüzde 

Serbest Meslek Erbabı 29 2,7  Yok 584 54,6 

Toplam 1070 100,0  1-9  467 43,6 

    10-49 19 1,8 

    Toplam 1070 100,0 

       

Faaliyet Süresi Frekans Yüzde  Mevcut SMMM ile Çalışma 

Süresi 

Frekans Yüzde 

1-5 Yıl 349 32,6  1-5 Yıl 489 45,7 

6-10 Yıl 300 28,0  6-10 Yıl 297 27,8 

11-15 Yıl 164 15,3  11-15 Yıl 128 12,0 

16-20 Yıl 121 11,3  16-20 Yıl 89 8,3 

21-25 Yıl 54 5,0  21-25 Yıl 38 3,6 

26 ve Üzeri 82 7,7  26 ve Üzeri 29 2,7 

Toplam 1070 100,0  Toplam 1070 100,0 

Araştırmaya katılan işletmelerin, mevcut işlerini yapma sürelerinin ortalama 10,81 yıl 

olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan işletmelerin mevcut muhasebecileri ile çalışma 

ortalamaları ise 8,25 yıl olarak ifade edilmiştir.   

4.2. Ölçeklerin Geçerlilik Ve Güvenirlilikleri 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin faktör yapılarının tespiti, geçerlilik ve güvenirlilik 

düzeyleri çeşitli analizlerle tespit edilmeye çalışılmıştır. Öncelikli olarak, çalışmanın temelini 

oluşturan ve araştırmacılar tarafından geliştirilen gelir vergisi mükellefleri için vergi 

okuryazarlığı ölçeğinin faktör yapısı belirlenmiştir. Bu ölçeğin faktör yapısını belirlemek için 
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açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Daha sonra ise, diğer ölçeklerle arasındaki etkileşimi 

belirlemek ve açıklayıcı faktör analizinde ortaya çıkan faktör yapısını doğrulamak için 

doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Ayrıca açıklayıcı faktör analizi sonucu elde edilen 

boyutlar için Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Böylece ölçeğin güvenirlilik düzeyi 

belirlenmiştir.  

Aşağıdaki Tablo 2’de vergi okuryazarlığına yönelik açıklayıcı faktör analizi sonuçları 

gösterilmiştir.  

Tablo 2. Vergi Okuryazarlığına Yönelik Açıklayıcı Faktör Analizi 

Ölçekler 

Faktörler  

Gelir 

Vergisi 

Belge 

Düzeni ve 

Bildirimler 

Genel 

Vergi 

Ceza Ve 

Denetim 

VO_08 0,747    

VO_12 0,732    

VO_09 0,678    

VO_07 0,668    

VO_10 0,623    

VO_11 0,562    

VO_20  0,730   

VO_22  0,691   

VO_23  0,681   

VO_21  0,663   

VO_18  0,635   

VO_19  0,572   

VO_03   0,751  

VO_04   0,718  

VO_02   0,691  

VO_06   0,593  

VO_05   0,532  

VO_01   0,509  

VO_14    0,694 

VO_16    0,659 

VO_17    0,653 

VO_13    0,636 

VO_15    0,623 

Özdeğer 4,148 2,236 1,977 1,970 

Açıklanan Varyans 18,035 9,721 8,596 8,566 

Cronbach’s Alpha 0,767 0,753 0,721 0,677 

Açıklanan Toplam Varyans  % 44, 919 

Çıkarım Metodu: Principal Component Analysis.  

 Döndürme Metodu: Varimax with Kaiser Normalization. 

Tablo 2 incelendiğinde, vergi okuryazarlığı ölçeğinin 4 boyuttan oluştuğu görülmektedir.  

Bu boyutlar, ifadelerin içerikleri dikkate alınarak, “gelir vergisi”, “belge düzeni ve bildirimler”, 

“genel vergi” ve “ceza ve denetim” olarak isimlendirilmiştir. Faktör yükleri 0,50’nin altında 

değildir. Ayrıca, Gelir Vergisi, Belge Düzeni ve Bildirimler, genel vergi faktörlerinin 

güvenirlilik katsayıları istenilen düzeyin üzerindedir. Hair vd. (2010)’a göre alfa katsayısı 
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0,70’in üzerinde olması güvenirlilik için yeterli görülmektedir. Ceza ve Denetim boyutunun alfa 

katsayısı 0,70’in altındadır. Ancak, İslamoğlu ve Alnıaçık (2016)’a göre alfa katsayısının 0,60’ın 

üzerinde olması güvenirlilik için kabul edilebilir düzeyi ifade etmektedir. Ortaya çıkan bu faktör 

yapısını doğrulamak ve diğer değişkenlerle etkileşimi belirlemek amacıyla bundan sonraki 

aşamada doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu analiz için, AMOS yapısal eşitlik programı 

kullanılmıştır. Analiz sonuçları aşağıdaki Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Ölçekler 
Std. Faktör 

Yükleri 

Critical Ratio 

(CR) 

CR  

(Composite 

Reliability) 

VO_04 <--- genel 0,603*** * 

0,736 VO_03 <--- genel 0,833*** 14,842 

VO_02 <--- genel 0,634*** 15,237 

VO_12 <--- gelir 0,655*** * 

0,754 
VO_09 <--- gelir 0,548*** 14,526 

VO_08 <--- gelir 0,804*** 17,721 

VO_07 <--- gelir 0,615*** 15,904 

VO_23 <--- belge 0,821*** * 

0,803 
VO_22 <--- belge 0,656*** 16,868 

VO_21 <--- belge 0,715*** 15,653 

VO_20 <--- belge 0,643*** 16,661 

AK_03 <--- kalite 0,828*** * 

0,834 AK_02 <--- kalite 0,794*** 26,072 

AK_01 <--- kalite 0,751*** 24,800 

MM_6 <--- memnu 0,684*** * 

0,875 

MM_5 <--- memnu 0,691*** 20,118 

MM_4 <--- memnu 0,735*** 21,256 

MM_3 <--- memnu 0,761*** 21,898 

MM_2 <--- memnu 0,784*** 22,268 

MM_1 <--- memnu 0,741*** 21,154 

VO_15 <--- ceza 0,552*** 10,298 

0,612 VO_13 <--- ceza 0,669*** 9,979 

VO_17 <--- ceza 0,538*** * 

* Modeldeki regresyon katsayısı 1 olarak belirlenmiştir. 

*** Tüm faktör yükleri 0,001 düzeyinde anlamlıdır. 

Vergi okuryazarlığı (4 boyut), algılanan kalite ve memnuniyet ölçekleri DFA’ya birlikte 

sokulmuştur. Yapılan analiz sonucunda, bazı problemlerin olduğu görülmüştür. Elde edilen ilk 

yapıya ilişkin model uyum değerleri CMIN/DF= 4,364; RMR= 0,046; GFI= 0,900; AGFI= 

0,882; CFI= 0,857; TLI= 0,842; RMSEA= 0,056 şeklinde gerçekleşmiştir. Özellikle CFI ve TLI 

değerlerinin kabul edilebilir uyum seviyesinin altında olduğu görülmüştür. Bu durum DFA’da 

bir problemin olduğuna işaret etmektedir. Ölçekleri oluşturan yargıların std regresyon katsayıları 

(faktör yükleri) incelendiğinde, bazı yargıların 0,50’nin altında olduğu görülmüştür. Faktör 

yüklerinin en düşük 0,50’nin üzerinde olması istenir (Gaskin, http://statwiki.kolobkreations.com)  

.Genel vergi boyutundan VO_1, VO_05, VO_06, gelir vergisi boyutundan VO_10, VO_11, 

http://statwiki/
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belge düzeni ve bildirimler boyutundan VO_18, VO_19, ve ceza ve denetim boyutundan VO_14, 

VO_16 sorular düşük faktör yüküne sahip olduğu için vergi okuryazarlığı ölçeğinden 

çıkarılmıştır. Yapılan bu işlemden sonra ortaya çıkan faktör yükleri ve bileşik güvenirlilik 

katsayısı (CR) Tablo 2‘de sunulmuştur. Ayrıca, ortaya çıkan yeni yapıya göre model uyum 

değerleri şu şekilde belirlenmiştir: CMIN/DF= 2,158; RMR= 0,030; GFI= 0,963; AGFI= 0,953; 

CFI= 0,970; TLI= 0,964; RMSEA= 0,033. Elde edilen bu sonuca göre, tüm uyum değerlerinin 

kabul edilebilir düzeyin üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. 

4.3. Hipotezlerin Testi 

Ölçeklerin yapısının tespitinden sonra, araştırma modelinden hareketle ortaya atılan 

hipotezlerin test edilmesi aşamasına geçilmiştir. Hipotezlerin testi yapısal eşitlik modellemesi 

kullanılarak yapılmıştır. Analiz sonuçları aşağıdaki Tablo 4’de sunulmuştur. 

Tablo 4. Hipotezlerin Testi 

Değişkenler 
Std. Regresyon 

Ağırlıkları 

T 

Değerleri 
P 

R
2
 

kalite <--- gelir -0,114 -2,751 ,006 

0,02 
kalite <--- ceza -0,074 -1,250 ,211 

kalite <--- belge 0,092 1,234 ,217 

kalite <--- genel -0,030 -,688 ,492 

memn <--- kalite 0,498 16,584 0,001 

0,45 

memn <--- genel -0,030 -1,137 ,255 

memn <--- gelir 0,014 ,561 ,575 

memn <--- ceza 0,024 ,663 ,507 

memn <--- belge 0,020 ,449 ,654 

Tablo 4 incelendiğinde, vergi okuryazarlığının sadece “gelir vergisi” boyutunun algılanan 

kalite üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisinin olduğu görülmektedir. Diğer boyutların algılanan 

kalite üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı analizler sonucunda anlaşılmaktadır. Algılanan 

kalitenin memnuniyet üzerinde bir etkisinin olduğu tespit edilirken, vergi okuryazarlığının 

memnuniyet üzerinde direkt etkisinin olmadığı belirlenmiştir.  

Bu durumda H2 ve H9 hipotezleri dışındaki tüm hipotezler reddedilmiştir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma, muhasebe meslek mensuplarından hizmet satın alan küçük işletme 

sahiplerinin vergi okuryazarlık düzeyinin hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini nasıl 

etkilediğini tespit etme amacıyla yapılmıştır.   

Çalışmada yabancı ve yerli literatürde henüz yeterince gelişmemiş olan vergi 

okuryazarlığı konusunda araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçek kullanılmış ve yapılan 

Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucunda vergi 

okuryazarlığı ölçeğinin 4 boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Bu boyutlar, ifadelerin içerikleri 

dikkate alınarak, “gelir vergisi”, “belge düzeni ve bildirimler”, “genel vergi” ve “ceza ve 

denetim” olarak isimlendirilmiştir. 

Araştırma modelinden hareketle ortaya atılan hipotezlerin test edilmesi için yapısal eşitlik 

modellemesi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, vergi okuryazarlığının sadece “gelir vergisi” 

boyutunun algılanan kalite üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisinin olduğu görülmüştür. Bu 

durum, araştırmadaki örneklemin mükellefi olduğu gelir vergisi konusunda vergi okuryazarlığı 

arttıkça algılanan kalitenin azaldığını göstermektedir. Gelir vergisi konusunda okuryazarlığı 

yüksek olan işletme sahibi mükelleflerin, hizmet satın aldıkları muhasebe meslek 

mensuplarından olan beklentilerinin de arttığı, bu nedenle de aldıkları hizmet kalitesini düşük 

algıladıkları söylenebilir. Ortaya çıkan sonuç, bilinçli müşteri ile bilinçsiz müşteri arasındaki 

kalite algısındaki farklılık olarak düşünülebilir. Bu sonuç, dinamik bir meslek olması nedeniyle 

zaten sürekli kendini yenilemesi ve geliştirmesi gerekli olan meslek mensuplarının, bilinçli 

müşterilere hizmet vermek durumunda olduklarında kaliteye daha da fazla önem vermeleri 

gerektiğini göstermektedir.  

Çalışmada, vergi okuryazarlığının hiçbir boyutunda doğrudan müşteri memnuniyeti 

üzerinde bir etki tespit edilememiştir. Ancak, algılanan kalitenin müşteri memnuniyeti üzerinde 

etkisi bulunmuştur. Bu durum Yayla ve Cengiz (2006), Türk (2009), Banar ve Ekergil (2010)’in 

çalışmalarıyla uyumludur. Yayla ve Cengiz (2006), muhasebe bürolarının kalite artırma 

çabalarında önemli olan kalite faktörlerinin önem düzeyini ve bir bütün olarak kalitenin müşteri 

memnuniyetine olan etkisini belirleyen genel bir model geliştirmek amacıyla yaptıkları 

çalışmada, hizmet kalitesi boyutlarından fiziksel özelliklerin, güvenlik, heveslilik, güvence ve 

empati boyutlarının algılanan kaliteyi olumlu yönde etkilediği, algılanan kalitenin de müşteri 

memnuniyetini olumlu yönde etkilediği tespitinde bulunmuşlardır. Türk (2009) tarafından 

yapılan, denetim firması müşterisi olan işletmelerin algıladıkları hizmet kalitesinin, müşteri 

tatmini ve sadakati üzerindeki etkilerini tespit etmeyi amaçlayan çalışmada, denetim firması 

müşterilerinin algıladıkları hizmet kalitesinin müşteri tatminini anlamlı ve pozitif olarak 

etkilediği,  tatminin ise sadakati anlamlı ve pozitif yönde etkilediği tespiti yapılmıştır. Çalışmada 

ayrıca algılanan kalitenin doğrudan sadakati etkileyip etkilemediği de araştırılmış ve test 

sonuçlarına göre, algılanan kalitenin doğrudan sadakati anlamlı ve pozitif yönde etkilediği tespiti 

yapılmıştır. Banar ve Ekergil (2010), Eskişehir il merkezinde faaliyet gösteren ve muhasebe 

hizmetlerini Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’lerden satın alan 269 

işletme üzerinde anket yöntemiyle yaptıkları çalışmalarında, muhasebe meslek mensuplarının 

müşterilerine sunduğu hizmetlerin kalitesinin müşteri memnuniyetini doğrudan etkilediği 

sonucuna varmışlardır. 
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 Muhasebe meslek mensuplarından hizmet satın alan küçük işletme sahiplerinin vergi 

okuryazarlık düzeyinin artması, hizmet satın aldıkları muhasebe meslek mensuplarından olan 

beklentilerinin ve taleplerinin de artmasına yol açacak, meslek mensupları hizmet sunumlarında 

kaliteye daha fazla önem vermek zorunda kalacaklardır. Bu durum hizmet satın alan işletmeler 

ve başta kamu kurumları olmak üzere muhasebenin tüm tarafları açısından doğru, anlaşılabilir, 

karşılaştırılabilir, kolay erişilebilir ve zamanında bilgilere erişimi sağlayacaktır. Bu amaçla 

muhasebe meslek mensuplarından hizmet satın alan küçük işletme sahiplerinin vergi 

okuryazarlık düzeylerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların kamu kurum ve kuruluşları ve 

meslek odaları tarafından yapılması yararlı olacaktır. 
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Özet         

Organizasyonlar kendilerini yenileyemedikleri sürece,  tıpkı bir mamulün yaşam eğrisindeki gibi ömürleri 

nihayetlenmeye doğru yönelecektir. Tam tersine, yenilik faaliyeti ise organizasyonu geleceğe hazırlayacak ve ayakta 

tutacak dinamizmi ona sunacaktır. Girişimcilik, henüz organizasyon ortada yokken kendini gösterip organizasyonun 

varlığını ortaya çıkarmak için çarkları işletirken, iç girişimcilik ise mevcut olanı koruma ve geliştirmeye yönelik 

aksiyonları bünyesinde barındırmaktadır. İç girişimciliği, mevcut bir organizasyon içerisindeki süreçlere, 

prosedürlere, kurallara, düzenlemelere ve kaynaklara bağlı olmaksızın, bireylerin ve grupların değer yaratma 

çabalarına imkân veren bir süreç olarak tanımlamak mümkündür. İşletmeler bir girişimcilik sonucu meydana 

gelirken, ayakta kalabilmek için ise girişimci çalışanlara, dolayısıyla iç girişimciliğe büyük ihtiyaç duymaktadırlar. 

İç girişimcilik, yenilik eksikliği, durgunluk ve atalete kapılmış dinozorlaşma sendromu yaşayan büyük ve olgun 

örgütler için bir panzehir rolü üstlenecektir. Bu araştırma; araştırma yapılan bankacılık sektörü çalışanlarının iç 

girişimciliklerinin tespiti ve iç girişimciliğin demografik değişkenlere göre dağılımının tespitine yönelik yapılmıştır. 

Bu amaçla literatürden yararlanılarak oluşturulan anket, orta ölçekli ulusal bir bankanın bölge müdürlüğü ve bu 

müdürlüğe bağlı şubelerindeki çalışanları üzerinde uygulanmıştır. Anket çalışmasından elde edilen veriler 

istatistiksel analizlere tabi tutulmuş ve sonuçlar yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İç Girişimcilik, Girişimcilik, Banka, Hizmet Sektörü 
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RESEARCH OF THE EMPLOYEES’ INTRAPRENEURSHIP LEVEL 

ACCORDING TO DEMOGRAPHIC VARIABLES: EXAMPLE IN THE 

BANKING SECTOR  

Abstract 

Organizations will come to an end like a good’s life line as long as they can’t renovate themselves. On the 

contrary, renovation activity will prepare the organization to the future and it will offer dynamism to sustain. 

Entrepreneurship is making an appearance to reveal the organization’s entity –while carrying out the business- 

when there is no organization. Intrapreneurship reserves the actions to protect and to improve the available ones. 

We can describe intrapreneurship is a process which gives an opportunity to individuals or groups to create a value 

regardless of process, procedure, rules, regulations and sources in the available organizations. Business takes place 

as a result of entrepreneurship. It needs employees, so it needs intrapreneurship to survive very much. 

Intrapreneurship undertakes an antidote role for big and experienced organizations which are depressed, lack of 

renovations like lazy dinosaur syndrome. This research was made to determine the banking employees’ 

intrapreneurship and the distributions of intrapreneurship according to demographic variables. For this purpose 

the questionnaire –which was created by using literature- was put into practice to a medium scaled national bank’s 

regional directorate’s employees and the other offices employees that are connected to this bank. The 

questionnaire’s data results were commented and they were also subjected to statistical analysis.  

Key words: Intrapreneurship, Entrepreneurship, Bank, Service Sector 

1. GİRİŞ VE LİTERATÜR 

İç girişimcilik konusu araştırmacılar tarafından son yıllarda üzerinde çokça durulan 

konular arasında yerini almıştır ve halen güncelliğini korumaktadır. Konuyla ilgili olarak 

girişimci, girişimcilik, iç girişimci ve iç girişimcilik kavramlarına değinmek fayda sağlayacaktır. 

Türk Dil Kurumu girişimciyi, "üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis" ve 

girişimciliği "emek, sermaye ve doğayı bir araya getirerek üretim sürecinin bir üretim faktörü 

olarak tasarlanması, örgütlenmesi ve onun tüm riskinin üstlenilmesi" olarak tanımlamaktadır. 

Bozkurt (2009) girişimciyi, sürekli olarak piyasaları izleyen ve bunun sonucunda talep boşlukları 

yakalayan, yeni talepler yaratan, talepteki değişmeleri zamanında fark ederek gerekli uyumu 

sağlayan, kaynakları toplayıp yatırımları gerçekleştiren, rekabetten korkmayan, riske girmekten 

kaçınmayan ve sorumluluk üstlenmekten çekinmeyen, atak ve yaratıcı kişiler olarak tanımlarken, 

Özkara vd. (2006) cesur, atak, yenilikçi, fırsatları görüp değerlendirebilen ve risk üstlenebilen 

kişi olarak tanımlamışlardır. Girişimciliği Naktiyok vd. (2006), hem bir girişim kurma hem de 

var olan örgütlerde fırsat arama, örgütlere değişim getirme, örgütlerde yenilik ve yaratıcılık 

yapma süreci olarak ele almışlardır. 

İç girişimcinin kim olduğuyla ilgili araştırmacılarca farklı tanımlamalar yapıldığı 

görülmektedir. Letsie (2013) iç girişimciyi, çoğu durumda büyük örgütler içinde çalışan "maaşlı" 

bir birey, Madu (2011) örgüt içerisinde, aşağıdan yukarı yönde yenilikçilik uygulamaları 

konusunda bağımsız inisiyatif kullanan kişi ve gruplar, Kuratko ve Hodgetts (1992) "kendi 

inisiyatifleriyle hedef belirleyen, hedeflerini başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan 

başarabilen bireyler olarak tanımlamışlardır. 
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Konuyu ilk olarak ele alan araştırmacılardan olan Pinchot(1985) iç girişimcileri; görev 

tanımları dışında sıra dışı hayalleri olan, inisiyatif kullanabilen, amaca ve ödüle odaklanan, 

özgüvenli, çoklu çalışılabilen, risk alabilen ve yenilikçi özelliğe sahip bireyler olarak 

sınıflandırmıştır. Altınay'a (2004) göre ise iç girişimciler, fikirleri karlı ürün ve hizmetlere 

dönüştürmek için uğraşanlardır. Kızıloğlu (2011) araştırmasında iç girişimci ve girişimciyi 

karşılaştırmış, iç girişimciyi girişimci kadar cesareti, sermayesi, ekibi, vizyonu olmayan kişiler 

olarak tanımlamıştır. Yazara göre iç girişimci, örgütün yenilik kapasitesini sürdürülebilir hale 

getirebilecek kimsedir ve bu durum da beraberinde örgütün karşısında yeni tehditkar rakipler 

çıkma olasılığını azaltacaktır. 

Yazında iç girişimcilik ve girişimciliğin farkları üzerine birçok araştırmacı görüşü 

bulunmaktadır. Bu araştırmacılardan Brizek ve Khan'a (2008) göre, iç girişimci ile girişimci 

arasındaki önemli farklardan birisi alınan riskin içeriği ile ilgilidir. Yazarlara göre girişimcinin 

aldığı risk, öznel, kesin ve hayatidir, iç girişimcinin üstlendiği risk ise örgütle birlikte 

alınmaktadır, sınırları ve hedefleri kontrollüdür. Arıkan'a göre (2002), girişimciliği iç 

girişimcilikten ayıran en belirgin özellik mekansaldır, girişimcilik henüz mevcut olmayan bir 

örgüt dışında, iç girişimcilik ise var olan örgüt içerisindeki çabalarla ortaya çıkmaktadır. 

Hisrich'e göre (1990) ise girişimcilik kişisel kazançlara, iç girişimcilik ise örgütsel kazançlara 

odaklanmaktadır. Ağca ve Kandemir (2008) ise çalışmalarında iç girişimciliği "mevcut ya da 

mevcut bir örgüt içerisindeki girişimcilik” olarak tanımlamışlardır. 

Zahra vd.'ne göre (2000) iç girişimcilik, örgütler için önem kazanmış popüler bir 

kavramdır ve küresel rekabetin artarak yoğunlaştığı günümüz dünyasında, örgüt içinde girişimci 

unsurların varlığı önemlidir. Sharma ve Chrisman'a göre ise (2007) iç girişimcilik birey ve 

grupların, örgütün yenilenmesini gerçekleştirmek amacıyla devam ettirdikleri bir süreçtir, benzer 

şekilde Covin ve Miles (1999), iç girişimciliği, sürekli yenilenme faaliyeti olarak ele almışlardır. 

İç girişimcilik ve girişimciliğin farklarına değinen bir diğer yazar olan Dollinger (1999) 

konuyu zamansal olarak ele almış, girişimcilikte 5-10 yıllık sürenin önemli olduğu ve iç 

girişimcilikte ise 3-15 yıllık bir sürenin önemli olduğuna değinmiştir. İç girişimciliğin örgüt ve 

bireyler için yararlarına değinen araştırmacılardan Heinonen ve Korvela, (2003), iç girişimciliğin 

örgüte rekabet avantajı getireceğini ve örgütün değişime hızlı tepki vereceğini savunmuşlardır.  

Antoncic'e göre (2001) iç girişimcilik, sonlanabilir değil tersine istikrarlı davranışlar 

dizisidir ve bir süreçtir. Kuratko vd. de (1990: 51), iç girişimcilik faaliyetlerinin ancak örgüt 

içinde bu amaç doğrultusunda oluşturulacak bir 'çevre' eliyle yürütülebileceğine değinmiştir. Bir 

diğer araştırmacı Miller ise (1983) ise dinamik ve olumsuz çevre koşullarının, örgütlerin 

girişimcilik kapasitelerini daha fazla kullanmalarını teşvik ettiği görüşündedir.  

İç girişimcilik konusu örgütler için pozitif anlamlar taşımaktadır ve araştırmacılar iç 

girişimciliğin yararlarına çokça değinmişlerdir. Bunlardan Augusto vd. (2012) çalışmalarında, 

yenilikçilik barındırması sebebiyle iç girişimciliğin örgüt performansını olumlu etkilediğini, 

Monnavarian ve Ashena (2009), ile Antoncic ve Hisrich (2001) iç girişimcilik karakteri yoğun 

olan örgütlerin diğerlerine göre daha fazla büyüme kapasitesine sahip olduğunu,  Zahra (1991), 

iç girişimciliğin kaynakların etkin kullanımını sağladığı ve örgüt performansını artırdığını, Kaya 
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ve Arkan (2005), iç girişimciliğin, çalışanların memnuniyetini artırarak nitelikli çalışanların 

örgütten ayrılmasını engellediğini savunmuşlardır.  

İç girişimciliğin olumlu yönlerine değinen araştırmacılardan olan Ağca ve Yörük'e göre 

(2006)  iç girişimcilik örgütlerde yeniden canlanma ve performans artışı sağlar.  Benzer şekilde 

Thornberry (2001), iç girişimcilik davranışının, örgütü yeniliklere doğru yönlendirdiğini 

belirtmiştir.  

Literatürde iç girişimcilik farklı boyutlandırmalara tabi tutulurken bunlar arasında en 

yaygını yenilikçilik, proaktiflik, risk alma ve özerklikten oluşan boyutlandırmadır. Alt 

boyutlardan yenilikçilik, mevcut kaynakları, yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirerek artırmak, 

verimli kılmak ve sürece katkıda bulunmak olarak tanımlanabilir.  Proaktiflik alt boyutu ise, 

olaylara ve durumlara, gelecekte muhtemel problemlere karşı hazırlıklı bulunarak kontrollü 

davranma durumu olarak yazında tanımlanmaktadır. Girişimci birey ya da örgütler, proaktif 

yaklaşımları tercih eder ve uygularlarsa, örgütler bulunduğu çevre içinde hedefe daha önce 

ulaşmak ve bu yolda karşılaşacağı durumlara yönelik planlı tepkiler geliştirme noktasında daha 

donanımlı olacaklardır. Üçüncü boyut olan risk alma, girişimcinin sahip olması gereken olmazsa 

olmaz özellikler arasındadır. Risk alma eğilimi, yöneticiler ile girişimcileri ayırt etmek için 

kullanılan anahtar bir unsurdur. Son boyut olan özerklik Lumpkin ve Dess (1996) tarafından, 

bireyi ve grupları sıkan, boğucu örgütsel engellerden bağımsız biçimde hareket etmek olarak 

tanımlanmıştır.   

2. ARAŞTIRMA  

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma ile, banka sektörü çalışanlarının iç girişimcilik düzeylerinin tespiti ve 

demografik değişkenlere göre çalışanların iç girişimciliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

2.2. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmanın en önemli kısıtlarından biri, birçok anket çalışmasında karşılaşılan, hedef 

kitleye ulaşma ve veri toplamada yaşanan sıkıntılardır. Anketin hedef kitlesi özel bir ulusal 

bankanın Akdeniz bölge müdürlüğü olarak belirlenmişken, yönetim kademesi ve çalışanlarının 

yoğun çalışma temposu içerisinde zaman ayırma konusundaki tavırları ve bilgi paylaşımı 

noktasındaki kısıtlayıcılıkları anketi kısıtlayan en önemli unsurlardandır.  

Anketin hedef kitleye ulaştırılması ve cevaplanması sağlanarak tekrar geri alınması 

sürecindeki zaman kısıtı diğer bir önemli unsurdur. Araştırmanın bir başka önemli kısıtı da 

bankanın tüm çalışanları düşünüldüğünde dar sayılabilecek bir örneklem çerçevesinde zaman ve 

maliyet kriterlerine bağlı olarak sadece bir bölge müdürlüğünde ve buraya bağlı şubelerde 

yapılmış olmasıdır. Bu nedenle araştırma sonuçlarına dayalı olarak iç girişimcilik ile ilgili, 

Türkiye çapında faaliyet gösteren diğer özel bankalara, kamu bankalarına başkaca uygulamalar 

yapılması uygun olacaktır. 
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Araştırmanın tek bir sektörde gerçekleştirilmesi bir diğer kısıt olarak karşımıza çıkmakta 

olup,  yapılacak başka çalışmalarda farklı sektörler de araştırmaya dahil edilip sonuçların 

karşılaştırılması imkanının doğabileceği düşünülmektedir. 

2.3. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın evrenini ulusal bir bankanın Akdeniz Bölge Müdürlüğü çalışanları ve bu 

bölge müdürlüğüne bağlı şube çalışanları oluşturmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında, literatür değerlendirmesi akabinde geliştirilen hipotezleri test 

etmek amacıyla saha araştırması yapılmıştır. Verilerin anket yöntemiyle toplandığı bu çalışmada 

hizmet sektöründe faaliyet gösteren banka işletmesi baz alınmıştır. 

Çalışmayla ilgili örneklem sayısı belirlenirken Yazıcıoğlu ve Erdoğan'ın (2004), 

belirttikleri (500’e kadar olan ana kütle sayısı için en az 217 örneklem çekilmesi), ana kütle 

sayısına göre çekilmesi gereken örneklem sayısı ile ilgili olarak a= 0.05 ve ± 0.05 örnekleme 

hataları için farklı büyüklükteki evrenlerden çekilmesi gereken örneklem büyüklüklerine ilişkin 

rakamlar dikkate alınarak hareket edilmiştir.   

Araştırmaya konu olan bölge müdürlüğünün sorumluluğundaki 5 farklı ilde, 39 şube ve 

toplamda 429 personel faaliyet göstermektedir. Anketler banka çalışanlarına, yüz yüze görüşme 

ve internet üzerinden ulaştırılarak yaptırılmıştır. Çalışanların tamamına ulaşılmaya çalışılmış, 

380 kişiye ulaşılmış ve dönüşü yapılan, kullanılabilir durumdaki 317 anket formu araştırmamızın 

temelini oluşturmaktadır.  

2.4. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi 

Araştırmada kullanılan anket formu, demografik soruların yer aldığı bilgi formu ve iç 

girişimcilik ölçeği olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan anket 

formunda iç girişimciliği ölçmeye yönelik farklı boyutları içeren, beş aralıklı metrik ifadelerden 

oluşan ölçek kullanılmıştır.  

Literatür taramasında iç girişimcilik ile ilgili kullanılan ölçeğin en çok Naktiyok (2004) 

tarafından geliştirilen ölçek olduğu görülmüş ve bu ölçekten yararlanılarak Durmaz (2011) 

tarafından geliştirilen 21 ifadeden ve 4 boyuttan oluşan ölçek kullanılmıştır.  

Araştırmada “Kesinlikle Katılmıyorum” dan başlayıp “Kesinlikle Katılıyorum”a doğru 

devam eden 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır.  

Birinci bölümde, çalışanların yaş, medeni durum, cinsiyet, eğitim durumu, meslekteki 

toplam çalışma süresi, çalıştığı birim ve iş yerindeki pozisyonları gibi katılımcıların sosyo-

demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer alırken; anketin ikinci bölümünde iç 

girişimciliği ölçmeye yönelik 21 ifade yer almaktadır.  
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Hazırlanan anket formu, ilgili bölge müdürlüğüne bağlı banka şubeleri ve bölge 

müdürlüğü çalışanlarının tamamına yöneltilmiştir. Anketler, güvenlik görevlisi, yetkili, 

yönetmen yardımcısı, yönetmen, müdür gibi pozisyonlarda çalışan bireylere yüz yüze ve internet 

üzerinden çeşitli yollarla ulaştırılarak sunulmuş ve 429 anketten 380 adeti geri toplanmıştır. 

Bunlardan 63 tanesi de anket sorularını eksik cevaplandırma ve sağlıklı yanıtlar içermemesi 

nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır ve böylece toplam olarak 317 adet anketten veri 

sağlanmıştır. Bu elde edilen rakamlarda anketin geri dönüş oranının %88 olduğunu ve toplanan 

anketlerin %83'ü nün kullanıldığını göstermektedir.  

Araştırma sonucu anketler yoluyla elde edilen bilgiler bilgisayar ortamına aktarılarak 

anketin değerlendirilmesinde istatistiki paket programlar kullanılmıştır ve veriler istatistiki paket 

program yardımıyla veriler analiz edilmiştir.  

İç girişimcilik ölçeği literatürdeki haliyle değişiklik yapılmadan 21 soru olarak anket 

formuna dâhil edilmiştir. İfadelerin korelasyon değerlerine bakılarak düşük faktör yüküne sahip 

olan 5 ifade çıkarılmış ve toplamda 16 soru analiz için işlenmiştir.  Azaltmalar yapıldıktan sonra 

yapılan test sonucunda iç girişimcilik için Cronbach's alfa değeri α= 0,823olarak tespit 

edilmiştir. Aşağıda yer alan tablo 1'de iç girişimcilik sorularına ilişkin güvenilirlik analizi 

sonuçları gösterilmektedir. 

 Tablo 1. İç Girişimcilik Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

ANA FAKTÖRLER CRONBACH’S ALPHA 

İç Girişimcilik 

Örneklem sayısı:  317  Soru Sayısı:21  

CRONBACH’S ALPHA: ,823  

SPSS 22.0 paket programı kullanılarak güvenilirlik analizi yapılmıştır. Tablo 1’de da 

görüldüğü üzere örgüt içi girişimcilik için uygulanan güvenilirlik analizi sonucunda elde edilen 

Alpha değerleri, sosyal bilimler alanında kabul gören ölçeğin güvenilir kabul edilmesi için 

gerekli olan alt sınırı (0,70) değerinden yüksek olması açısından yeterli bulunmuştur. Elde edilen 

bu sonuçlar ile örgüt içi girişimcilik sorularına ait ölçeğin iç tutarlılık oranının yani güvenirliliğin 

yüksek olduğu görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 761 

Tablo 2. Cevaplayıcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Değerler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketin ilk bölümünde, araştırma katılımcılarının demografik özelliklerini belirlemeye 

yönelik olarak toplamda 11 soru yöneltilmiştir. Yaş, cinsiyet, medeni durum, şimdiki işyerinde 

toplam çalışma süresi, çalıştığı pozisyon, şimdiki pozisyonunda çalışma süresi, eğitim durumu, 

görev yapılan departman, gelir aralığı, çalışılan banka ve bankanın yer aldığı bölge sorularından 

oluşan demografik değişkenlerin son iki sorusu, tüm katılımcıların aynı bankanın aynı 

bölgesinde çalışmaları sebebiyle değerlendirmede dikkate alınmamıştır. Bu çalışmanın benzeri 

başka ve detaylı yapılacak bir başka çalışmada bu son iki demografik soru kullanılabilecektir. 

Ç
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İFADELER Frekans % 

20-25 71 22,4 0-5 Yıl 155 48,9 

26-30 89 28,1 6-10 Yıl 111 35,1 

31-35 87 27,4 11-15 Yıl 41 12,9 

36-40 46 14,5 16-20 Yıl 8 2,5 

41-45 14 4,4  

21 Yıl ve Üzeri 
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Yetkili 123 38,7 

Ön Lisans 22 6,9 Yönetmen Yard. 68 21,6 

Lisans 243 76,7 Yönetmen 81 25,5 

Yüksek Lisans 33 10,4 Müdür 22 6,95 

Doktora 3 1 Güvenlik 23 7,25 

Ş
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Güvenlik 23 7,3 

4-7 Yıl 117 36,9 Operasyon 116 36,6 

8-11 Yıl 42 13,3 Tarım 16 5 

12-15 Yıl 9 2,8 Bireysel 65 20,5 

16 Yıl üzeri 2 0,6 Kobi\İşletme 62 19,6 
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el
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949-1.500TL 77 24,3 Bölge 16 5 

1.501-2.500TL 99 31,2 Yöneticilik 19 6 

2.501-3.500TL 83 26,2 
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3.501-4.500TL 41 12,9 Erkek 171 53.9 
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 Evli 186 58,7 

Bekar 131 41,3 
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Ölçeğin yapı geçerliliğinin test edilebilmesi için açıklayıcı faktör analizi (AFA) 

uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör analizi, verilerin kovaryans yada korelasyon matrisinden 

yararlanılarak birbirleri ile ilişkili p sayıda değişkenden daha az sayıda (k<p) ve birbirlerinden 

bağımsız yeni değişkenler (faktör) türetmek üzere yararlanılan faktör analizidir. İç girişimcilik 

ölçeğine yönelik gerçekleştirilen güvenilirlilik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach's alfa 

değerinin 0,823 olduğu görülmüştür. Çıkan sonucun 1'e oldukça yakın olması ölçeğin yüksek bir 

güvenilirlilik yüzdesine sahip olduğuna işaret etmektedir.  

Tablo 3'de iç girişimcilik ölçeğinin açıklayıcı faktör analizine tabi tutulması sonucu 

ayrılan boyutları ve aldığı değerleri görülmektedir. 

Tablo3. İç Girişimcilik Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

Değişkenler 
Faktör Yükleri 

Eigen 

Değerleri 

Açıklanan 

Varyans  

Cronbach's  

Alfa 

1 2 3 4    

Faktör 1: Proaktiflik(P) 

 

 

 

 

 

 

 
 

2,63 

 
 

 

 
 

 

 

16,43 ,743 

P14 Kurumum, uzun vadeli planlamalarda 
çalışanlarının fikirlerinden yararlanır 

,796       

P15 Kurumum fırsatları değerlendirmek 
için,zaman,para,insan kaynağını etkin 

kullanır  

,772       

P3 Kurumum yeni bir projede çalışanlarına 

özgür hareket alanı bırakır 
,669       

P21 Kurumum, çalışanlarının yeni uygulamaları 
ve yenilik geliştirmelerini destekler 

,614       

Faktör 2: Özerklik(Ö) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,33 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

14,60 ,717 

Ö16 İşimle ilgili yenilik üretirken üstlerime 
danışmadan karar alabilirim 

 ,768      

Ö9 Bir görevde tek başıma görev almayı tercih 
ederim 

 ,714      

Ö19 İş hayatında başkalarının düşüncelerinden 
ziyade kendi düşündüklerim önemlidir 

 ,700      

Ö17 Yenilik üretirken kurumumun standart 

prosedürlerini devre dışı bırakabilirim 
 ,605      

Faktör 3: Yenilikçilik  (Y) 2,23 13,97 ,698 

Y12 İşimle ilgili yenilik üretmek için çabalarım   ,679     

Y6 Yeni fikirlere açık birisiyim   ,657     

Y7 Kurumum, çalışanlarının yenilikçi 

olmalarını teşvik eder 

  ,630     

Y13 Kurumum Ar-Ge faaliyetlerine, teknolojik 
gelişmelere ve yeniliğe önem verir 

  ,589     

Y5 Kurumum yeni fikirlerin ortaya çıkması 

için bürokrasiyi azaltır 

  ,510     
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Araştırmamızdaki proaktiflik faktörüne ait genel varyans yüzdeleri incelendiğinde, bu 

faktörün açıklanan varyansın %16,43'ünü teşkil ettiği görülmektedir. Durmaz'ın (2011) 

Naktiyok'tan geliştirdiği ölçeğin proaktiflik boyutunda yer alan 4 ifadenin tümü ankete dahil 

edilmiş olup, 4 ifadeden 2 nolu ifade 'Kurumum başka işletmeleri takip etmek yerine, daha önde 

olmaya çalışır' ve 8 nolu ifade 'Kurumum gelişmeleri takip etmek yerine kendisi gelişme üretir' 

yeterli faktör yükünü taşımadıkları için ölçekten çıkarılmasına karşın proaktiflik boyutu altında 

orijinal ölçekteki 14 ve 21 nolu ifadeler aynı şekilde yer alırken, özerklik boyutu altında bulunan 

3 nolu ifade 'Kurumum yeni bir projede, çalışanlarına özgür hareket alanı bırakır' ile risk alma 

boyutu altında bulunan 15 nolu ifade 'Kurumum fırsatları değerlendirmek için zaman, para ve 

insan kaynağını etkin kullanır' AFA sonucunda proaktiflik boyutu altında yer almıştır. 

'Kurumum, uzun vadeli planlamalarda çalışanlarının fikirlerinden yararlanır' ifadesi  0,796 ile en 

yüksek faktör yüküne sahip olmuştur. 

Özerklik faktörüne ait genel varyans yüzdeleri incelendiğinde, bu faktörün, açıklanan 

varyansın %14,60'ını teşkil ettiği görülmektedir. Ölçeğin özerklik boyutunda yer alan 6 ifadenin 

tümü ankete dahil edilmiş olup 6 ifadeden 2 ifade diğer boyutlar altında toplanmışken 9-16-17-

19 nolu ifadeler yine aynı boyut altında toplanmıştır. AFA sonucu bu faktör altında diğer 

faktörlerden başkaca ifade yer almamıştır. 16 nolu ifade olan 'İşimle ilgili yenilik üretirken 

üstlerime danışmadan karar alabilirim' 0,796 ile en yüksek faktör yüküne sahip olmuştur.   

Araştırma sonucundaki yenilikçilik faktörüne ait genel varyans yüzdeleri incelendiğinde, 

bu faktörün açıklanan varyansın %13,97'sini teşkil ettiği görülmektedir. Ölçeğin yenilikçilik 

boyutunda yer alan 5 ifadenin tümü ankete dahil edilmiş olup, 5 ifadeden 18 nolu ifade 'Astlara 

yetki vermek yenilikçi fikirlerin çıkmasına yardımcı olur' yeterli faktör yükünü taşımadığı için 

ölçekten çıkarılmasına karşın ölçekte özerklik boyutu altındaki 5 nolu 'Kurumum yeni fikirlerin 

ortaya çıkması için bürokrasiyi azaltır' ifadesi,  AFA sonucunda yenilikçilik boyutu altında yer 

almıştır. İşimle ilgili yenilik üretmek için çabalarım ' ifadesi  0,679 ile en yüksek faktör yüküne 

sahip olmuştur. 

Araştırmada risk alma faktörü, açıklanan varyansın %11,82'sini teşkil etmektedir. 

Ölçeğin risk alma boyutunda yer alan 6 ifadenin tümü ankete dahil edilmiş olup, 6 ifadeden 

10,11 ve 20 nolu ifadeler yeterli faktör yüklerini taşıyarak risk alma faktörü altında 

toplanmışlardır. 1 nolu ifade 'Görevimin başarısı için her türlü riski göze alırım' ve 4 nolu 

'Belirsizlik altında karar verirken cesurumdur' ifadesi yeterli faktör yüküne sahip olmadığından 

değerleme dışında tutulmuştur. En yüksek faktör yüküne sahip olan ise 'Belirsizlik ortamları, 

aynı zamanda atağa geçmek için bir fırsat oluşturur' ifadesidir. 

Faktör 4: Risk Alma(R) 

 

 

1,89 

 

11,82 ,599 

R10 Belirsizlik ortamları, aynı zamanda atağa 

geçmek için bir fırsat oluşturur 
   ,774    

R11 Önemli bir iş üzerindeyken köklü 

değişiklikler yapmaktan kaçınmam 
   ,683    

R20 İçinde fırsat barındıran riskli işleri severim    ,613    

Açıklanan toplam varyans :   56,82KMO örneklem yeterliliği ölçümü:  ,794  ,         Kikare: 1355,615P:,000 
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Aşağıdaki Tablo 4'de iç girişimciliğin dört alt boyutu ile demografik değişkenlerden 

cinsiyet ve medeni durum değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

özetlemektedir.  

Tablo 4. İç Girişimcilik Boyutları ile Cinsiyet ve Medeni Durum Arasında “t Testi” 

     Faktörler                                               “t” Testi                                               

 Cinsiyet 

F ve Sig. 

 

 

Medeni 

Durum 

 

Faktör 1:Proaktiflik  4,314/,039  7,141/,008  

Faktör 2:Özerklik  1,474/,226  ,011/,917  

Faktör 3:Yenilikçilik  4,916/,027  14,665/,000  

Faktör 4:Risk Alma  1,627/,203  1,236/,267  

İç girişimciliğin dört alt boyutu ile demografik değişkenlerden 'cinsiyet' ve 'medeni 

durum' değişkenleri arasında farklılıkların tespitine yönelik yapılan 't testi' sonucunda; 

proaktiflik boyutu ile hem cinsiyet hem de medeni durum değişkeni arasında ve yenilikçilik 

boyutu ile hem cinsiyet hem de medeni durum değişkeni arasında anlamlı farklılıkların varlığı 

tespit edilmiştir. Bir diğer dikkat çekici nokta ise özerklik ve risk alma boyutları ile bu iki 

demografik değişken arasında farklılık tespit edilmemiştir. 

İlk olarak aşağıda; demografik değişkenlerden cinsiyet ve medeni durum değişkeni ile iç 

girişimcilik boyutları arasındaki anlamlı farklılıklar tablolarla detaylandırılarak incelenecektir. 

Tablo 5. Proaktiflik ve Cinsiyet Arasındaki Aritmetik Ortalama Sonuçları 

Cinsiyet  

Katılımcı 

Dağılımı 

Aritmetik 

Ortalama 

Standart  

Sapma 

Standart 

Hata 

Kadın 146 4,1678 ,56485 ,04675 

Erkek 171 4,1184 ,74227 ,05676 

Kadın ve erkek katılımcıların proaktiflik sorularına verdikleri cevapların aritmetik 

ortalaması incelendiğinde, kadın katılımcıların erkek katılımcılara oranla daha yüksek proaktiflik 

düşüncesine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Arada çok yüksek fark olmamakla birlikte bu 

çalışma özelinde kadın katılımcılar erkeklerden daha fazla proaktif çıkmışlardır.  

Tablo 6. Yenilikçilik ve Cinsiyet Arasındaki Aritmetik Ortalama Sonuçları 

Cinsiyet  

Katılımcı 

Dağılımı 

Aritmetik 

Ortalama 

Standart  

Sapma 

Standart 

Hata 

Kadın 146 4,1288 ,55720 ,04611 

Erkek 171 4,1099 ,66445 ,05081 
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Tablo 6'da görüldüğü gibi kadın ve erkek katılımcıların yenilikçilik düzeylerinin anlamlı 

farklılıkları detaylandırılmıştır. Bu iki grup arasında yüksek bir ayrışma olmamakla birlikte bu 

çalışmadaki kadın katılımcılar erkeklere oranla daha yüksek yenilikçilik düşüncesine sahiptirler.  

Tablo 7. Proaktiflik ve Medeni Durum Arasındaki Aritmetik Ortalama Sonuçları 

Medeni Durum  

Katılımcı 

Dağılımı 

Aritmetik 

Ortalama 

Standart  

Sapma 

Standart 

Hata 

Evli 186 4,0901 ,74997 ,05499 

Bekar 131 4,2137 ,51806 ,04526 

Medeni durum değişkeni üzerinden proaktiflik boyutu incelendiğinde; bekar 

katılımcıların evli katılımcılara oranla daha proaktif oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Her iki 

ortalama da 4'ün üzerinde olmakla birlikte, bekar katılımcılar 4,21 ortalama sahip olmuşlardır.  

Tablo 8. Yenilikçilik ve Medeni Durum Arasındaki Aritmetik Ortalama Sonuçları 

Medeni Durum  

Katılımcı 

Dağılımı 

Aritmetik 

Ortalama 

Standart  

Sapma 

Standart 

Hata 

Evli 186 4,0677 ,69464 ,05093 

Bekar 131 4,1908 ,47773 ,04174 

Yenilikçilik boyutu ile medeni durum değişkeni arasında 't testi' ile ortaya konulan 

anlamlı farklılığın detayına bakıldığında, bekar katılımcıların evli katılımcılara nazaran daha 

fazla yenilikçiliğe sahip oldukları görülmektedir. Bekar katılımcıların yenilikçilik sorularına 

verdikleri cevapların aritmetik ortalaması 4,19 iken, evli katılımcılarda bu oran 4,06'dır. 

Tablo 9. İç Girişimcilik Boyutları ile Demografik Değişkenler Arasında “Anova Testi” 
     Faktörler                                                                              Anova (F)                                                 

Yaş Çalışma 

Süresi 

Eğitim Pozisyon Şimdiki 

Pozisyon 

Çalışma Süresi 

Gelir Çalışılan 

Departman 

Faktör 1:Proaktiflik ,392/,854 ,443/,777 2,662/,033 ,991/,423 1,344/,253 ,464/,762 2,742/,013 

Faktör 2:Özerklik 1,263/,280 2,507/,042 ,837/,503 ,339/,889 ,713/,584 ,302/,877 ,712/,640 

Faktör 3:Yenilikçilik ,863/,506 2,401/,050 3,728/,006 ,438/,822 ,490/,743 1,051/,381 1,432/,202 

Faktör 4:Risk Alma 1,346/,245 3,399/,010 2,401/,050 ,720/,609 1,037/,388 1,179/,320 1,495/,179 

Tablo 9'da ise iç girişimciliğin dört alt boyutu ile yedi demografik değişken arasında 

anlamlı bir farklılık olup olmadığı özetlenmiştir.  

İç girişimcilik boyutları ile yedi demografik değişken arasında yapılan farklılık analizi 

sonucunda; yaş, pozisyon, şimdiki pozisyonda çalışma süresi ve gelir değişkenleri ile iç 
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girişimcilik boyutları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmemiştir. Buna karşın çalışma süresi 

demografik değişkeni ile özerklik, yenilikçilik ve risk alma boyutları arasında anlamlı farklılıklar 

tespit edilmiştir. Bir diğer demografik değişken olan eğitim ile proaktiflik, yenilikçilik ve risk 

alma boyutları arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Son olarak proaktiflik ve çalışılan 

departman arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir.  

İç girişimcilik boyutlarının hiçbirisiyle yaş demografik değişkeni arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. Cinsiyet demografik değişkeni ile iç girişimcilik alt boyutlarından 

yenilikçilik ve proaktiflik arasında anlamlı bir farklılık bulunurken, özerklik ve risk alma 

boyutları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Araştırma katılımcılarından kadın ve 

erkeklerin oranı neredeyse eşit olmakla birlikte yenilikçilik ve proaktiflik noktasında 

farklılaşmaları önemlidir.  

Eğitim durumu değişkeni ile sadece özerklik alt boyutu arasında anlamlı bir farklılık 

görülmezken, yenilikçilik, proaktiflik ve risk alma boyutları arasında anlamlı farlılıklar çıkmıştır. 

Katılımcıların %76'sının lisans mezunu olduğu düşünülürse bu eğitim grubundakilerin 

yenilikçilik, proaktiflik ve risk almaya yatkın oldukları sonucuna ulaşılabilecektir.  

Konu edilen demografik değişkenlerden, işyerinde çalışma süresi değişkeni ile iç 

girişimcilik alt boyutlarından proaktiflik arasında anlamlı bir ilişki bulunmamışken diğer üç 

boyut arasında anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların işyerinde çalışma 

süresi dağılımları incelendiğinde 0-10 yıl aralığındaki katılımcıların %84 gibi çok yüksek bir 

seviyede olduğu görülmektedir. Meslek hayatlarının ilk yıllarında olan katılımcıların proaktif, 

yenilikçi ve risk alan bir davranış sergilemeleri beklenen bir durumdur. 
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4. SONUÇ 

Araştırma sonucunda; cinsiyet değişkeni ile proaktiflik ve yenilikçilik arasında, eğitim 

durumu değişkeni ile proaktiflik, yenilikçilik ve risk alma arasında ve son olarak işyerinde 

çalışma süresi değişkeni ile yenilikçilik ve risk alma arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.  

Yazında da yerini aldığı gibi, iç girişimciliğin örgüte kazandırdıklarını sınırlandırmak 

haksızlık olacaktır. Bu sebeple iç girişimciliğin teşvik edilmesi ve buna uygun bir ortamın 

oluşturulmasının kazançları, tüm paydaşlara yansıyacaktır.   

Bu noktada örgüt yöneticilerine ilk olarak örgüt kültürlerini iç girişimciliği teşvik edici 

bir yapıya büründürmeli önerilmektedir. Bu şekilde kurgulanmış ve işletilmiş bir örgüt kültürü 

birçok olumsuzluğu bertaraf edecek ve çalışan bağlılığını artıracaktır. Bu kültür yerleştirilirken 

çalışanların bu yönde motive edilmesi de bir diğer önemli unsurdur. İç girişimcilik çalışanları 

motive edici bir unsur olarak işin içerisine dahil edildiğinde çalışanlardan daha yüksek 

performansların elde edilmesi kaçınılmaz olacaktır.  

Bu çalışma geliştirilerek başka alanlarda uygulanabileceği gibi, değişkenlere yenileri 

eklenerek başkaca çalışmalarında yapılması önerilmektedir. Örneğin üniversiteler, sanayi üretimi 

yapan işletmeler bu noktada düşünüleceği gibi, farklı sektör karşılaştırmaları, hatta daha geniş 

anlamda ülkeler arasındaki sektörlerin karşılaştırmaları da önerilmektedir.  
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Özet 

Ekonomik sorunlar, uygun olmayan iş koşulları ve ekonomik bağımsızlık isteği bir yandan kadınları 

girişimciliğe yöneltirken diğer yandan sosyal yaşam şekline pozitif katkılar sağlamaktadır. Kadın girişimcilerin sektörel 

görünümüne bakıldığında gıda, hazır giyim, turizm, sağlık ve temizlik gibi alanlarda yoğunlaştığı 

gözlemlenmektedir.Öte yandan kadın girişimciler iş kurma ve iş sürdürme aşamalarında sermaye yetersizliği, bilgi ve 

deneyim eksikliği, personel bulma zorluğu, pazar bulma ve pazarlama sorunları, cinsiyet ayrımcılığı gibi çeşitli 

sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Nitekim dünyada ve Türkiye’de konuyla ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmakta ve kadın 

girişimcilerin profili, girişimciliğe neden olan faktörler ve yaşadıkları sorunlar çokça tartışılmaktadır. Ancak kadın 

girişimcilerle ilişkili çalışmalarındışında özellikle gelişmekte olan ve kadının sosyal statüsünde sorunların görüldüğü 

bölgelerde daha çok araştırma yapılması önemli görülmektedir. Buradan hareketle araştırmanın amacı, söz konusu 

sorunların gözlemlendiği Adıyaman ilinde kadın girişimciliğinitoplumsal boyutlarla analiz etmektir. Araştırma 

kapsamında Adıyaman’da yiyecek içecek alanında hizmet veren 10 kadın girişimci ile yüz yüze mülakatlar 

gerçekleştirilmiştir. Mülakat sonuçlarına göre, kadınların girişimci olmalarında itme ve çekme faktörlerinin her ikisinin 

de etkili olduğu görülmüştür. Katılımcıların iş kurma aşamasında daha çok toplumun değer yargıları engel teşkil 

ederken, iş sürecinde temel sorun aile içi rollere bağlı zaman darlığı ve duygusallık olarak ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, kadın girişimciliği, sosyo-kültürel sorunlar,Adıyaman 
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THE SOCIO-CULTURAL PROBLEMS IN WOMEN ENTREPRENEURSHIP: 

CASE OF ADIYAMAN 

Abstract 

Economic problems, the improper working conditions and the demand for economic independence direct the 

women to entrepreneurship, on the other hand, it makes positive contributions to the social life style. When the sectoral 

view of the women entrepreneurs is considered, it is observed that they concentrate on areas such as food, garment 

industry, tourism, health and cleaning. On the other hand, the women entrepreneurs are often confronted with various 

problems such as lack of capital, lack of information and experience, the difficulty in finding staff, problems in finding 

markets and marketing and gender discrimination in the stages of starting or maintaining business. In fact, there are 

various studies conducted on this issue in the world and Turkey and the profiles of woman entrepreneurs, the factors 

causing entrepreneurship and the problems they confronted are widely discussed. However, apart from the studies on 

the women entrepreneurs, it is considered to be of great importance to conduct studies in developing regions and other 

regions where the women are experiencing social problems. From this point of view, the aim of this study is to analyze 

the women entrepreneurship in Adıyaman province, where the above-mentioned problems are observed, of Turkey in 

terms of social dimensions. Within the scope of the study, face-to-face interviews were conducted with 10 women 

entrepreneurs serving in the food and beverage field. As results of the study, ithas been seen that both push and pull 

factors are effective on entrepreneurship. At the stage of establishing the business, value judgments of the community 

constitute an obstacle for the participants on the other hand,sentimentality and time-lag depending on intra-family roles 

werestated as main problems at the business process.  

Keywords:Entrepreneurship, women entrepreneurship, sosyo-cultural problems, Adiyaman 

 

1. GİRİŞ 

İnsanoğlu; var olabilmenin, fark yaratabilmenin ve yeni olanı üretmenin oldukça zor olduğu 

bir sürece tanıklık etmektedir. Diğer yandan artan nüfus, zor yaşam koşulları, rekabet savaşları ve 

ekonomik krizler bireyleri fikir üretmeye ve bunu somut düzleme aktarmaya artık daha çok 

zorlamaktadır. Girişimcilik çatısı altında beliren bu durum, olmayanı veya olanı farklı şekilde 

uygulamayı ifade ederken esasında bir değerin ortaya koyulmasını amaçlamaktadır. Birey, kurum 

veya toplumlar girişimcilik ekseninde birer çıktı sağlarken, aynı zamanda katma ve yaygın değeri 

olan bir çabanın da içinde yer almaktadır. Böylelikle silsile esasında güçlenen ve çoğalan üretme 

fikri ve uygulama çabaları, uzun vadede bölge kültüründen ekonomisine, yaşam kalitesinden 

düzenine geniş bir yelpazede önemli bir dönüşüm sağlayabilmektedir.  

Söz konusu dönüşümün öznesi olan girişimciler ise özgüven temelinde risk alan ve fırsatları 

görebilen sosyal bireyler (Çetinkaya Bozkurt ve Alparslan, 2013) olarak önemli bir görev 

üstlenmektedir. Ancak girişimci olabilmenin farklı nedenleri ve engelleri bulunmaktadır. Bireyin 

cinsiyeti, aldığı eğitim, bu eğitimi kullanabilmesi, ailesinin ve yaşadığı toplumun kendisine tanıdığı 

olanaklar veya önüne koyduğu engeller gibi birçok sosyo-kültürel unsurlargirişimcilik açısından ya 

hareket ya da bitiş noktası olmaktadır (Şahin, 2009: 289).  
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Konuya Türkiye açısından bakıldığında cinsiyet boyutu girişimcilik açısından önemli bir 

değişken olarak öne çıkmaktadır. Özellikle Güneydoğu özelinde; aile içindeki rolü, bu rolle bağlı 

zorunlu seçimler ve aile içindeki ataerkil yapı, kadının ekonomik faaliyete katılımını 

sınırlandırmakta (Soysal, 2010a: 94) ve aynı zamanda kadın girişimciliği önünde önemli birerengel 

teşkil etmektedir. Dahası bahsi geçen engellerin sadece aile ve ataerkil yapıyla sınırlı kalmadığı ve 

farklı boyutları olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan ve söz 

konusu sorunların gözlendiği Adıyaman’da, kadın girişimciliği önündeki sosyo-kültürel engeller çok 

boyutlu olarak ele alınmıştır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. Girişimcilik 

Girişimcilik; toplum, bölge, kurum veya birey uhdesinde bir değer yaratmak içinçeşitli iş 

fırsatlarını belirleme ve takip etme çabasıdır (George ve Zahra, 2002). Güner ve Korkmaz’a (2011: 

45) göre girişimcilik; istenilen ve hayali kurulan bir fikrin engellere takılmadan büyük bir 

kararlılıkla, özveriyle uygulanması, hayata geçirilmesi ve en nihayetinde gerçekleştirilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. 

Girişimcilik her şeyden önce sosyo-ekonomik ve kültürel yapının bir ürünü olup, aile, 

davranış ilişkileri, eğitim kalitesi, ekonomik koşullar bireylerin veya kurumların girişimcilik ruhunu 

kazanmasındabelirleyicidir (Aktaran Yetim, 2008). Bu anlamıyla kavram, gerçekleştiği toplum, 

coğrafya veya birey açısından sosyo-kültürel dinamiklerle oldukça yakın ilişkili olup (Aytaç, 2006), 

yasal, kültürel, sosyal ve ekonomik açıdanbirçok unsurun girişimcilik üzerinde etkili olduğu 

görülmektedir (Başol, Dursun, Aytaç, 2011).  

2.2. Kadın Girişimciliği ve Kültür 

Kadın girişimci, sahip olduğu yetenek ve yenilikçilik ruhuyla birlikte ekonomik 

bağımsızlığını elde etmiş; kendine güvenen, sosyal yaşamın bir parçası olarak bir düşünceyiinşa 

edipgerçekleyerekbaşka insanlar için iş imkânları üretebilmiş kadındır (Keskin, 2014: 73). Bu 

anlamıyla kadın girişimciliği küresel alanda önemli bir istihdam bileşenidir. Özelikle Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkeler için kadının iş gücüne daha çok katılım göstermesi ve toplumsal yaşamda 

var olabilmesi oldukça önemlidir (Özkaya, 2009: 67). Bununla birlikte toplumsal cinsiyet rolleri 

esas alındığında daha çok erkek girişimciliği ön planda iken, kadın nüfusunun yadsınmaz ağırlığı ve 

gücü, çalışma hayatı ve özellikle de girişimcilik içinciddi bir potansiyel konumundadır. Ayrıca 

kadınların ekonomik yaşamda var olması, aynı zamanda ülke ekonomisi ve toplum refahıiçin 

stratejik bir anlam taşımaktadır (Güney, 2006). 

Kadınların ekonomik yaşamın bir parçası olmasıstratejik olmakla birlikte, bunun 

gerçekleşmesi her şeyden önce o toplumun kültürüyle ilgilidir. Kültürel algının yönü ve kalkınma 

eğilimi girişimci sayısının az ya da çok oluşunu etkilerken, sosyal yaşam düzeninde kadınlara 

yüklenen anlam, kimi toplumlarda kadınları iş dünyasından uzaklaştırmıştır (Aslan ve Atabey, 
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2009). Benzer açıdan, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri’ndeyaşayan kadınların düşük eğitim 

düzeyi, eşe bağımlılıksorunu ve geleneksel yapı, kadınların geleceğe dönük beklentileri önünde 

görünmez bir duvar örmektedir (Soyak, 2010). Bu nedenle kadınlar, dolaylı olarak toplumun etkin 

bir öznesi olmaktan uzaklaşmakta, yaşadığı topluma ve dünyaya bağlayan süreçlerdenayrı kalarak 

bir anlamda sosyal dışlanma olgusu ile karşılaşmaktadır (Çakır, 2008).   

2.3. Benzer Araştırmalar 

Kadın girişimciliği konusunda yapılan çalışmalar son yıllarda ağırlık kazanırken daha çok 

sosyo‐demografik faktörler, iş kurma nedenleri ve bu süreçte karşılaştıkları sorunlar ile kadın ve 

erkek girişimciler arasındaki farklar incelenmiştir (Soysal, 2010b: 74). Örneğin Güney’in (2009) 

yapmış olduğu bir araştırmada, kadın girişimcilerin yaşadıkları problemler üzerinde durulmuş ve 

kadınların sermaye, bilgi ve eğitim konularında daha çok desteklenmesi gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Benzer bir çalışmada ise Kızılaslan ve Karaömer (2015) kadın girişimciliğinde temel 

unsurun kazanç olduğu ancak bu noktada toplumsal desteğin sağlanması ve önyargıların kırılması 

gerektiği üzerinde durulmuştur. Çakır’ın (2008) çalışmasında ise kadınların daha çok iş yaşamında 

yer alması, eğitim düzeylerinin yükseltilmesi bunun desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Kadın 

girişimcilerin risk almaları noktasında itme ve çekme faktörlerine değinen Morris vd. (2008), 

girişimcilikte daha çok kadınların iş kaybetme korkusu veya ekonomik zorunluluklar gibi itme 

nedenlerinin rol oynadığını belirtmiştir. Yazarlar buna ek olarak, kadınların erkek egemen 

hiyerarşide yer edinmesinin güçlü bir karakter ekseninde mümkün olduğunu vurgulamıştır.  Roomi 

ve Parrott (2008) ise Pakistan’daki kadın girişimciler üzerine yapmış olduğu araştırmada, önceki 

çalışmalarla örtüşür şekilde girişimcilik sürecinde karşılaşılan öncelikli sorununun finans yönlü 

olduğunu ifade ederken, aynı süreçte bir diğer zorluğun kültürel yapı olduğuna dikkat çekmiştir. 

Benzer alanda gerçekleşen bir diğer araştırmada da öncelikli engelin finans, çevre ve ailevi nedenler 

olduğu saptanmıştır (Halkias vd., 2011).   

3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Bu çalışmanın amacı, Adıyaman’da yiyecek içecek alanında hizmet veren ve kadın 

girişimciler tarafından yönetilen işletmelerde, kadınların yaşadıkları sosyo-kültürel sorunları ortaya 

çıkarmaktır. Bu amaç bağlamında yeni bir iş kurma ve bu işi yürütme sürecindeki kadınların çeşitli 

sosyo-kültürel sorunlarla yüzleştiği gözlemlenen Adıyaman ilinde daha önce benzer bir araştırmanın 

yapılmamış olması dikkate değer bir boşluk olarak görülmüştür. Bu noktada gerek kadın olmanın 

yarattığı zorluk gerekse de yiyecek-içecek sektöründe yaşanan rekabete dayanarak kadın girişimciler 

üzerine yapılan bu araştırmanın ilgili alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Çalışma geçmiş veya mevcut olayları, ilişkileri açıklamaya yönelik olarak yapılan 

tanımlayıcı araştırma şeklinde tasarlanmıştır. Çalışmada kadın girişimcilerin sosyo-kültürel sorunları 

daha derinlemesine incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemi üzerine şekillenmiştir. Nitel 

yöntemler nicel yöntemlere kıyasla daha ayrıntılı bilgi elde etmeyi ve katılımcıların görüş ve 

deneyimlerini mümkün olduğu ölçüde doğrudan aktarılmasını sağlamaktadır (Shanahan, Pelstring 

ve Mccomas, 1999).  

Araştırma süreci ise ilgili alanyazın dikkate alınarak hazırlanan sorular ekseninde 

ilerlemiştir. Bu bağlamda kadın girişimciliğine dair belirlenen araştırma soruları şu şekilde 

sıralanmıştır: 

a) Girişimciliğe neden olan faktörler nelerdir? Bu duruma çevrenin yaklaşımı nasıl 

olmuştur? 

b) İşin kurulma aşamasında karşılaşılan sosyo-kültürel sorunlar nelerdir? 

c) İşi yürütürken karşılaşılan sosyo-kültürel sorunlar nelerdir? 
 

Yukarıdan yer alan araştırma sorularından hareketle araştırmanın evrenini, Adıyaman 

merkez bölgesinde yiyecek-içecek alanında hizmet veren ve kadın girişimciler tarafından yönetilen 

işletmeler oluşturmaktadır. Veri kaynaklarının yiyecek-içecek işletmeleri olarak seçilmesinde iki 

faktör etkili olmuştur. Bunlardan ilki, yavaş yeme hareketine bağlı olarak yiyecek ve içecek 

sektöründe yerelliğin önem kazanması (Aydemir ve Özdemir, 2014) ve bu etkinin kadın girişimciler 

nezdinde araştırma bölgesinde de gözlemlenmesidir. İkinci ise Adıyaman’daki kadın girişimcilerin 

daha çok yeme-içme sektörü etrafında kümelenmiş olmasıdır. 

Diğer yandan, bu özelliklere sahip işletmeler hakkında kesin bir sayıya ulaşmak güç olurken, 

araştırmanın yapıldığı işletmelere kartopu örnekleme yöntemi ile ulaşılmıştır. Ulaşılan işletmelerde 

görüşmeyi kabul eden 10 kadın girişimci ile yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 

Görüşme sorularının hazırlanmasında ise Soysal, (2010a), Soysal, (2010b), Aslan ve Atabey (2009) 

ve Güney’in (2006) çalışmalarından yararlanılmıştır. 

Araştırma verileri 2017 yılı Nisan ayında toplanmış olup, görüşmeler ortalama 15-30 dakika 

sürmüştür. Katılımcılardan ses kaydı için izin istenmiş ancak izin alınamamış ve katılımcı görüşleri 

araştırmacılar tarafından not edilerek kayıt altına alınmıştır. 

Çalışmada daha çok kadın girişimcilerin karşılaştıkları sosyo-kültürel sorunların ele alınması 

planladığından demografik veriler analize dâhil edilmemiştir. Çalışmada elde edilen verilerin 

analizinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Betimsel analizi kullanmadaki 

amaç verileri düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyucuya sunmaktır. İçerik analizi ise 

birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirerek araştırmanın 

nicel olarak incelenmesini sağlamak amacıyla uygulanmıştır (Şimşek ve Yıldırım, 2011: 224-227). 
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Analiz dört aşamada gerçekleşmiştir: Birinci aşamada verilerin hangi temalar altında düzenleneceği 

belirlenmiştir. İkinci aşamada bu tematik çerçeveye göre veriler anlamlı bir biçimde bir araya 

getirilmiştir. Sonraki aşamalarda ise bulgular tanımlanmış ve yorumlanmıştır. Analiz sürecinde 

kategori ve yapı geçerliliğini sağlamak için elde edilen bulgular konuya hakim üç kişinin görüşüne 

sunularak yapı geçerliliği sağlanmıştır.  

5. BULGULAR 

Katılımcılardan elde edilen bulgular analiz öncesinde katılımcıların girişimci olmaya motive 

eden unsurlar, işi kurma aşamasında ve işi yürütürken karşılaştıkları sosyo-kültürel sorunlar olarak 

üç kategoride ele alınmıştır. Söz konusu kategoriler ilgili alanyazında genel olarak ele alınan 

konulardır (Soysal, 2010a; Barış ve Aşkın,2016).  

5.1. Girişimci Olmaya Motive Eden Sosyo-Kültürel Faktörler 

Alanyazında kadınların girişimci olma nedenleri itme ve çekme faktörleri olarak iki temelde 

incelenmektedir. Kadınları girişimci olmaya iten faktörler arasında işsizlik sorunları, uygun olmayan 

iş koşulları, cinsiyet ayrımcılığı, aile gelirinin yetersiz olması veesnek olmayan iş saatleriyer 

almaktadır. Çeken faktörler arasında ise kendini gerçekleştirme isteği, kendi işinin patronu olma 

hayali, zengin olma beklentisi, sosyal statü edinme ve bağımsızlık arzusu bulunmaktadır (Barış ve 

Aşkın,2016; Yetim,2002). 

Bu çalışma kapsamında katılımcılara girişimci olmalarına neden olan faktörler sorulduğunda 

beş (5) katılımcı kazanç elde etme,  dört (4) katılımcı sosyal bir yaşam sürme, bir (1) katılımcı ise 

eğitim amaçlı girişimci olmayı istediklerini ifade etmişlerdir. Katılımcılardan biri (1) de bölgedeki 

hizmet eksikliğinden dolayı işletmeyi açtığını belirtmiştir. Bir diğer katılımcı ise aile baskısına bağlı 

olarak bağımsız olma arzusuyla girişimci olmak istediğini şu cümlesi ile belirtmiştir: 

 

“Tutucu ve baskıcı bir ailem vardı, beni okutmadıkları için çalışmayı istedim ve bu 

işletmeyi açtım.” 

Katılımcı 5 

Katılımcılara girişimci olmanın kendileri için ne ifade ettiği sorulmuş ve katılımcıların çoğu 

(>5) girişimciliğin özgüvenlerini arttırdığı yanıtını vermişlerdir. Mülakatlarda ayrıca Adıyaman 

toplumunun kadın girişimcilere yönelik bakış açısını ortaya çıkarmak amacıyla sorular sorulmuştur. 

Altı katılımcı (6) toplumun girişimci olmasına olumlu bakmadığını ve başaramayacaklarına yönelik 

eleştiriler aldıklarını belirtmişlerdir. Bir tanesi de (1) çevresinin çok baskıcı olmasından dolayı 

zorlandığını belirtmiştir. Ancak üç katılımcı ise ailesinin olumlu karşıladığını ve desteklediğini 

belirtmişlerdir. Aşağıda olumlu ve olumsuz görüşlere yönelik örnek ifadeler yer almaktadır.  
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“Çevrem çok baskıcıydı, zorluklar yaşadım.” 

          Katılımcı 5 

 
“ Yapamazsın, sıkılırsın şeklinde olumsuz eleştiriler oldu. Geri dönüşü olmayan yol 

olarak algıladılar.” 

Katılımcı 8 

5.2. İşi Kurma Aşamasında Karşılaşılan Sosyo-Kültürel Sorunlar 

Kadın girişimcilerin Adıyaman genelinde işi kurma aşamasında karşılaştıkları sorunları 

belirlemek amacıyla sorulan soruya verdikleri yanıtlardan sekiz kişi (8) toplumun kadınlara 

hakkındaki değer yargılarından dolayı sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu soruna yönelik örnek 

ifadeler aşağıda yer almaktadır: 

“Adıyaman’da kadına yeterince önem vermezler. Kadınların başarılı olmalarını 

istemezler ve desteklemezler.” 

         Katılımcı 3 
 
“Adıyaman’da kadınlara iş konusunda destek verilmiyor. Kadınların bir şeyler 

başarabileceklerine çok inanılmıyor. Özellikle erkekler bu şekilde düşünüyorlar…”  

           

         Katılımcı 6 

Kadınların en fazla yaşadıkları diğer bir sorun ise kadınların başaramayacağı yönündeki 

engeller olarak ifade edilmiştir. Katılımcılardan alınan benzerifadeler aşağıda yer almaktadır: 

 
“ Toplum yapısında kadınların özgüveni yok... “ 

Katılımcı 1 
 
“Adıyaman halkı olarak kadınlarımızın başarılı olacağına inanmıyoruz. 

Kadınlarımıza destek vermiyoruz. Baskıcı ve tutucu bir toplumuz. “ 

 
Katılımcı 5 

“Çevreden kadın olduğum için olumsuz eleştiri gelmekte. Bir kadınsın bir kafeterya 

işleteceksin, otorite ve disiplin gerekir. Bu da bir bayan için oldukça zordur.” 

         Katılımcı 7 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 

 

 777 

Cinsiyete dayalı ayrımcılık boyutuna bakıldığında bu konunun altı katılımcının ifadelerinde 

yer aldığı görülmüştür. Katılımcıların yarıdan fazlası cinsiyete dayalı ayrımcılıktan dolayı sorun 

yaşadıklarını belirtmektedir. Katılımcıların yaşadıkları bir diğer sorun ise bilgi eksikliğidir. 

Katılımcılar bilgi eksikliğinin hem bireyselnedenlerden hem de iş yaptıkları kişi veya kişilerden 

kaynaklandığını belirtmişlerdir.  

Mülakat sürecinde katılımcılara iş kurma aşamasında yaşadıkları sosyo-kültürel sorunları 

sıralamaları istenmiş ve oluşan durum Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1. İş Kurma Aşamasındaki Sosyo-Kültürel Sorunlara Yönelik Bulgular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1 incelendiğinde iş kurma aşamasında karşılaşılan en büyük sorunlar toplumun 

kadınlar hakkındaki değer yargıları ve kadınların başaramayacağı yönündeki önyargılar olmuştur. 

Bu sorunları ise cinsiyete dayalı ayrımcılık, bilgi eksikliği ve aile kültürü takip etmiştir. 

5.4. İşi Yürütürken Karşılaşılan Sosyo-Kültürel Sorunlar 

Kadın girişimcilerin iş yürütürken karşılaştıkları güçlükleri belirlemeye yönelik sorulara 

verilen yanıtlardan neredeyse tamamı (8)ev işleri, çocuk bakma gibi nedenlerle oluşan zaman darlığı 

hakkında olmuştur. Katılımcıların yedisi(7) ise iş hayatındaki zorluklarla daha çok duygusal 

oldukları için karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Bu sorunlara yönelik örnek ifadeler aşağıda yer 

almaktadır.  

 
“Her şeyin çok mükemmel olmasını istiyorum. Olumsuz yönde en ufak bir sorun 

olduğunda duygusal olarak çöküyorum.” 

Katılımcı 4 

 

İfadeler Tekrarlanma Sayısı 

Toplumun kadınlar hakkındaki değer yargıları 8 

Kadınların başaramayacağı yönündeki ön yargılar 7 

Cinsiyete dayalı ayrımcılık 6 

Bilgi eksikliği 3 

Aile kültürü 1 
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“İş yaptığımız kişilere iyimser davranıyoruz. Bu da yeterli verim alınmamasına 

neden oluyor.” 

         Katılımcı 7 

 

Katılımcıların iş yaşamında karşılaştıkları diğer sorunlar ise rol çatışması, kadına yeterli 

değerin verilmemesi ve iş ile ilgili yeterli bilgiye sahip olunmaması şeklinde saptanmıştır. Bu 

sorunlara yönelik örnek ifadeler şu şekildedir: 

    

“Baskıcı toplum, kadınların yeterince başarılı olamayacağı yönündeki ön yargılar, 

kadın erkek eşitliği hiçbir zaman yok” 

         Katılımcı 3 

 
“…Eğitimler teorik olarak veriliyor bu yeterli olmamaktadır. Pratiğe yönelik eğitim 

verilmelidir.” 

          Katılımcı 7 

Mülakat sürecinde katılımcılara iş yürütme aşamasında yaşadıkları sosyo-kültürel sorunları 

sıralamaları istenmiş ve oluşan durum Tablo 2.’de özetlenmiştir.   

Tablo 2. İş Kurma Aşamasındaki Sosyo-Kültürel Sorunlara Yönelik Bulgular 

İfadeler Tekrarlanma Sayısı 

Zaman darlığı 8 

İş yaşamında duygusal olma 7 

Rol çatışması 5 

Kadına yeterli değer verilmemesi 3 

İş ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmama 3 

Tablo 2 incelendiğinde iş yürütme aşamasında karşılaşılan en büyük sorunlar zaman darlığı 

ve iş yaşamında duygusal olma olmuştur. Bu sorunları ise rol çatışması, kadına yeterli değerin 

verilmemesi ve iş ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmama takip etmiştir. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma kapsamında Adıyaman’da bulunan ve yiyecek-içecek alanında hizmet veren kadın 

girişimcilerin karşılaştıkları sosyo-kültürel sorun ele alınmış ve analiz edilmiştir. Yüz yüze yapılan 

mülakatlarda yer alan konular; katılımcıların girişimci olmaya motive eden unsurlar, işi kurma 

aşamasında ve işi yürütürken karşılaştıkları sosyo-kültürel sorunlar olmak üzere üç kategoride ele 

alınmıştır. Sonuçlara göre, katılımcıların girişimci olmasında itme ve çekme faktörlerinin her 

ikisinin de etkili olduğu görülmektedir. Özellikle ekonomik kazanç elde etme isteği öne çıkarken bu 

durumun benzer araştırma sonuçlarıyla (bkz. Morris vd. 2008; Halkias vd. 2011; Kızılaslan ve 

Karaömer, 2015) örtüştüğü görülmektedir.  

Bir diğer sonuç da sosyal bir yaşam sürme isteği ve aile baskısına bağlı olarak oluşan 

bağımsız yaşama arzusudur. Bu sonuç ataerkil bir toplum yapısı ve erkeklerin baskın bir yapıda 

olmasıyla açıklanabilir (Sayın, 2011: 24). 

İşi kurma aşamasında karşılaşılan sosyo-kültürel sorunlar ele alındığında daha çok toplumun 

kadınlar hakkındaki değer yargıları ve başarı yönündeki önyargıların yoğunluk kazandığı 

saptanmıştır. Buna göre kadın girişimciliği önünde değer yargılarının ve önyargıların görünmez bir 

duvar oluşturduğu düşünülebilir.  

İşi yürütürken karşılaşılan sosyo-kültürel sorunlara bakıldığında, katılımcıların karşılaştıkları 

en büyük sorunun ev işleri, çocuk bakma gibi nedenlerle beliren zaman darlığının olduğu 

görülmektedir. Konuyla ilgili beliren diğer sorun ise kadınların daha duygusal olmasıyla karşılaşılan 

zorluklardır. Bu bağlamda kadınların iş yaşamında bir çaba içinde olmasına ve ekonomik getiri 

sağlamasına rağmen, aile içindeki rol paylaşımında ataerkil etkinin değişmediği söylenebilir. Ayrıca 

kadın olmanın doğal bir sonucu olarak duygusal ve naif yapının iş dünyasının katı kurallarıyla 

zıtlaştığı da bir başka sonuç olarak dikkat çekicidir.  

Alanyazında çokça belirtilen ve kadın girişimciliği önünde kaçınılmaz bir engel 

olanekonomik sıkıntılar bağlamında ise, kadın girişimcilerin üretim sürecine dahi edilmesi ve 

potansiyel kadın girişimcilerin iş hayatına kazandırılarak bölgesel kalkınmada rol üstlenmesi kritik 

bir yaklaşım olacaktır (Can ve Karataş, 2007).  

Kısaca, günümüz dünyası yeni fikir ve girişimlerin güçlü rekabetine tanık olmaktadır. Bu 

noktada değişen dünya düzeni ve hızlı zaman tüketimi daha çok kişiyi iş yaşamıyla buluştururken 

kadın girişimciler bu dünyanın önemli birer aktörleri haline gelmiştir. Özellikle toplumsal dokunun 

farklı engeller oluşturduğu kimi bölgelerde kadınların ekonomik bir değer yaratması, girişimcilik 

olgusuna maddi girdilerin dışında sosyo-kültürel bir boyut da kazandırmaktadır. Dolayısıyla 

kadınların sosyal yaşam düzeni içinde kendine yer bulması bu boyut içinde oluşacak esneklikle 

mümkün olabilecektir. Bu ayrımda İlter’in (2008) de vurguladığı üzere:Toplumun kadın 

girişimcilere bakış açısının olumlu yönde olması; bilinçli ve eğitimli aile yapısının oluşturulması ve 
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her şeyden önce kadın girişimcilerin kendi aralarında güçlü bir iletişim ve destek ağının 

oluşturulması önemli birer gerekliliktir.  
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Özet 

Günümüzde bilgi toplumuna geçişle birlikte girişimcilik daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Kişiler, 

eğitim hayatında edindikleri teorik ve pratik bilgileri kendi işleri için kullanmayı daha fazla arzular hale 

gelmişlerdir. Ayrıca girişimcilik, ülke ekonomilerinin büyümesi, gelişmesi ve kalkınması açısından da önemlidir. Bu 

açılardan bakıldığında, girişimcilik düzeyinin arttırılması önemlidir. Girişimcilik düzeyinin arttırma yöntemlerini 

bulabilmenin ilk yolu girişimcilik psikolojisini anlayabilmektir. Girişimcilik hisleri girişimcilik psikolojisi teorisi 

üzerine kurulmuştur. Girişimcilik hisleri üç boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; içsel kontrol hissi, bağımsızlık arzusu ve 

risk alma eğiliminden oluşmaktadır. Bu noktadan hareketle, araştırmanın amacı turizm eğitimi alan öğrencilerin 

girişimcilik hislerinin girişimcilik potansiyelleri üzerindeki etkisini ve düzeylerini belirlemek ve bu girişimcilik 

hisleri ile girişimcilik potansiyellerinin bazı demografik ve mesleki değişkenlere göre karşılaştırmasını yapmaktır. 

Araştırma sonuçlarına göre, turizm eğitimi alan öğrencilerin “içsel kontrol hissi, “bağımsızlık arzusu” ve “risk 

alma eğilim”" ile girişimcilik potansiyelleri arasında anlamlı ve doğru yönlü bir ilişki vardır. Girişimcilik 

potansiyeli bağımlı değişken olduğunda içsel kontrol hissi ve bağımsızlık arzusu bağımsız değişkenlerinden % 57 

düzeyinde etkilenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Turizm eğitimi, Girişimcilik Hisleri, Girişimcilik Potansiyeli 
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THE DETERMINATION OF EFFECT ON ENTREPRENEURSHIP 

POTENTIALS IN ENTREPRENEURSHIP SENSATIONS OF TOURISM 

STUDENTS 

Abstract 

Nowadays, with transition to information society, entrepreneurship has begun to gain more importance. 

Persons have become more desirous to use the theoretical and practical knowledge they have gained in their 

education life for their own work. In addition, entrepreneurship is also important for the growth, development and 

improvement of national economies. When viewed from this aspects, it is important to increase the level of 

entrepreneurship. The first way to find ways to increase the level of entrepreneurship is to understand 

entrepreneurship psychology. Sensations of entrepreneurship are based on the theory of entrepreneurship 

psychology. Sensations of entrepreneurship  consist of three dimensions. These; a sense of internal control, a desire 

for independence and a risk taking tendency. From this point of view, aim of this study the determination of effect 

and levels on entrepreneurship potentials in tourism educations students’s sensations of entrepreneurship and 

comparing these this Sensations of entrepreneurship with entrepreneurship potentials with some demographic and 

occupational variables. According to the results of the research, there is a meaningful and correct relationship 

between the "feeling of internal control", "desire for independence" and "risk taking tendency" and 

“entrepreneurial potentials” of the students who get tourism education. When entrepreneurship is a potentially 

dependent variable, intrinsic control feelings and desire for independence are affected by 57% of the independent 

variables. 

Keywords: Entrepreneurship, Education of tourism, Sensations of entrepreneurship, Entrepreneurial potentials 

1. GİRİŞ 

Bilgi teknolojilerinde ve sanal dünyada yaşanan gelişmeler sonucunda insanların 

ihtiyaçları çok çeşitli olmaya başlamıştır. Özellikle kitle üretim faaliyetlerinden ziyade bireye 

özgü hizmet ve ürün gelişimi gereksinimi küçük ve orta ölçekli işletmelere böylece küçük 

girişimcilere olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu nedenle ülkemizde, gerek istihdamın arttırılması 

gerekse de yenilik ve yaratıcılıkların ortaya çıkarılarak ülke ekonomisi için katma değer yaratma 

çabalarından dolayı devlet eliyle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ)’ler desteklenmektedir. 

Bunun yası sıra yükseköğretimde birçok bölümde “Girişimcilik” konusu ders olarak 

okutulmaktadır.  (KOBİ) genel sorunlarından biri işletme sahip ve yöneticilerinin girişimcilik 

hislerinin desteklediği girişimcilik potansiyellerinin olmamasıdır (Hisrich ve Peters, 2002: 66). 

Girişimcilik eğitimi sayesinde girişimcilik potansiyellerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. 

Yapılan araştırmalarda bir kişinin girişimci olabilmesi için risk alabilen, sorumluluk sahibi, 

dinamik, yeniliklere açık, yaratıcı özelliklere sahip olması gerektiği belirtilmektedir (İşcan ve 

Kaygın 2011: 278; Müftüoğlu, 1993: 44-45). Tok ve diğ. (2014: 69) yaptıkları çalışmada 

öğrencilerin rekabetçi, hırslı, zaman konusunda hassas, güçlü ve etkileyici kişilik sahibi, aynı 

zamanda birkaç işi yapabilen, işleri bitirmek konusunda istekli kişilik özelliklerine sahip olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bu özelliklerin bir girişimci de olması gereken özellikler olduğu bilinmektedir.  

Duran, Büber ve Gümüştekin (2013: 25-53) eğitimin girişimcilik hislerini geliştirdiğini 

ifade edilmektedir. Özellikle risk alma yeteneği ve bağımsızlık arzusunu geliştirmektedir. Bu 

yetenekleri gelişen bireyin emir almamak ve yaptıkları işlerde yönlendirilmemek için kendi 

işlerini kurmak istedikleri belirtilmektedir. O halde girişimcilik özellikleri olan bireyde 

bağımsızlık hissi ve risk alma yeteneği gelişmiştir diyebiliriz.  
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Bu çalışmada, girişimcilik hisleri ile girişimcilik potansiyelleri arasındaki ilişki ortaya 

konulmaya çalışılacaktır. Turizm sektöründe yapı itibariyle girişimcilik kişilik özelliklerine sahip 

bireylere ihtiyaç duyulması nedeniyle bu çalışma turizm eğitimi alan öğrenciler üzerinde 

yapılacaktır. Daha sonra araştırma bulguları doğrultusunda turizm eğitimi alan öğrencilerin 

girişimcilik hisleri ve potansiyeli ortaya konularak, öneriler sunulacaktır.  

2. GİRİŞİMCİLİK HİSLERİ 

Alan yazın incelendiğinde girişimcilik hislerinin üçe ayrıldığı görülmektedir. Bunlar 

kontrol hissi, risk eğilimi ve bağımsızlık arzusudur.  

2.1. İçsel Kontrol Hissi 

Kontrol hissi bir bireyin hayattaki ceza ve ödülleri algılamalarını ifade eder (Pervin 

1998). Kontrol hissi kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar içsel ve dışsal kontrol hisleridir. 

İçsel kontrol hissine sahip birey kendi hayatıyla ilgili gidişatı kendi kontrol edebilme yeteneğine 

sahip olduğuna inanmaktayken, dışsal kontrol hissine sahip birey kendi hayatının gidişatının 

dışsal faktörlerin (şans, talih, kısmet vb.) etkisinde olduğuna inanmaktadır (Rotter, 1966: 1-28). 

İçsel kontrol hissine sahip birey başarı için daha fazla çaba sarf ederken dışsal kontrol hissine 

sahip bireyin hayattaki olayları etkileyebilme yeteneği olmadığına inandığı için  daha az çaba 

sarf edeceği ifade edilmektedir (Alpkan vd.,  2002; Brockhaus ve Horwitz,1986: 48). Rotter 

(1996) yılında yaptığı çalışmada, içsel kontrol hissine sahip bireyin dışsal kontrol hissine sahip 

bireye kıyasla daha fazla başarı elde edeceği sonucuna ulaşmıştır. Girişimciler için 

düşünüldüğünde genellikle girişimcilerin alacağı kararları dışsal faktörlere bırakmak yerine 

yönetimi kendi eline almayı tercih etmektedirler (Mittom, 1989: 9-15).  

2.2. Risk Alma Eğilimi Hissi 

Risk alma eğilimi adından da anlaşılacağı üzere ortaya çıkan durumlar karşısında risk alıp 

almamayı ifade etmektedir. Genellikle girişimcilerin gerektiğinde risk alma eğiliminde olması 

beklenir. Risk alma eğilimi bir kişinin belirsiz durumlarda karar verebilme yetisi olarak 

tanımlanmaktadır (Mill, 1984). Başka bir tanıma göre risk alma eğilimi, belirsiz durumlarla baş 

edebilme, riskli durumlara katlanabilme düzeyi olarak ifade edilmektedir (Karabulut, 2009).  

Girişimcinin risk alma eğilimi iki durumda farklılaşacaktır. Bunlardan ilki riskin 

tamamen şansa bağlı durumken, ikincisinde risk kişinin yeteneklerine bağlıdır. Örneğin kişinin 

bir kuraya katılması ve kura sonucunda seçilip seçilmemesi tamamen şansa bağlı olarak 

değişmesidir. Oysa kişinin örneğin bir yabancı dil sınavına katılması ve sonucunda en iyi puan 

alanın birinci olması sonucu şanstan ziyade kişinin yeteneğine ve bilgisine bağlanmalıdır.  

Girişimci ikinci durumda risk almaya daha meyillidir (Macko ve Tyszka, 2009).  

2.3. Bağımsızlık Arzusu 

Bağımsızlık arzusu bireyin kontrol hissiyle ilişkilidir. Girişimci yapacağı işlerde bağımsız 

olmayı tercih edecektir. Bu nedenle girişimci başkasının yanında çalışmak konusunda 

zorlanacaktır (Güney ve Nurmakhamatuly, 2007). Girişimci karar alırken ve uygularken 
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başkalarına bağlı olmamayı, başkalarından emir almamayı tercih ederken, kendi potansiyelini 

başkalarından bağımsız olarak gerçekleştirme eğilimindedir (Hisrich ve Peters, 2002: 69). 

Amerika’da yapılan bir araştırmada Amerika’da en hızlı büyüyen 500 firmanın %41’indeki üst 

düzey yöneticiler kendi işinizi neden kurdunuz sorusuna “kendi işimin patronu olmak ve 

yaşamıma kendim yön vermek istiyorum” cevabını vermişlerdir (Gürol, 2006).  

3. GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ 

Alan yazın incelendiğinde girişimcilik potansiyeli ile ilgili çok az tanım yapıldığı 

görülmektedir. Bunun nedeni ise girişimcilik ile ilgili kişisel duygulanımları araştıran 

çalışmaların günümüzde önem kazanmaya başlaması olarak değerlendirilebilir. Girişimcilik 

potansiyeli girişimcinin bulunduğu iş kolunda başarılı olabilme ihtimalidir. Girişimcilik 

potansiyeli, büyük ölçüde kişinin var olan kişilik özelliklerine göre değişmektedir. Bu nedenle 

başarı beklentisi girişimcinin azmi, enerjisi, bilgi ve tecrübeleri birikimi, mali gücü gibi 

özellikler ile bağlantılıdır (Hisrich ve Peters, 2002: 32-33). Girişimcilik potansiyeli, girişimcinin 

misyonu, vizyonu, fırsatları görme, değerlendirme, algılama yeteneği, başarma duygusu, sosyal 

çevresini dikkate alması olarak tanımlamaktadır (Ören ve Biçkes 2011: 74).  

Ülkemizde girişimcilik ile yöneticilik niteliklerini kişiliğinde bütünleştirebilmiş işletme 

sahibi olabilmek için gerekli finansal kaynaklara sahip olan kişinin, aynı zamanda girişimci ve 

yönetici olmasının tesadüfen olduğu ifade edilmektedir (Alpkan ve diğ. 2002).  

4. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Alpkan ve diğ. (2002) “Girişimcilik hisleriyle girişimcilik potansiyeli arasındaki ilişki: 

Gebze ve civarındaki girişimciler üzerine bir araştırma” adlı çalışmasında girişimcilik 

potansiyeli ile kontrol hissi ve bağımsızlık arzusu arasında anlamlı ve pozitif ilişkiler 

bulmuşlardır. Ayrıca girişimcilik potansiyeli ile risk alma eğilimi arasında bir ilişki 

bulunmamıştır. Bunun yanı sıra girişimcilik potansiyeli ile en anlamlı ve pozitif ilişki 

girişimcilik hissi bağımsızlık arzusu değişkeni arasında bulunmuştur.  

Tok ve diğ. (2014: 69) “Ziraat fakültesi son sınıf öğrencilerinde girişimcilik özellikleri, 

algısı ve eğilimi: Çukurova ve Adnan menderes üniversitesi örneği” yaptıkları çalışmada 

öğrencilerin kontrol hisleri güçlü ve bağımsızlık arzuları yüksek olup öğrenciler risk almaya 

yatkın çıkmıştır.  

İşcan ve Kaygın (2011: 278) “Potansiyel Girişimciler Olarak Üniversite Öğrencilerinin 

Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma” adlı çalışmasında üniversite 

öğrencilerinin girişimcilik hislerine sahip olduklarını ortaya çıkarmışlardır. Bunun yanı sıra 

öğrencilerin kendilerine güvendikleri, yenilikçilik eğilimine sahip oldukları, başarıya ihtiyaç 

duydukları, kontrol odağına sahip oldukları, risk alma eğilimlerinin bulunduğu ancak belirsizliğe 

tolerans göstermedikleri görülmüştür. Erkek öğrencilerin bayan öğrencilere kıyasla başarma hissi 

ve belirsizliğe karşı tolerans gösterme konularında bayan öğrencilerden anlamlı derecede başarılı 

oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  
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Duran, Büber ve Gümüştekin (2013: 25-53) “Girişimcilik hislerine eğitimin katkısı: 

Kütahya Meslek Yüksek Okulu makine programı örneği” adlı çalışmasında eğitim seviyesi 

arttıkça kişilerin risk alma eğilimi ile bağımsızlık arzusunun arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun 

yanı sıra girişimcileri başarıya yönlendiren en temel etmenler arasında içsel kontrol odağının 

olduğu görülmektedir. 2. Sınıf öğrencileri ile 1. Sınıf öğrencileri arasında risk alma eğilimi, 

kontrol hissi, girişimcilik potansiyeli ve bağımsızlık arzusu arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 

Bu sonuç makine programındaki eğitimin, girişimcilik potansiyeli üzerine etkisi olmadığını 

göstermektedir. 

5. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

5.1. Evren Ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul 

ve meslek yüksekokullarında eğitim gören Önlisans ve Lisans öğrencileri oluşturmaktadır. 

Araştırmada örneklem alınmamış evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma da 

evrenin tamamına ulaşmak üzere 450 adet anket dağıtılmıştır. Dağıtılan anketlerin 210’u geri 

dönmüştür. Anketlerin geri dönüş oranı % 46,7’dir. Geri dönen anketlerin tamamı 

değerlendirmeye alınmıştır.  

5.2. Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket kullanılmasının sebebi, 

araştırmanın amacına yönelik çok fazla veri toplanabilmesi, daha geniş kitlelere ulaşılabileceği 

için daha büyük örneklem ile evrene yaklaşmanın mümkün olabilmesi böylece verilerin 

güvenilirliğinin ve geçerliliğinin artması, bireylerin davranışsal, tutumsal, düşünsel, duygusal ve 

inançsal, güdüsel ve algısal özelliklerine ilişkin bilgilerin sağlanabilmesi, verilere çok hızlı 

ulaşma imkanı olması ve sonuçlar üzerinde istatistiki değerlendirmeler yapılabilmesidir 

(Karasar, 2005: 176; Hamarat 2016).  

Veri toplama aracı olarak geliştirilen anket dört bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci 

bölümünde katılımcıların girişimcilik hislerinin belirlenmesine yönelik 36 adet 5’li Likert 

ölçeğinde yargı içeren soru yer almaktadır. Bu soruların 1-7 aralığındakiler “kontrol hissini”, 8-

12 aralığındakiler “bağımsızlık arzusunu”, 13-19 “risk alma eğilimini” ve 20-36 aralığındakiler 

“girişimcilik potansiyelini” ölçmek amacıyla anket formunda yer verilmiştir. İkinci bölümde 

katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır.  

5.3. Veri Çözümleme Yöntemi 

Araştırmada katılımcıların girişimcilik hislerinin girişimcilik potansiyelleri üzerindeki 

etkisinin belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Anket formunda yer alan 

girişimcilik hisleri ve girişimcilik potansiyeline ilişkin ifadelerin ortalamaları alınarak analize 

dahil edilmiştir. 

 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 

 

 
787 

6. BULGULAR 

Tablo 1’de araştırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilerin demografik özelliklerine 

ilişkin dağılımlar yer almaktadır. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Demografik Özellikler f % 

Cinsiyet 
Erkek 104 49,8 

Kadın 105 50,2 

Yaş 

19 ve altı 28 13,4 

20 50 23,9 

21 34 16,3 

22 38 18,2 

23 ve üzeri 59 28,2 

Turizm Sektöründe 

Çalışma Süreleri 

Hiç Çalışmadım 60 28,7 

1-2 Yıl/Sezon 82 39,2 

3-4 Yıl/Sezon 34 16,3 

5-6 Yıl/Sezon 23 11,0 

7 Yıl/Sezon ve Üzeri 10 4,8 

Eğitim Türü 
Önlisans 125 59,8 

Lisans 84 40,2 

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan turizm eğitim alan öğrencilerin %49,8’ini erkekler, 

%50,2’sini kadınlar oluşturmaktadır. Ayrıca, %13,4’ü 19 yaş ve altı grupta yer alırken, %23,9’u 

20 yaş, %16,3’ü 21 yaş, %18,2’i 22 yaş ve % 28,2’i 23 yaş ve üzeri grupta yer almaktadır. 

Katılımcıların %28,7 si hiç turizm sektöründe çalışmadıklarını ifade etmektedirler. Katılımcıların 

%59,8’i önlisans ve %40,2’i lisans düzeyinde eğitim almaktadır. 

Araştırmanın bu kısmında korelasyon ve regresyon analizleri sonuçlarına yer 

verilmektedir.  

Tablo 2. Girişimcilik Hisleri (İçsel Kontrol Hissi, Risk Alma Eğilimi Hissi, Bağımsızlık Arzusu) 

İle Girişimcilik Potansiyeli Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon Matrisi 

Boyutlar Pearson 

Korelasyon 

Katsayısı 

Girişimcilik 

Potansiyeli 

Belirlilik 

Katsayısı 

R² 

İçsel Kontrol Hissi 
r 0,479 

0,229 
p 0,000*** 

Risk Alma Eğilimi Hissi 
r 0,458 

0,209 
p 0,000*** 

Bağımsızlık Arzusu 
r 0,318 

0,101 
p 0,000*** 

Genel: Girişimcilik Hissi 
r 0,518 

0,268 
p 0,000*** 
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Tablo 2’deki bulgulara göre, genel anlamda girişimcilik hisleri ile girişimcilik 

potansiyelleri arasında 0,000 anlamlılık düzeyinde bir ilişki bulunmuştur. Diğer bir ifade ile 

genel girişimcilik hisleri ile genel girişimcilik potansiyeli arasındaki “Pearson Korelasyon 

Katsayısı (r)” anlamlıdır (p=0,000).  

Tablo 2’deki sonuçlara göre, “İçsel Kontrol Hissi”, “Risk Alma Eğilimi Hissi”, 

“Bağımsızlık Arzusu”, ile girişimcilik potansiyeli arasında önemli bir ilişki bulunmuştur. Buna 

göre turizm eğitimi alan öğrencilerin “İçsel Kontrol Hissi”, “Risk Alma Eğilimi Hissi”, 

“Bağımsızlık Arzusu” ile girişimcilik potansiyelleri arasında 0,50 civarında orta derece 

korelasyon vardır. 

7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Turizm eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik hislerinin girişimcilik potansiyelleri 

üzerindeki etkisinin bazı demografik özelliklere göre incelenmesine yönelik yapılan bu 

çalışmanın sonuçlarına göre; 

Turizm eğitimi alan öğrencilerin “içsel kontrol hissi, “bağımsızlık arzusu” ve “risk alma 

eğilim”" ile girişimcilik potansiyelleri arasında anlamlı ve doğru yönlü bir ilişki vardır. Diğer bir 

ifade ile içsel kontrol hissi, bağımsızlık arzusu ve risk alma eğilimi arttıkça girişimcilik 

potansiyeli artmaktadır. Diğer taraftan girişimcilik potansiyeli bağımlı değişken olduğunda içsel 

kontrol hissi ve bağımsızlık arzusu bağımsız değişkenlerinden % 57 düzeyinde etkilenmektedir. 

Tüm bu sonuçlara göre, turizm eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik hisleri değişkenleri 

ile girişimcilik potansiyelleri arasında güçlü ilişki olduğu söylenebilir.  
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Özet 

Ülkelerin sosyo-ekonomik gelişiminde büyük bir rol oynayan girişimcilik, özellikle gelişmekte olan 

ülkelerin gündemini sürekli meşgul eden bir kavramdır. Girişimcilik konusu, ülkelerin ekonomik gelişiminde hem 

kamu kesimi üzerindeki yükü azaltması, hem de işsizlik ile mücadele de önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

özelliklerinden dolayı ayrı bir çalışma alanı olarak ele alınmaya başlanan girişimcilik, ülkemizde de son yıllarda 

özellikle genç kesimi yönlendirmek için maddi ve akademik teşviklerin arttığı bir alan halini almıştır. İlgili yazına 

göre 1995-2002 yılları arasında doğan M kuşağı üyeleri bu teşviklerden en fazla yararlanan kuşaktır. Girişimcilik 

faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli olan kişilik özellikleri ve girişimcilik eğilimi de araştırmacılar tarafından 

tartışılan bir başka konudur. Yapılan araştırmalar, M kuşağı üyelerinin yetiştikleri çağın çevresel ve teknolojik 

koşulları gereğince girişimci kişilik ve girişimcilik eğilimini taşıyacaklarını öne sürmektedir. Ayrıca diğer çevresel 

faktörlerle birlikte eğitim çevresi de mesleki eğilimlerin belirlenmesinde önemli bir paya sahiptir. Özellikle 

akademik organizasyonların örgüt kültürü öğrencilerin ilerideki eğilimleri üzerinde önemli bir belirleyici rol 

oynamaktadır. Bu çalışmada M kuşağı üyesi üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özellikleri ve okudukları 

üniversitelerin örgüt kültürünün girişimcilik eğilimlerini etkileyip etkilemediği araştırılacaktır. Bozok Üniversitesi 

öğrencileri üzerine yapılacak araştırmada elde edilen çoklu regresyon analizi kullanılarak analiz edilecektir. 

Çalışma sonucunda hem girişimci kişilik özelliklerinin hem de üniversite örgüt kültürünün girişimcilik eğilimi için 

anlamlı pozitif yönde etkili olması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler:M Kuşağı, Girişimcilik, Örgüt Kültürü. 
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THE EFFECT OF ENTREPRENEURIAL PERSONALITY TRAITS AND 

UNIVERSITY ORGANIZATIONAL CULTURE OF M GENERATION 

UNIVERSITY STUDENT ON ENTREPRENEURIAL TENDENCY 
 

Abstract 

Entrepreneurship, which plays a major role in the socio-economic development of countries, is a concept 

that constantly keeps its agenda in developing countries. The issue of entrepreneurship plays an important role in 

the economic development of countries both in reducing the burden on the public sector and in combating 

unemployment.Entrepreneurship, which started to be regarded as a separate field of study due to these 

characteristics, has become an area where the financial and academic incentives have increased in recent years 

especially in order to direct young people in our country. According to the relevant literature, members of the M 

generation, born between 1995 and 2002, are the most benefiting generation of these incentives. The personality 

traits and entrepreneurial tendencies required to carry out entrepreneurial activities are another topic discussed by 

researchers. The researchers suggest that members of the M branch will have a tendency to enterprising personality 

and entrepreneurship in accordance with the environmental and technological conditions of the time when they 

grew up. In addition, the educational environment, along with other environmental factors, has an important role in 

determining occupational trends. Organizational culture of academic organizations in particular plays an important 

decisive role on the future tendencies of students.In this study, it will be investigated whether the members of the M 

generation are influencing the entrepreneurial personality characteristics of university students and the 

entrepreneurship tendencies of the colleges they are studying. The data obtained from the students of Bozok 

University by questionnaire will be analyzed using regresion analyzes. As a result, it is expected that both 

entrepreneurial personality traits and university organization culture tend to have a significant and positive effect 

on the entrepreneurial tendency. 

Keywords: M Generation, Girişimcilik, Organization Culture. 

 

1. GİRİŞ 

Girişimcilik kavramı, son yıllarda gündemdeki yerini gitgide genişleten bir konudur. 

Özellikle akademik manada konu ile ilgili birçok çalışmanın yapıldığı ve üniversitelerin 

öğrencilerini yeni bir istihdam alanı olarak girişimciliğe yönlendirdiğini ve örgüt kültürlerini 

buna göre şekillendirmeye başladıkları görülmektedir. Buna karşılık yaş kuşakları da Antik 

Yunanistan’a ve Mısır’a uzanan bir o kadar eski bir kavramdır. 

Bireylerin kişilik özelliklerini yetiştikleri çevresel unsurlar ve genetik özellikleri 

belirlemektedir. M kuşağı da teknolojik ve ekonomik faktörlerin şekillendirdiği önemli bir ara 

kuşaktır. Yapılan çalışmalar bu kuşağın girişimcilik eğilimlerinin yüksek olması gerektiğini 

söylemektedir. 

Bu çalışma M kuşağı üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin ve 

okudukları üniversitenin örgüt kültürünün girişimcilik eğilimlerini etkileyip etkilemediğini 

ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu’nda eğitim gören M kuşağı üyesi öğrencilerden toplanan veriler ile bir regresyon 

modeli oluşturulmuş, yapılan analizler sonucunda modelin anlamlı olduğu görülmüştür. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kuşak Kavramı: Türk Dil Kurumu “kuşak” kelimesini “yaklaşık olarak aynı yıllarda 

doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaymış, benzer 

ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu” olarak tanımlamaktadır (http://www.tdk.gov.tr/). 

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere bir kuşak benzer bir zaman aralığında doğmuş, benzer yaş ve 

hayat dönemlerini paylaşan ve belirli bir dönemin olayları, eğilimleri tarafından şekillendirilmiş 

insan topluluğunu ifade etmede kullanılmaktadır. Her kuşağın kendine özgü özellikleri, değer 

yargıları, tutumları, güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır (Keleş, 2011: 131). 

Kuşak kavramının biyolojik temelli tanımı, “ebeveynlerin ve çocukların doğumları 

arasında geçen ortalama zaman aralığı” şeklindedir (Keleş, 2011: 130). Bu açıdan bakıldığında, 

geçmişte her 20-25 yıllık dönemde bir nesil yetişirken, günümüzde çocuk sahibi olma yaşının 

giderek büyümesiyle birlikte bahsi geçen yaş aralığı da anlamını yitirmiştir. Biyolojik temelli 

yaklaşım geçmişte sosyologlara oldukça fazla hizmet etmiştir. Ancak değişen toplumsal yapı ve 

çevresel koşulların kuşaklar arasındaki sürenin uzaması ya da kısalmasına neden olabilecek çok 

sayıda faktörü de beraberinde getirmesi, biyolojik temelli kuşak kavramı üzerine tekrar 

düşünmeyi gerekli kılmıştır (Özer vd., 2013: 124). 

Mannheim (1952), kuşak kavramının sosyolojik bir temelde değerlendirilmesi 

gerektiğinin üzerinde durmuştur. Yapılan sosyolojik tanımlar incelendiğinde yaş kuşaklarını 

“yakın tarih aralığında doğmuş, yetişme sürecinde aynı sosyal, politik, ekonomik, teknolojik 

gelişmelerden etkilenmiş, bu gelişmeler ışığında benzer sorumluluklar yüklenmiş, yüklendikleri 

sorumlulukların bir sonucu olarak ortak inanç, davranış, beklenti ve değerler geliştirmiş 

topluluklardır” şeklinde tanımlamak mümkündür (Lower, 2008; Mannheim, 1952; Joshi, 

Dencker, Franz, 2011) .    

M Kuşağı: 1995-2003 arasında doğanlar olarak ele alınan M kuşağı, önemli bir ara 

kuşaktır (Sönmez, 2015: 30). Biyolojik yaklaşım ile ele alındığında, yaş kuşaklarının 20 yıldan 

önce değişme göstermediği bilinmesine rağmen, günümüz dünyasındaki hızlı değişimler söz 

konusu kuşağın gelişimini hazırlamıştır (Ayhün, 2013: 101-102).  

M kuşağı tam bir teknoloji dostu olmasının ötesinde, zor beğenen, bireysel bir dünya 

vatandaşıdır. X kuşağı üyesi olan anne ve babalarına kıyasla önemli farklılıklar taşıyan bu kuşak 

üyeleri PC, GSM ve internet çocukları olarak da ifade edilmektir (Senbir, 2004: 26). Bir yandan 

müzik dinlerken bir yandan internet üzerinden haberlere bakan, diğer yandan da arkadaşlarıyla 

sohbet eden bu nesil teknoloji ile ayrılmaz bir bütün oluşturmakta ve telefon, internet, takvim, 

müzik çalar gibi uygulamaları bir arada bulunduran cep bilgisayarlarını yanlarından ayırmazlar 

(Yelkikalan vd., 2010:  501-502). 

Girişimcilik ve Girişimci: Geçtiğimiz yüzyılın başlarına kadar girişimcilik kişilerin 

kendi sermayeleri ile iş kurması olarak algılanmaktayken, yaşanan baş döndürücü gelişmelerle 

birlikte girişimci insan tipi bambaşka nitelikler kazanmaya başlamış ve bu niteliksel değişim 

aynı zamanda girişimcinin ekonomik değerini ve dolayısıyla toplumdaki önemini de arttırmıştır 

(Ören ve Biçkes, 2011: 70). Bu gelişmeler ışığında ekonomide girişimcilik bir üretim faktörü 

olarak kabul edilmeye başlanmıştır (Çokgezen, 2012: 17). 

http://www.tdk.gov.tr/
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Girişimcilik kavramı, literatürde pek çok yazar tarafından farklı boyutları vurgulanarak 

tanımlanmaya çalışılmıştır. Kavramla ilgili yapılan bütün tanımlamalarda ortak nokta 

girişimciliğin çeşitli fırsatların değerlendirildiği bir süreç olarak ele alındığıdır (Dündar & Ağca, 

2007: 124). 

Girişimcilik, birey ve toplum için değer yaratan, ekonomikfırsatlar yaratan bireyler 

tarafından ortaya konulan, getirdiği yeniliklerle ekonomik sistemde değişikliklere neden olan 

(Yılmaz ve Sünbül, 2009: 196) ve fırsat yaratma ve daha sonra fırsatlardan yararlanma süreci 

olarak tanımlanmıştır (İşcan ve Kaygın, 2011: 277). 

Ülke ekonomileri için yenilik, yeni işletmelerin kurulması ve istihdam yaratma açısından 

önemli olan girişimcilik (Apak vd, 2010: 105) bilgi toplumuna geçiş ile birlikte, birey ve bireysel 

yeteneğe dayalı hale gelerek hızlı bir gelişme süreci içerisine girmiştir (İlter, 2010: 9). Bu 

noktada da girişimcilik kavramı ön plana çıkmıştır. Girişimci; yeni ürünler, süreçler veya 

pazarlar bulmak ve kullanmak suretiyle, iktisadi faaliyet yaratarak ve geliştirerek değer 

oluşturmaya çabalayan kişi olarak tanımlanabilir (OECD, 2010:15). Girişimciler fırsatların 

farkına varan, onları değerlendirip pazarlanabilir bir fikirlere dönüştüren kişilerdir. Fırsatlara 

zamanla, çabayla, parayla, ve becerilerle değer katar; bu fikirleri uygulamak için rekabetçi 

pazarın risklerini dikkate alır ve bu çabalarından ödül sağlar (Karabulut, 2009: 332). Girişimci 

ile ilgili olarak yapılan tanımlamalarda yenilik yaratma (inovasyon) çabası ve bunun doğal 

sonucu olarak riske katlanma sorumluluğu öne çıkan unsurlardır (Kinay, 2007: 23). 

Girişimci Kişilik Özellikleri: İnsanın bulunduğu her ortamda girişimciden ve dolayısıyla 

girişimcilikten bahsedebilmenin mümkün olduğu gerçeğinden hareketle, girişimci bireylerin 

sahip olmaları gereken girişimcilik özelliklerinin çok geniş bir alana yayıldığı söylenebilir (Ören 

ve Biçkes, 2011: 72). 

Girişimciliğin ortaya çıkışında kişiliğin mi, yoksa sosyal çevrenin mi daha etkili olduğu 

sorusu uzun süre tartışılmıştır. Kişilik üzerinde duranlar, girişimcilerin sahip oldukları psikolojik 

özelliklere ağırlık vermişlerdir. Girişimcilik ile ilgili yapılan çalışmalarda yer alan girişimci 

kişilik özelliklerinden bazıları; risk alma eğilimi, başarma ihtiyacı, yenilikçilik, kontrol odağı, 

belirsizlik toleransı ve kendine güvendir (Akkaya, Yıldız ve Akın,  2014: 111; Ören ve Biçkes, 

2011: 72; Gürol ve Atsan, 2006: 28). 

Risk alma; girişimci kişiler diğer insanlara nazaran daha fazla risk almaya eğilimlidirler. 

Genellikle girişimci için risk almak bir ön şart olarak kabul edilmektedir. Girişimci, göze aldığı 

riskleri fırsata çevirebilmeli ve bu risklerden yarar sağlayabilmelidir (Korkmaz, 2012: 213). 

Başarma ihtiyacı, her tür insan davranışının gerisinde yatan psikolojik bir güç ve 

girişimcilik davranışını uzun soluklu olarak etkileyen bir faktördür. Yüksek ve güçlü başarma 

ihtiyacı ile güdülenmiş bireylerin, başarılı olmak için gerekli olan motivasyona sahip olmaları 

nedeniyle, diğer bireylere nazaran girişimciliğe yönelik davranışları sergilemelerine muhtemel 

bir sonuç olarak bakılabilir (Ören ve Biçkes, 2011: 73-74). 

Yenilikçilik, birçok kez girişimciliğin özünü ve kurumsal girişimciliğin en önemli öğesini 

oluşturur. Bilginin, örgütsel fonksiyonları yerine getirmek üzere, orijinal, ilintili, benzersiz 
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çözüm ve değer yaratan yeni kaynak, ürün, süreç, hizmet, yönetim tekniği veya teknoloji 

biçiminde somutlaştırılarak değiştirilmesi, birleştirilmesi ya da sentezlenmesi aracılığıyla ticari 

değer kazanması sürecidir (Altuntaş ve Dönmez, 2010: 53-54). Yenilikçilikle birlikte yaratıcılık 

ve başarma güdüsü girişimcilerin yeni ürün ve süreç geliştirmelerinde önemli rol oynar. 

Yaratıcılık yeteneğine sahip kişiler; yeni ve özgün fikirler geliştirme, güçlü sezgilere sahip olma, 

isabetli tahminler yapabilme, değişime odaklanma ve çok yönlü olma gibi özelliklere sahiptir 

(Ulama, 2016: 742). 

Kontrol odağı, hayatın ödül ve cezalar hakkında bireyin algılarını temsil etmektedir. İç 

kontrol odağına sahip bireyler, hayatındaki olayları kontrol etmenin mümkün olduğuna 

inanmasına rağmen, dış kontrol odağına sahip bireylerin hayatlarında meydana gelen olayların 

olasılık, şans ya da kader gibi dış faktörlere bağlı olduğuna inanmaktadırlar (Damar, 2015: 30). 

Girişimcilerin içsel kontrol odağına sahip olduklarına inanılır ve yeni fırsatlar arayan ve yenilikçi 

bir tutum sergileyen girişimcilerin hayatlarında meydana gelen olayları kontrol edebilme 

yeteneğine de sahip olmaları beklenir (Akkaya, Yıldız ve Akın, 2014: 112). 

Belirsizlik, yetersiz veri nedeniyle yapılandırılamayan bir durum, belirsizlik toleransı ise, 

belirsiz durumlara karşı pozitif şekilde tepki verebilme yeteneğidir (Gürol ve Atsan, 2006: 30). 

Belirsizliğe karşı tolerans, açık bir tehditten çok cazip, çekici sonuçlar doğurmaktadır. 

Girişimcilerin sürekli değişen bir çevreyle karşılaşmalarından dolayı belirsizliğe karşı tolerans 

miktarlarının profesyonel yöneticilere göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda 

belirsizliğe karşı toleransın girişimcilik sürecinin bir bölümünü etkileyen bir motivasyon aracı 

olduğu görülmüştür (Korkmaz, 2012: 213). 

Kendine güven, bireyin kendi hakkında olumlu ve gerçekçi tutuma sahip olması, bir 

girişimci için kendine güven ise belirlediği hedefleri başarabileceğine inanmasıdır (Akkaya, 

Yıldız ve Akın, 2014: 113). Özgüven girişimciliğin belirleyici bir faktörü olmaktan ziyade 

muhtemelen bir sonucudur. Girişimcilik hakkındaki literatürde, girişimcilerin diğer insanlara 

kıyasla daha yüksek bir düzeyde öz güven sergiledikleri ifade edilmektedir (Gürol ve Atsan, 

2006: 30). 

Örgüt Kültürü:Bireyler belirli amaçları gerçekleştirmek için örgütlenmekte ve bu 

örgütlenmeyi birbirleri ile paylaştıkları ortak bir takım anlamalar sayesinde yapabilmektedirler. 

Her örgütlenme kendine has bir birlikteliği beraberinde getirmekte, dolayısıyla da kendine has 

duyguları, değerleri, davranışları, ilkeleri, normları da zaman içinde oluşmaktadır. Bu duygu, 

değer, davranış, ilke ve normların paylaşılmasıyla örgüt kültürü meydana gelmektedir ( Şeşen, 

2015: 596). 

Schein (1990) örgüt kültürünü, “örgütün çevreyle uyumu ve içsel bütünleşme 

sorunlarının çözümü sürecinde bulunmuş, keşfedilmiş veya öğrenilmiş, işlevselliği nedeniyle 

dikkate alınan ve bu yüzden de grup üyelerine öğretilmesi gereken, doğru algılama, düşünme, 

duygu, ilişkiler, değerler ve temel varsayım kalıplarıdır.” biçiminde tanımlamaktadır (Aydoğan, 

2004: 5; Doğan, 2007: 104). 
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Örgüt kültürü çalışmalarında eğitim örgütleri kültürü, okul kültürü önemli yer teşkil 

etmektedir. Bireyin sosyalleşmesini sağlamak ve bireyde istenilen yönde bilgi, beceri ve tutum 

kazandırmak için okulun etkili bir örgütsel kültüre sahip olması gerekir (Yıldız, 2016: 4). 

Akademik bir örgüt olan üniversiteler farklı kültürlere ait bireylerden meydana 

gelmektedir. Üniversitelerin ortak kültürünü oluşturan alt kültürler arasında en sıklıkla üzerinde 

durulan alt kültür grubu, öğretim elemanlarıdır (Gizir, 2007: 257). Üniversitelerde diğer önemli 

alt kültür grubu da öğrencilerdir. Öğrenciler, çeşitli çevrelerden gelen farklı kültürlere ait 

bireylerdir ve zaman içinde üniversitenin kültürel yapısınI etkilemekte ve kimi zaman da bu 

kültürel yapıyı şekillendirmektedir (Güneş, 2011). Üniversitelerde örgüt kültürü üniversite içinde 

ve dışında meydana gelen olaylar ve yapılan etkinliklerin anlamlarının yorumlanması için bir algı 

çerçevesi oluşturan ve bu örgütler içerisindeki birey ve grupların davranışlarına rehberlik eden ortak 

normlar, değerler, pratikler, inançlar ve varsayımlar bütünüdür (Akyüz ve Kesen, 2015: 78). 

3. VERİ, YÖNTEM VE BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde M kuşağı üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik 

özelliklerinin ve okudukları üniversite örgüt kültürünün girişimcilik eğilimleri üzerine etkilerine 

yönelik yapılan uygulama ve sonuçlarına yer verilmiştir. Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu’nda yükseköğrenim gören öğrencilerden veriler anket yöntemi ile 

toplanmış ve toplanan veriler, amaca yönelik uygun yöntemler ile analize tabi tutulmuştur.  

3.1. Araştırmanın Yöntemi ve Örneklemi  

Araştırma nedensel bir nitelikte olup, Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu’nda yükseköğrenim gören öğrencilerine anket uygulanarak alınan verilere amaca 

ve verinin yapısına uygun istatistik teknikler uygulanarak değerlendirme verileri elde edilmiştir. 

 Araştırma örnekleminin belirlenmesinde olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit 

rastlantısal örnekleme kullanılmıştır. 2016-2017 akademik yılında Bozok Üniversitesi Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda kayıtlı 765 öğrenci bulunmaktadır. Öğrenciler tarafından 

cevaplanması için toplam 205 anket yüksekokula verilmiş, bu anketlerin tamamına dönüş 

yapılmıştır. 7 adet anket baz alınan M kuşağı doğum yılları (1995-2002) arasında olmadığından 

değerlendirme dışı bırakılmıştır. Böylece 198 adet anket değerlendirmeye alınmıştır.  

3.2. Araştırmanın Ölçeği ve Modeli 

Girişimci kişilik özelliklerini ölçmek amacıyla kullanılan otuzaltı ifade Koh’un (1996) 

Hong Kong’da tezsiz yüksek lisans öğrencilerine uygulamış olduğu ve Bozkurt tarafından 2005 

yılında dilimize uyarlanan ölçektir. Girişimcilik eğilimini ölçmek amacıyla yer alan ondört ifade 

ise, 2004 yılında Girginer ve Uçgun tarafından kullanılan standardize bir ölçektir. Her iki ölçek 

de Bozkurt ve Erdurur (2013)’un çalışmalarında kullandıkları şekliyle kullanılmıştır. 

Örgüt kültürü ölçeği için ise, Physey’in (1993) kuramı temel alınarak İpek (1999) 

tarafından ortaöğretim kurumlarına yönelik olarak, “güç kültürü, rol kültürü, başarı kültürü ve 

destek kültürü” alt boyutlarında 36 maddelik bir ölçek olarak geliştirilen ölçek, İra ve Şahin 
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(2011)’in çalışmalarında kullandıkları şekliyle kullanılmıştır.Katılımcıların değerlendirmelerini 

ölçmek için ağırlıklandırılmış likert ölçeği 1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Ne 

Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4-Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum şeklinde kullanılmıştır. 

Araştırmanın modeli şu şekilde geliştirilmiştir. 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

 

 

 

 

 

3.3. Araştırmanın Güvenilirliği ve Geçerliliği 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin iç tutarlılığını ölçmek için alpha modeli(α) modeli 

güvenirlik analizi uygulanmıştır. Yapılan güvenirlik analizi sonuçları şu şekildedir: 

Tablo 1. Güvenirlik Analizi Sonuçları 

ÖLÇEK 
Cronbach’s 

Alpha (α) 
N 

Girişimci Kişilik Ölçeği 0,936 36 

Örgüt Kültürü Ölçeği 0,909 22 

Girişimcilik Eğilimi Ölçeği 0,798 14 

Tablo 1’den de görülebileceği gibi alpha modeline göre yapılan güvenirlik analizi 

sonucuna göre, 36 değişkeni olan (N=28) Girişimci Kişilik Ölçeğinin Alpha (α) değeri 0,936, 12 

değişkenli (N=22) Örgüt Kültürü Ölçeğinin Alpha (α) değeri 0,909 ve 14 değişkenli Girişimcilik 

Eğilimi Ölçeğinin Alpha (α) değeri ise, 0.798 çıkmıştır. Bu sonuca göre kullanılan tüm 

ölçeklerin alpha (α) değeri Hair vd. (2005) tatarfından önerilen 0.70 değerinin üzerinde 

olduğundan, kullanılan her ölçeğin iç tutarlılığının olduğu ve güvenilir bir ölçek olduğu 

anlaşılmaktadır. Kayış (2014)’a göre ise kullanılan ölçeklerin Alpha (α) değeri 0.80 ve 1.00 

arasında olduğu için, kullanılan ölçeklerin yüksek derecede güvenilir ölçekler olduğu 

söylenebilmektedir. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliğini test etmek için girişimci kişilik 

özelliklerini ölçen 14, üniversite örgüt kültürünü değerlendiren 22 ve girişimcilik eğilimlerini 

ölçen 36 ifadeye ayrı ayrı faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizini yapmadan önce, veri 

 

Girişimci Kişilik Özellikleri 

Üniversite Örgüt Kültürü 

Girişimcilik Eğilimi 
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setinin bu analize uygun olup olmadığını anlamak için KMO ve Barlett testleri yapılmıştır. 

Yapılan testlere ilişkin sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Geçerlilik Analizi (KMO ve Barlett Testi) Sonuçları 

ÖLÇEKLER 
KMO TESTİ (%) BARLETT TESTİ (sig) 

Girişimci Kişilik Ölçeği 73,30 0.000 

Örgüt Kültürü Ölçeği 83,60 0.000 

Girişimcilik Eğilimi Ölçeği 79,20 0,000 

Tablodan görüleceği gibi KMO Testi girişimci kişilik ölçeği ifadeleri için %73.30, örgüt 

kültürü ifadeleri için %83.60 ve girişimcilik ölçeği ifadeleri için 79,20’dir. Bu değerler, %60’dan 

büyük olduğu için veri setinin faktör analizi için uygun olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir. 

Yine Barlett testi sonuçları da her üç ölçek için (sig. 0.000) anlamlı çıkmıştır. Bu da değişkenler 

arasında yüksek kolerasyon olduğunu göstermektedir. Yani Barlett testi sonucu da değişkenlerin 

faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. 

Ölçeğin geçerliliğini sınamak için yapılan faktör analizi sonucu oluşan toplam varyans ve 

özdeğerler Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Kullanılan Ölçekler İçin Oluşan Boyut Sayıları ve Varyans Yüzdeleri 

 

FAKTÖRLER VE DEĞİŞKENLER 

Varyans 

% 
Boyut Sayısı 

Girişimci Kişilik Ölçeği 60,530 4 

Örgüt Kültürü Ölçeği 63,957 5 

Girişimcilik Eğilimi Ölçeği 60,530 8 

Girişimci Kişilik Ölçeği ifadeleri için yapılan faktör analizinde, öz değeri birden büyük 

olan 4 boyut, Örgüt Kültürü Ölçeği için yapılan faktör analizinde öz değeri birden büyük olan 5 

boyut, Girişimcilik Eğilimi Ölçeği için yapılan faktör analizinde ise, öz değeri birden büyük olan 

8 boyut bulunmuştur. Ölçeklerin açıklanan toplam varyanslarının (%60,530 / %63,957 / 

%60,530), %60’ın üzerinde olması ölçeklerin geçerli olduğunu göstermektedir. Yani, 

ölçeklerdeki ifadeler, katılımcıların girişimci kişiliğini, girişimcilik eğilimlerini ve okudukları 

üniversitenin örgüt kültürü değerlendirmelerini ölçmekte yeterlidir.  

Toplanan veriler, arasındaki nedensellik ilişkisini ölçmek için yapılacak regresyon 

analizine uygun hale getirilmesi amacıyla tek değişkene dönüştürülmüştür. Bunun için ise tüm 

ölçeklerin kendi içerisinde ortalaması alınarak üç değişken elde edilmiştir.  
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3.4. Bulgular 

Yapılan istatistik analizlerin ardından elde edilen demografik bilgiler ve araştırmaya 

katılan cevaplayıcılardan toplanan frekans, yüzde ve ortalama değerleri aşağıdaki gibidir. 

Tablo 4. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans ve Ortalamalar 

 FREKANS YÜZDE 

DOĞUM TARİHİ 
1995 26 13,13 

1996 30 15,15 

1997 74 37,37 

1998 62 31,31 

1999 6 3,04 

AYLIK HARCAMA 

0-450 58 30,50 

451-900 98 51,6 

901-+ 42 17,9 

CİNSİYET 

Kız 134 67,67 

Erkek 62 32,33 

BÖLÜM 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 66 32,6 

Çocuk Gelişimi 79 41,1 

Yaşlı Bakımı  53 26,3 

SINIF 

         1. Sınıf 105 53,3 

2.Sınıf 93 46,7 

 

Cevaplayıcıların girişimci kişilik özellikleri, örgüt kültürü ve girişimcilik eğilimine 

ilişkin algılamalarına ait ortalama ve standart sapmalar Tablo 5’de gösterilmiştir.  

Tablo 5. Katılımcıların Değerlendirmelerine İlişkin Ortalama ve Standart Sapmalar 

 ORTALAMA STANDART SAPMA N 

Girişimci Kişilik Özellikleri  3,68 0,57 198 

Örgüt Kültürü 3,59 0,63 198 

Girişimcilik Eğilimi 3,85 1,01 198 

Tablo 5’deki ortalama ve standart sapmalara bakıldığında, M kuşağı üniversite 

öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerini taşıdıkları (ort=3,68) görülmektedir. Fakat 

öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerini yüksek derecede gösterdiklerinden bahsedilemez. 

Öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerinin standart sapması ise, 0,57’dir. Bu sonuç da 

öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerini yüksek derecede karşılamadıklarını göstermektedir.  

Örgüt kültürü açısından bakıldığında, oluşan boyutlardan en fazla faktör yükünü ve en 

yüksek ortalamayı girişimciliği teşvik eden “destek” boyutunun aldığı görülmektedir. Bu da 
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örgüt kültürünün alt boyutlar itibariyle girişimciliği destekleyecek esnek bir yapıda olduğunu 

göstermektedir. 

Bunun yanında, öğrencilerin girişimcilik eğiliminin en yüksek ortalamaya sahip olduğu 

yine tablo 5’den görülmektedir. Bunun yanında en yüksek standart sapma da yine girişimcilik 

eğilimi değişkeninde (std sapma=1,01) görülmektedir.  

Tablo 6. Korelasyon Sonuçları 

 Pearson Correlation Sig. ( 1-Tailed ) N 

Girişimci Kişilik 0,608 0,000 198 

Örgüt Kültürü 0,510 0,000 198 

Tablodan görüleceği üzere bağımsız değişkenlerin modele katkısını ölçen kolerasyon 

analizi sonuçlarına göre, kolerasyon katsayıları, girişimci kişilik değişkeni için 0,608 ve örgüt 

kültürü değişkeni için ise 0,510 çıkmıştır. Yani bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı 

probleminin olmadığı söylenebilmektedir.  

Tablo 7. Model Özeti Tablosu 

Model R R Square Durbin-Watson 

Model-1 0,733 0,537 1,946 

Model özeti tablosu incelendiğinde, öncelikle modelde bir otokolerasyon olup olmadığı 

görülebilmektedir. Durbin-Watson testi değeri 1,50 – 2,50 arasında olduğundan (1,946), modelde 

bir otokolerasyon olmadığı söylenebilmektedir. Ayrıca tablonun R Square kısmına bakıldığında, 

bağımlı değişken olan girişimcilik eğiliminin %53,7’sinin bağımsız değişkenler tarafından 

açıklanabildiği görülmektedir. Diğer % 46,3’lük kısım ise hata değişkeni ile açıklanabilmektedir. 

Yani açıklanamayan bu kısım modele dahil edilmeyen diğer faktörler ile açıklanabilmektedir. 

Tablo 8. Varyans Analizi Tablosu 

Model-1 Mean Square F Sig. 

Regression 8,763 35,399 0,000 

Modelin bir bütün olarak anlamlı olup olmadığını test eden Varyans Tablosu, (F=35,399) 

modelin bir bütün olarak her düzeyde anlamlı olduğunu göstermektedir (sig. 0,000). 
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Tablo 9. Katsayılar Tablosu 

Model-1 β 

Stantardized 

Coefficients 
T Test 

Β F Sig 

(Constant) 1,332  5,700 0,000 

Girişimci Kişilik 0,431 0,475 5,888 0,000 

Örgüt Kültürü 0,207 0,365 4,527 0,000 

Tablo 9’da modelin tahmini sonucu elde edilen parametre değerleri ve bunlara ilişkin t 

değerleri gösterilmektedir. Parametrelere ait t istatistik değerlerinden, modele dahil edilen her bir 

değişkenin ayrı ayrı 0.001 anlamlılık düzeyinde (Girişimci Kişilik: F=5,888 sig.=0,000 ve Örgüt 

Kültürü: F=4,527 sig.=0,000) anlamlı olduğu görülmektedir.  

Tablodan görüleceği gibi sabit terim 1,332 olarak bulunmuştur. Yani katılımcıların 

girişimci kişilik özellikleri ve üniversite örgüt kültürünün girişimciliği teşvik edecek yönleri sıfır 

dahi olsa 1,332 birimlik girişimcilik eğilimi yine de var olacaktır. Bunun yanında, girişimci 

kişilik değişkenine ait parametre 0,431, örgüt kültürü değişkenine ait parametre ise 0,207’dir. 

Yani girişimci kişilikteki bir birimlik artış girişimcilik eğilimini 0,431, örgüt kültürünün 

girişimciliği teşvik edici yönünün her bir birimlik artışı ise girişimcilik eğilimini 0,207 

arttırmaktadır. 

Tabloda Standardized Coefficients başlığı altında yer alan Beta (β) katsayısına 

bakıldığında ise, girişimci kişilik eğilimi konusunda katılımcıların girişimci kişilik özelliklerinin 

(β=0,475) göreli olarak örgüt kültüründen (β=0,365) daha önemli bir değişken olduğunu 

göstermektedir.  
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4. SONUÇ 

M kuşağı hakkında yapılan çalışmalar, bu kuşağın yetenekli, araştırmacı ve girişimci 

adayı olduğunu söylemektedir. Aynı şekilde son yıllarda girişimcilik konusu da hem akademik 

hem de sektörel gündemi fazlaca meşgul etmektedir.   

M kuşağı üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin ve okudukları 

üniversitenin örgüt kültürünün girişimcilik eğilimine etkilerini ölçmeyi amaçlayan bu çalışmanın 

sonuçlarına göre, M kuşağının kişilik özellikleri ve üniversitelerinin örgüt kültürü, öğrencilerin 

girişimcilik eğilimlerinin yarısını (R Square=0,537) açıkladığı görülmektedir. Ayrıca girişimci 

kişilik özelliklerinin öğrencilerin girişimcilik eğilimini belirlemede öncelikli olduğu da ulaşılan 

bir diğer sonuçtur. Burada üniversitelerin öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini tetiklemek için 

daha titizlikle hareket etmeleri gerektiği, istihdam alanı olarak günümüzün önde gelen sektörü 

haline gelen girişimcilik sektörüne daha doğru argümanlarla gençlerin yönlendirilmesi gerektiği 

sonucuna ulaşılabilmektedir.  

Bunun yanında M kuşağının ilgili literatürde kabul edilmiş tipik özelliği olan başarı ve 

potansiyel girişimcilik gibi özellikleri tam olarak karşılamadıkları görülmektedir. Çevresel ve 

genetik faktörlerin şekillendirdiği kişilik kavramının girişimciliğe yönlendirilebilmesi için hata 

terimi olarak ele alınan %46,3’lük diğer faktörlerle şekillendirilebilmesi de son derece önemli bir 

hal almaktadır.  

Çalışmanın sadece Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 

yapılması en önemli kısıtıdır. Ayrıca modele sermaye, teşvik vb. yeni bağımsız değişkenler de 

eklenerek konu daha geniş çerçevede ele alınabilir.   
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Özet 

Girişimcilik genel olarak “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 kaynakların bir araya getirilmesiyle oluşan bir değer 

yaratma sürecidir” şeklinde tanımlanabilir.  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. Birçok ülke 

“girişimci ekonomi” oluşturabilmek için çabalamakta ve bu amaçla girişimcilere çeşitli yatırım teşvikleri 

verilmektedir. Girişimciliği temsil eden KOBİ’ler OECD ülkelerinde tüm işletmelerin en az %95'ini, Avrupa 

Birliği’nde ve Türkiye’de ise % 99'unu oluşturmaktadır. Bireyleri girişimciliğe yönelten temel nedenler, 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 alternatif olarak görmeleri şeklinde belirtilirken girişimciliği olumsuz 

etkileyen faktörler ise, bürokratik işlemlerin fazlalığı, dış ticaret işlemlerindeki karmaşıklık ve aksaklıklar, yasal 

mevzuat, haksız rekabet, adaletsiz vergi yapısı, yeterince şeffaflığın olmayışı, sermaye yetersizliği ve risk olarak 

görülmektedir. Ekonomik yaşamda irili-ufaklı, başarılı-başarısız çok sayıda gerçek girişimcilik vakaları vardır. Bu 

girişimciler yukarıda belirtilen olumlu-olumsuz durumların birçoğuyla karşılaşmışlardır. Başarılı ve başarısız 

girişimcilik örneklerinin incelenerek burada belirtilen zorlukların hangileriyle karşılaştıkları ve bunlarla nasıl 

mücadele ettiklerinin araştırılması, başarılı ve başarısız girişimlerin ortak özelliklerinin belirlenmesi doğru 

adımların atılması ve kararların verilmesinde taraflara ve potansiyel girişimcilere ciddi katkılar sağlayabilir. 

Çalışmamızda böyle bir düşünceden hareketle, basın yayın organlarına yansımış, literatüre geçmiş veya bireysel 

gözlem ve görüşmeye dayalı girişimcilik vakaları belge taraması ve içerik analizi kapsamında nitel araştırmayla 

incelenerek başarı ve başarısızlığı etkileyen unsurlar belirlenip taraflara öneriler getirilmesi hedeflenmektedir.    

Anahtar kelimeler: Girişimcilik, Başarılı Girişimci Örnekleri, Girişimci Özellikleri 
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DETERMINATION OF COMMON CHARACTERISTICS OF 

SUCCESSFUL ENTREPRENEURSHIP: A QUALITATIVE RESEARCH 

BASED ON CASE ANALYSIS 

Abstract  

Entrepreneurship is generally defined as a process of creating value through the creation of an innovative 

economic organization with the aim of growth and profit under the conditions of risk and uncertainty, acquisition of 

opportunities not previously recognized by individuals and organizations and the combination of resources to assess 

these opportunities. The global economic structure we are in, the liberalization of the countries, the information 

technology, the transportation and communication facilities and the development of the service sector encouraging 

entrepreneurship development. With the Gap left by the state in economic activities, there is a growing need for 

entrepreneurs who can innovate and adapt quickly. Many countries are struggling to create an "entrepreneurial 

economy" and entrepreneurs are given various investment incentives for this purpose. SMEs representing 

entrepreneurship constitute at least 95% of all enterprises in the OECD countries, 99% in the European Union and 

Turkey. The main reasons for individual entrepreneurship are indicated as the detachment of the state from 

economic activities, the desire to gain more, the desire to own one's own business, the development of 

entrepreneurship education and awareness, prominence of innovation, information and project while entering a job, 

Reduced employment opportunities, especially during times of crisis and the   individuals who do not find other 

career opportunities satisfying.  Factors that negatively affect entrepreneurship are seen as the excess of 

bureaucratic transactions, complexity and disruptions in foreign trade transactions, legal regulations, unfair 

competition, unfair tax structure, insufficient transparency, capital inefficiency and risk. There are many real 

entrepreneurship cases in economic life, large-small, successful-unsuccessful. These entrepreneurs have faced most 

of the mentioned positive and negative situations. Examination of successful and unsuccessful entrepreneurship 

samples to find out what challenges they have encountered and how to deal with them, to identify the common 

characteristics of successful and unsuccessful entrepreneurs, to make the right steps and to make significant 

contributions to the parties and potential entrepreneurs in making decisions. In our study it is aimed to determine 

the factors affecting success and failure and to make suggestions by examining the entrepreneurship cases based on 

literature review or interviews and document analysis and content analysis through qualitative research. 

Keywords: Entrepreneurship, Examples of Successful Entrepreneurs, Entrepreneurial Features 

1. GİRİŞ 

 Girişimcilik ekonomik büyüme ve gelişmenin en önemli dinamik unsurunu 

oluşturmaktadır. Yeni işletmeler kurarak iş imkanı oluşturan, işsizliği önleyen girişimciler 

düşünsel emeklerini ekonomik değere dönüştüren, mal ve hizmet üreten kişilerdir. Büyüme ve 

istihdamın sağlanması için girişimci kişilerin sayısının artırılması ülkelerin öncelikleri arasında 

yer almalıdır.  

 Tüm dünyada önemi giderek artan girişimcilik, aynı zamanda bir toplumun sosyal ve 

kültürel yapısı ile yakından ilgilidir. Ekonomik açıdan gelişmekte olan ülkeler için önemi 

giderek artan girişimciler, oluşturdukları istihdam olanakları, üretimdeki payları ve sosyo-

ekonomik dengenin korunması açısından Türkiye için de büyük önem taşımaktadır.  

 Yeni girişimler başlatmak için ya da bir girişimi devam ettirebilmek için bazı 

girişimciler daha başarılıdır. Literatürde girişimciliğin ekonomik kalkınma, kültür, kişisel 

özellikler, teknolojik gelişme gibi faktörlerden etkilendiğine değinilmektedir.  
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 Girişimcilik potansiyeline sahip bireylerin sahaya çıkarılabilmesi için başarılı 

girişimcilerin ortak özelliklerinin belirlenmesi ve girişimci ruha sahip kişilerin bu 

bilgiışığıaltında yönlendirilmesi ve eğitilmesi girişimciliği teşvik edici bir tutum veuygulama 

olacak,  böylelikle başarılı girişimcilerin yarattığı iş imkanı ileiş arayanlaraiş fırsatı doğacak, 

istihdam oranıda o kadar artacaktır.  

 Bu çalışmada Ekim 2016- Mayıs 2017 arasında Türk basınında yer alan başarılı 

girişimci vakaları incelenerek, başarılı girişimcilerin ortak özellikleri ortaya konmaya 

çalışılacaktır.  

2.  GİRİŞİMCİ KİŞİLİK 

Girişimcilik ruhu kişilerde genetik olarak varolabileceği gibi aile, çevre, eğitim durumu 

vs. gibi çeşitli unsurların girişimcilik ruhunun gelişmesinde çok önemli etkenler olduğu kabul 

edilmektedir (Arslan, 2002: 3). 

İş hayatında diğerlerine göre kısa sürede büyük başarılar elde eden girişimcilere 

rastlanılmaktadır. Ancak gerek çalışma alanları gerek yaptıkları işler açısından başarılı 

girişimcilerin çok farklı özelliklerinin olduğu da görülmektedir (Yılmaz ve Sünbül, 2009: 196). 

Ören ve Biçkes’in yaptıkları çalışmada (2011), kişilik özellikleri ile girişimcilik 

özellikleri arasında anlamlı bir bütünlük bulunduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca insanların kendi 

idealleri ve amaçları doğrultusunda gerektiğinde diğer kişilerle birlikte hareket etme eğiliminde 

olmaları veya diğer kişileri amaçlarına yönelik kullanma düşüncesi içerisine girebildikleri 

gözlemlenmiştir. Bütün bunların dışında, girişimcilik özelliği taşıyan bireylerin, hızla değişen ve 

bireyler arası rekabetin bulunduğu bir ortamda yetişmeleri nedeniyle değişimlere daha çabuk 

uyum sağlama kabiliyeti ve güç durumlar karşısında akış yolu bulabilme kabiliyeti edinmiş olma 

durumlarının bulunduğu da tespit edilmiştir. 

Yaygın olarak kabul görmüş başarılı girişimcilik özellikleri ise bağımsız olma, risk alma, 

belirsizliğe tahammül, başarı ihtiyacı, kendine güven, yenilikçilik, liderlik, otokontrol ve 

iyimserlik olarak sıralanabilir (Başer ve Büber, 2012: 137). 

3. GİRİŞİMCİLİĞİ ETKİLEYEN DIŞSAL FAKTÖRLER 

3.1. Kültürün Etkisi 

Girişimciliğin; kültürel değerlerden etkilenmemesi mümkün değildir. Üyesi oldukları 

topluma ait kültürden aldıkları parametrelerle oluşan bir alt kültür çerçevesinde hareket eden 

girişimcilerin, kişilik yapıları da bundan etkilenecektir. Kişilik yapılarında aktif ya da pasif 

olacak unsurların varlığı önemli ölçüde kültürel etkilerle oluşacaktır (Çağlar, 2001: 144). 

Girişimci kişilerin yetişmesi veya girişimci ruhunun oluşabilmesi yeni bir kültürün 

oluşmasını gerektirmektedir. Bu nedenle toplum yapısının, bakış açısının da değişmesi 

zorunludur. Türkiye’de iş yapabilme zorluğu ve zor ekonomik koşullar insanların daha yaratıcı 

rekabetçi girişimci ve atılgan olmasını gerektirmektedir. Teknolojinin gelişmesi ve bilgi 
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kaynaklarına daha hızlı ulaşımdan yola çıkarak küresel ve uluslararası boyutta girişimciliğin 

geliştirilmesi özendirilmeli ve teşvik edilmelidir (Bozkurt vd, 2012: 244). 

Girişimcilik kültürünün oluşmasında aile yapısının büyük etkisi vardır. Çocuğun aile 

içerisinde aldığı eğitim ve görgü onu yaşamı boyunca etkileyebilmektedir. Aynı zamanda 

teknolojik değişikliklerin meydana gelmesi, aile yapısında bir takım değişikliklere yol 

açabilecektir. Bu da çocuğun serbest girişim kurma ve işletme isteğini güdüleyecektir (Türkmen, 

2007: 47). 

Kimi geleneksel, ataerkil aile yapıları girişimciliği perdelemektedir. Ataerkil aile/toplum 

yapılarında, ailenin etkisi, anne-babanın sıkı denetimi ve itaat kültürü çok baskındır. Bu yapı 

içinde yenilikçiliğe açıklık, bireysel başarının hedeflenmesi, dinamizm, üretkenlik, risk almak 

gibi girişimciliğe özgü değerler ön planda değildir. Geleneksel aile yapısının aksine modern 

toplumlar ve aile yapıları, görece değişken, dinamik, rekabetçi bir kültüre açıklık gösterirler. 

Yaşamı sürdürmek, aileye yaslanmaktan çok bireysel çaba, emek ve cesaret gerektirir. Bu 

toplumda birey, aile içinde gözünü bu tür bir yaşantıya tanıklık ile açar. Modern aile yapıları, bir 

şekilde bireysel dinamizm ve özgür emeğin teşviki temelinde bir sosyalizasyon kültürüne 

sahiptir. Bu tarz bir kültür, hiç kuşkusuz girişimci/kapitalist bireylerin ve kültürel yapıların 

ortaya çıkmasını sonuçlar (Aytaç ve İlhan, 2007: 108). 

Türk toplumunun kültürel niteliğine bakıldığında, “belirsizlikten kaçınma” düzeyinin 

yüksek olduğu sonucuna varılabilir. Bunun nedeni Sargut’a göre, Türkiye’de uygulanan yaşam 

boyu istihdam anlayışı, yani, belirsizlikten ve risk algısından çok, güvencede olmaya atfedilen 

yüksek prestijdir (Aytaç, 2006: 155). 

3.2. Eğitimin Etkisi 

Yaygın olarak yapılan tartışmalardan biride girişimciliğin doğuştan gelen bir yetenek 

olup olmadığıyla ilgilidir. Bu yönde yaygın kanaat ise girişimciliğin doğuştan gelen bir yetenek 

olmanın yanı sıra eğitimle kazanılan bir özellik olduğu yönündedir. Bu nedenle girişimcilik 

eğilimini arttırmak için ilgili eğitimlerin yaygınlaştırarak ekonomik alanların girişimcilik 

özelliklerinin artmasına katkıda bulunabiliriz. Eğitim, girişimcilik yeteneğinin oluşmasına fırsat 

verirken girişimcilik yeteneğinin daha da artmasını sağlamaktadır. Girişimcilik eğitimleri her 

seviyedeki girişimcinin yeteneğine katkıda bulunmaktadır (Bal,  vd: 2016: 864). 

Kişiler aldıkları eğitimlerle iyi bir girişimci olma konusunda bilgi ve becerilerini 

arttıracak ve o ana kadar fark etmemiş oldukları konulara duyarlılık kazanacaklardır. Özellikle 

de üniversitelerde verilen eğitim, gençlerin girişimciliğe bakış açılarını etkilemede oldukça 

önemlidir (Bozkurt, 2011: 21). 

Yelkikalan vd (2010)’nin yaptıkları çalışma sonucunda, Dünya üniversitelerin 

degirişimcilik eğitiminin yüksek lisans ve doktora programlarında ağırlıklı olduğu, 

küreselleşmeden, krizlere, rekabet teorilerinden, iş ve ürün geliştirme stratejilerine, nano 

teknoloji ve girişimcilik olmak üzere çok zengin güncel bir içeriğe sahip olduğu, Türkiye’deki 

üniversitelerin web sitelerinden edinilen bilgilere göre girişimcilik eğitimlerine ilişkin ders 
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içeriklerinin dünya üniversitelerine kıyasla daha az kapsamlı ve birbirinin benzeri şekilde 

tasarlandığı tespit edilmiştir. 

Sönmez ve Toksoy’un (2014)  girişimcilik eğitimini tamamlayan girişimci adayları ile 

yapılan çalışması sonucunda ise, girişimcilerin eğitim seviyelerinin yükselmeye başladığı 

şeklinde bulgular elde edilmiştir.  

Türkiye’de bazı üniversiteler girişimcilik konusu üzerinde odaklanmıştır. Bunların 

başında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gelmektedir 

(Bozkurt ve Alparslan, 2013: 13). Ceylan ve Demircan’ın (2002), Düzce’deki Kobilerde yaptığı  

araştırma  sonrasında ise  üniversite eğitimi alan girişimcilerin büyük çoğunluğunun işletme ve 

mühendislik fakültelerini bitirmiş olduğu   sonucuna  ulaşılmıştır.  

3.3. Yaş ve Cinsiyetin Etkisi 

Çoğunlukla 22-55 yaş arası, girişimcilik kariyerine başlama dönemi olarak ortaya 

konmuştur. Bu yaşlar dışında da, kariyere başlamak mümkün olmasına rağmen, girişimcilikte 

basarı için yüksek enerji ve finansal destek gerekli olmaktadır (Kara, 2009: 470). 

Cansız (2013)’ın TGB’de faaliyet gösteren girişimcilere yaptığı anket sonuçlarına göre 

girişimcilerin yaklaşık yüzde 62’si 40 yaşın altındadır. Kadın girişimcilerin yaklaşık yüzde 44’ü  

ve erkek girişimcilerin yüzde 42’si ağırlıklı olarak 31-40 yaş aralığındadır. Ankete katılan 

girişimcilerin yüzde 10’u 50 yaş ve üstünde yer almaktadır.50 yaşın üstünde yer alan girişimciler 

genellikle akademik kökenli girişimcilerdir. 

Kosgeb 2016 raporuna göre, Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki genç girişimcilerin 

seviyesi 2013’te %15,52 iken, 2014’te %22,62’ye yükseldi. Yani gençlerin girişimcilik 

faaliyetlerine katılımında ciddi bir artış gözlemleniyor. Lisans ve lisans üstü eğitime sahip olan 

girişimcilerin oranı %52’den %34’e düşerken; girişimcilerin %48’inin lise ve lise öncesi eğitim 

düzeyinde olduğu görülüyor. 

Cinsiyet üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde ise  kadın ve erkek girişimcilerin 

benzer ve farklı özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Kadın girişimciler erkek girişimcilerle 

karşılaştırıldığında kadın girişimcilerin farklı güdülere sahip olduğu görülmektedir. Özellikle 

kadın girişimcilerin daha iyimser ve şartlara daha iyi uyum sağlayan kişilik özellikleri 

gösterdikleri erkek girişimcilerin ise kendilerine daha fazla güvenen, daha esnek olan ve daha az 

toleransa sahip oldukları tespit edilmiştir (Uluköy ve Demirel, 2014: 49). 

3.4. Teknolojik Gelişmelerin Etkisi 

Yeni ekonomi içerisinde yaşanan pek çok gelişmeler, e-ticaret uygulamalarının işletmeler 

arasında kabul görmesini hızlandırmıştır. İnternet ve e-ticaret sadece mevcut işletmelere fırsatlar 

sunmamakta, iş kurmak isteyen yeni girişimcilere de büyük fırsatlar sunmaktadır (Marangoz, 

2011:182). 
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İnternet dış pazarlara açılacak olan girişimcilere, firmalarının faaliyetlerini ayrıntılı 

olarak tanıtma ve müşterilerinden doğrudan geri bildirim alma imkânı verir. Girişimci internette 

kendi sitesini oluşturarak, bu yolla mallarını veya sunduğu hizmeti, dünyanın diğer ucunda olsa 

bile potansiyel müşterilerine kolayca tanıtır (Erboy, 2013: 59). 

İnternet girişimciliği “yeni ya da mevcut kuruluşların asıl iş alanlarının dışında, risk 

alarak, yaratıcılık ve/veya yenilikleri sağlıklı bir yönetimle birleştirerek, internetsiz var 

olamayacak şekillerde ekonomik faaliyet veya sosyal fayda yaratma ya da geliştirmeleri” olarak 

tanımlanmaktadır ( TC. Kalkınma Bakanlığı, 2013:18). 

Yeni yüzyılın girişimciliği olarak lansmanı yapılan internet girişimciliği, sanal ortamda 

maddi bir beklenti hedefleyerek, proje oluşturmak ve oluşturulan projeyi müşterilere internet 

aracılığıyla sunmaktır. Türkiye’de de internete duyulan güvensizliğin son yıllarda kırılmaya 

başlanmasıyla internet girişimciliği önemli ölçüde bir ivme kazanmıştır (Yelkikalan vd, 

2010:489). 

 

4. BAŞARILI GİRİŞİMCİLİĞİN ORTAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: VAKA 

ANALİZİNE DAYALI BİR NİTEL ARAŞTIRMA 

 

4.1.Girişimcilik Örneklerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Nitel Olarak İncelenmesi 

Günümüzdebirçok ülke girişimci ekonomi oluşturabilmek için çabalamakta girişimcilere 

çeşitli yatırım teşvikleri verilmektedir. Ancak tüm bu uygulamalara rağmen riske katlanan 

girişimciler genel ekonomik koşullardan ve bulundukları ortamdaki sosyo-kültürel çevreden 

olumlu ve olumsuz yönde doğrudan etkilenmektedirler. Hatta bu etkiler zaman zaman girişimin 

başarısızlığa uğramasına neden olurken bazen de tam tersi olarak girişimi başarılı kılmaktadır. 

Kısacası tüm bu etkilerin yani sosyo-kültürel ekonomik çevrenin yarattığı bir girişimcilik iklimi 

ve ortamı oluşmaktadır. İşte bu ortamda gerçekleşen girişimcilik örneklerinin incelenerek ortak 

girişimci özelliklerinin belirlenmesi araştırmamızın temel amacını oluşturmaktadır. Bu 

özelliklerden yola çıkılarak geleceğin potansiyel girişimcilerine rasyonel stratejik kararlar 

almalarına katkıda bulunabilecek önerilerde bulunmak çalışmanın temel hedefidir. Bu hedefe 

ulaşabilmek için gazetelere ve diğer basın yayın organlarına yansımış, haber değeri olan, ciddi 

girişimcilik vakaları (örnekleri) gazete haberi kapsamında içerik analiziyle nitel olarak 

incelenerek ortak girişimcilik özellikleri belirlenmiştir. Araştırma kapsamında toplam 56 

girişimcilik vakasına ulaşılabilmiştir. Basın yayın organlarında yeralan haber bilgileri 

kapsamında girişimcilik vakalarının elde edilebilen genel özellikleri tablo 1’de gösterilmiştir.   

4.1.1. Girişimcilik Vakalarının Genel Özellikleri 

Basın yayın organlarından eldeedilebilen toplam vaka sayısı 56’dır. Bu vakalardan 

bazılarında ortak şeklinde birden çok girişimci olması nedeniyle toplam girişimci sayısı 59’dur. 

Bu 59 girişimcinin 22’si erkek, 37’si kadın girişimcilerden oluşmaktadır. Yaş bilgisi yeralan 14 

tane kadın girişimcide en küçük yaş değeri 19 en yüksek yaş değeri ise 70’dir. 9 tane erkek 

girişimcinin yaşları ise, 22-60 yaş arasında değişmektedir. Erkeklerin yaş ortalaması 35,11 
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kadınların yaş ortalaması ise, 38,57’dir. 26 girişimcinin üniversite mezunu olduğu öğrenilmiştir. 

Girişimcilerin genel olarak mezun oldukları üniversiteler Ankara, Ege, Dokuz Eylül, ODTÜ, 

İstanbul, İTÜ, Hacettepe,.. gibi ülkemizin saygın tanınan üniversiteleridir. 1 girişimci 

yurtdışından ABD Teksas Üniversitesi’nden mezundur.  

Eğitim alanları ise ağırlıklı olarak iktisat-işletme ve bankacılık alanlarındandır. Eğitim 

gördüğü alanı belli olan 32 girişimciden 14 tanesi bu alanda eğitim görmüştür. Eğitim alanları 

içerisinde Bilgisayar mühendisliği alanında eğitim görüp işletme yüksek lisansı yapan 4 girişimci 

ve doktoralı ziraat mühendisliği eğitimi alan 2 kişi dikkat çekicidir.  

Daha kolay, anlaşılabilir yorum yapabilmek için eğitim alanları;teknik dallar, işletme, 

diğer sosyal dallar ve eğitim olarak 4 temel üst alanda gruplandırıldığında eğitim alanı belli 32 

girişimcinin 11 tanesinin yaklaşık %35’i teknik dallarda, kalan %65 ise işletme ve diğer sosyal 

dallarlaeğitim alanında öğrenim görüp yetişmiştir. İşletme eğitimi alan 15 girişimcinin oranı ise 

yaklaşık %47’dir. Buradan girişimcilerin önemli bir kısmının işletmecilik alanında eğitim aldığı 

görülmektedir (Tablo 1).     

Kadın girişimcilerden medeni  durumu ile  ilgili bilgi  verenlerden 14 tanesi evliyken 1 

tanesi bekar, erkeklerde ise evli ve bekar sayısı 2’şer kişi olarak çıkmıştır. Girişimciliğe 

başlangıç yılı ise, toplam 29 girişimcide 2011 yılı sonrasıdır. Hem kadınlarda hemde erkeklerde 

2011 yılı sonrasında girişimcilik faaliyetine başlama eski yıllara göre belirgin olarak daha 

fazladır. 30 kadın girişimciden 20 tanesi 2011 yılından sonra faaliyete geçerken, 2006-2010 arası 

faaliyete geçenlerle 2005’den önce faaliyete geçenler 5’er kişidirler. Erkek girişimcilerde ise, 

2011 yılından sonra faaliyete başlayanlar 9 kişiyken, öncesi dönemlerde başlayanlar 3 ve 5 

kişidirler. 59 Girişimciden 23’nün yurt dışı bağlantısı varken, yurt dışı bağlantılı kadın girişimci 

sayısı 15’dir. 7 Girişimci e-ticaret yapmakta olup bu 7 kişinin 4 kişisini yine kadın girişimciler 

oluşturmaktadır (Tablo 1). 

Girişimcilerin bir kısmı KOSGEB’den kredi ve eğitim desteği alarak girişimciliğe 

başladıklarını belirtmişlerdir. Bu imkandan yararlanan girişimci sayısı kadınlarda 11 erkeklerde 

2’dir. Tüm girişimciler dikkate alındığında yaklaşık %22 oranında girişimcinin bu olanaktan 

yararlanarak başarılı olması bu eğitim ve kredilerin etkinliği açısından oldukça önemlidir.  

Girişimcilerin bir kısmı marka yaratma ve markaya dayalı frenchising sistemiyle bir 

marka zinciri oluşturarak büyüme yayılma yoluna gitmişlerdir. Bu politikayı benimseyen 

girişimci sayısı kadınlarda 5 erkeklerde 12’dir. Toplam 59 girişimci arasında bu bilinçte 

girişimci oranı yaklaşık %28’dir. Oran olarak düşük olmakla birlikte bu bilinçte girişimcilerin 

varlığının ülkemizde girişimciliğin geleceği bakımından önemli ve sevindirici olduğunu 

düşünüyoruz (Tablo 1).   

Buradan genel bir değerlendirme yapılacak olursa, kadın girişimcilerin birçok kritere göre 

erkek girişimcilere göre daha baskın oldukları görülmektedir.Öyleki kadın girişimcilerin yaşı 

erkelerden daha fazladır. Benzer şekilde üniversite mezunu kadın girişimci sayısı da erkeklerden 

daha fazladır. 26 Üniversite mezunu girişimciden 18 tanesi kadın girişimcidir. Son yıllarda genel 

olarak girişimciliğe olan ilginin de arttığı görülmektedir. Hem kadın hem erkek girişimcilerde 

2011 yılı sonrası faaliyete geçen girişimci sayısı diğer yıllara göre daha fazladır. Genel olarak 
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dışa açık, sosyal bilimler alanında eğitim görmüş, üniversite mezunu, eğitim seviyesi yüksek bir 

kitlenin girişimciliğe ilgi duyduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo 1. Girişimcilik Örneklerinin Genel Özellikleri 

TOPLAM VAKA SAYISI 56 

 
ERKEK KADIN 

TOPLAM  

FREKANS 

GİRİŞİMCİ SAYISI  22 37 59 

GİRİŞİMCİ YAŞI  Min:22, Mak:60 Min:19,Mak:70  

YAŞ ORTALAMASI  35,11 38,57  

FREKANS DEĞERİ  9 14 23 

ÜNİVERSİTE MEZUN SAYISI  8 18 26 

  MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTELER 

ODTÜ  1  

22 

EGE ÜNİV.  2 2 

DOĞUŞ ÜNİV.  1  

ANKARA ÜNİV.  1  

DOKUZ EYLÜL ÜNİV.  1 1 

YILDIZ TEKNİK ÜNİV.  1  

FATİH ÜNİV.  1  

YEDİTEPE ÜNİV.   1 

FIRAT ÜNİV.   1 

TEKSAS ÜNİV.   1 

ANADOLU ÜNİV.   1 

ULUDAĞ ÜNİV.   1 

İTÜ   1 

İSTANBUL ÜNİV.   1 

HACETTEPE   1 

İSTANBUL TİCARET ÜNİV.   1 

EKONOMİ ÜNİV.   1 

FIRAT   1 

  EĞİTİM ALANLARI 

BİLGİSAYAR MÜH.+MBA 

TEKNİK  

DALLAR 

3 1 4 

GIDA 1 1 2 

ZİRAAT DOKTORA 1 1 2 

KİMYA  1 1 

MÜHENDİSLİK (MAKİNA-METAL.) 1 2 3 

TURİZM 

İŞLETME 

1  1 

İKTİSAT-İŞLETME 3 8 11 

BANKACILIK-MUHASEBE  3 3 

ÖĞRETMENLİK EĞİTİM  1 1 

SİYASET  BİLİMİ 
DİĞER 

SOSYAL 

DALLAR 

2  2 

HUKUK 1  1 

SOSYAL HİZMETLER  1 1 

GAZETECİLİK  1 1 

  MEDENİ HAL 

EVLİ  2 14 16 

BEKAR  2 1 3 

  GİRİŞİMCİLİĞİN BAŞLANGIÇ YILI 

2005’DAN ÖNCE  5 5 10 

2006-2010 ARASI  3 5 8 

2011 SONRASI  9 20 29 

YURTDIŞI BAĞLANTISI  8 15 23 

E-TİCARET  3 4 7 

KOSGEB EĞİTİM-KREDİ DESTEĞİ ALAN  11 2 13 

MARKALAŞMA-ZİNCİR YARATMA  5 12 17 
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4.1.2. Girişimcilik Vakalarının Faaliyet Alanları 

İncelenen 56 girişimcilik vakasının faaliyet alanlarıyla ilgili yapılan gruplandırmada 

genel olarak 10 farklı faaliyet alanı tanımlanmıştır. Tanımlanan faaliyet alanları ve 56 vakanın 

faaliyet alanlarına göre dağılımı aşağıda Tablo 2’de verilmektedir.  

Tablo 2. Girişimcilik Örneklerinin Faaliyet Alanları 

Faaliyet Alanları Frekans Pay (%) 

Yöresel Ürünler (Zeytinyağı, sabun, pestil, suşi,…) 22 0,39 

Restoran işletmeciliği 6 0,11 

Hayvancılık (Tavukçuluk-Arıcılık,…) 4 0,07 

Tarım (seracılık-solucan gübresi,…) 3 0,05 

Hediyelik eşya(çiçek-yiyecek-içecek tasarım) 5 0,09 

Elektronik (yazılım-donanım) 4 0,07 

Market-Gıda-Kuru temizleme hizmet işletmeleri zinciri 4 0,07 

Turizm-reklam-tanıtım 2 0,04 

Sanayi (makine-traktör-torna-saat-yatak üretimi) 5 0,09 

Moda giysi tasarım 1 0,02 

Toplam 56 1,00 

Vakaların %39’nun girişimcilerin yetiştikleri yerlerdeki yöresel ürünlerin üretim ve 

satışında yoğunlaştığı görülmektedir. Girişimcilerin önemli bir kısmı yetiştikleri ortamdaki 

yöresel ürünlerin üretim ve satışına ilgi duyarken bir kısmı yurt dışındaki yöresel ürünlerin 

Türkiye’de de üretilebileceği fikrinden yola çıkarak bulundukları yerde olmayan ürünleri üretip 

satmaya karar vermişlerdir (Bkz. Ek-1:11,25 örnekler.). Sözkonusu yöresel ürünler; zeytin, 

zeytin yağı, sabun, pestil, köme gibi ülkemizde yetişen ve üretilen ürünler olurken örneğin, goji-

bery, fransız peyniri, suşi gibi ürünlerin de başlangıçta ithal edilerek sonradan ülkemizde üretilip 

satıldıklarını görüyoruz. Bunlar içerisinde bir girişimcinin Fransa’da eğitim gördüğü dönemde 

Fransız peynirine ilgi duyarak bu peynirin nasıl üretildiğini öğrendiğini ve sonrasında Türkiye’ye 

döndüğünde keçi sütüyle aynı peyniri üreterek yurt dışına ihraç ettiği bilgisine rastlanmıştır 

(Bkz. Ek-1:20,26,27,30,34,36,.. örnekler).  

Yöresel ürünleri ikinci sırada %11’lik oranla restoran işletmeciliği izlemektedir. Aslında 

burada da yöresel etkiler yine ön plana çıkmaktadır. Bu alanda da yapılan incelemede türk 

mutfağının, zeytinyağlı yemeklerin, girit mutfağının dış dünyaya tanıtılarak gelir getirici bir 

yatırıma dönüştürüldüğünü görmekteyiz (Tablo 2).  

Bunlar dışında birbirine yakın oranlarla tarım, hediyelik eşya, elektronik, turizm-reklam-

tanıtım, giysi tasarım, sanayi faaliyet alanları dikkat çekicidir. Bu alanlarla ilgili olarak özellikle 

yöresel ürünlerde markalaşmaya önem verildiğini, girişimcilerin marka yaratma çabasında 

olduklarını gözlemlemekteyiz. Hizmet faaliyet alanıyla ilgili olarak %7 oranında bir işletmenin 

ise, süpermarket, fast-food gıda ve kuru temizleme alanında marka yaratmanın yanısıra şimdilik 

küçük olmakla beraber işletmeler zinciri kurma çabasında olduklarını da görmekteyiz. Genelde 

küçük sermayelerle ve KOSGEB destekli krediler ve eğitim kursları sonunda girişimcilik 

faaliyetine başlanıldığı anlaşılmıştır (Tablo 1).  

 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 813 

5. SONUÇ 

Araştırma sonuçlarına göre; kadın girişimcilerin erkek girişimcilere göre daha baskın 

olduğu görülmüştür.  Kadın girişimciler hem yaş olarak hemde sayıca erkelere göre daha 

fazladır. Girişimcilik faaliyetlerinde eğitim unsuru belirgin olarak etkili çıkmıştır. Lisansüstü 

eğitim görmüş üniversite mezunlarının girişimciliğe ilgilerinin arttığını ve girişimci olduklarını 

görmekteyiz. Benzer şekilde teorik beklentiye uygun olarak girişimciler içerisinde işletmecilik 

gibi sosyal bilimler alanında eğitim alanların oransal paylarının %65 oranıyla teknik dallara göre 

belirgin olarak daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Yöresel ürünlerin üretim ve pazarlamasında bir 

yoğunlaşmanın ve başarılı örneklerin çokluğu fark edilmiştir. Türkiye’deki zeytin yağı, köme, 

pestil gibi ürünlerin yurt dışına satıldığı başarılı girişimcilik örneklerinin olması kadar 

Türkiye’de olmayan ürünlerin (suşi, gojibery, Fransız peyniri, soya filizi,…) yurt dışından 

getirtilerek Türkiye’de üretilip satılması da girişimcilik adına oldukça sevindiricidir. Ayrıca 

yöresel ürünlerde marka ve zincir yaratma çabalarının da girişimin dışa açılması büyümesi ve 

gelişmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Girişimcilik yılı bakımından son yıllarda 

girişimciliğe olan ilginin arttığı genelde küçük sermayelerle, KOSGEB’ten alınan kredi ve 

eğitim desteğiyle girişimcilik faaliyetine başlandığını görmekteyiz. Adeta “Bütün büyük işler, 

küçük başlangıçlarla olur” özdeyişini doğrularcasına başlangıçta çok küçük sermayeyle kurulan 

işletmelerin zamanla hızla büyüdükleri sonucu da elde edilmiştir. Tüm bunların sonucunda 

yeniliklere açık, inovatif girişimciliğe yatkın, çalışkan, atak, girişimci bir kitlenin oluşmaya 

başladığını söyleyebiliriz.  

Ancak tüm bu sonuçları yorumlarken araştırmanın sadece basın yayın organlarına 

yansımış haber değeri olan, 56 vakayla sınırlandırılmış olmasının elde edilen sonuçları 

genelleştirmede ciddi bir kısıt oluşturduğunu da belirtmeliyiz. Buna rağmen yine de bu 

sonuçların sevindirici olduğunu gözönüne alarak daha çok sayıda vakanın nitel olarak 

incelenmesiyle daha gerçekçi sonuçların elde edilebileceğini belirtmeliyiz.   
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EK-1: ARAŞTIRMADA KULLANILAN GİRİŞİMCİLİK VAKA ÖZETLERİ 

 
1-İsim: Duygu Özerson Elaktar, Cinsiyet: Kadın, Girişim  Yaşı: 33, Medeni Durumu: Evli, Eğitim Durumu: Pazarlama 

Yüksek Lisans, Girişim Yılı: 2011, Girişim kararı  aldığı  Şehir: Paris’ten Urla’ya, Girişimi: Devletten kiraladığı 

zeytinağaçlarından zeytinyağı  üretmeye başlıyor ve "hiç" markası ortaya çıkıyor. Neden Girişimci: Pazarlama müdürlüğünün 

ona göre olmadığını  anlayarak, Urla'da tattığı  zeytinyağı ile zeytinyağı  üretmeye karar veriyor. Kim destek olmuş: Bilgi Yok, 

Geleceğe  dair: 2017'de  kendi  sıkım tesislerini kuracaklar. Şimdiye kadar kooperatif sıkıyordu 

2-İsim: Şule Saray,Cinsiyet: Kadın, Girişim  yaşı: Bilgi Yok, Medeni Durumu: Evli, Eğitim Durumu: Bilgi Yok, Girişim 

Yılı:2012, Girişim kararı  aldığı  Şehir: İstanbul’dan Ayvalık’a, Girişimi: İnternet  üzerinden(www.ayvaliktansize.com) 

Ayvalık'ın yöresel  ürünlerini satmaya başlıyor. Yurt dışından  da  sipariş  gelmeye  başlıyor. Neden Girişimci: Ayvalık'a  

taşınınca, zeytinyağ  dışında da güzelliklerin olduğunu görüyor ve bu ürünleri tanıtma kararı alıyor.Kızları  büyürken Ayvalık'ta 

ne yapabilirim  diye düşünüyor, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi yok. 

3-İsim: Nihal Sayın  ve  kızı  Ezgi  Güven, Cinsiyet: Kadın, Girişim Yaşı: Bilgi Yok, Medeni Durumu: Evli, Eğitim 

Durumu: Emekli Öğretmen anne, Girişim Yılı: 2005, Girişim kararı  aldığı  Şehir: Cunda, Girişimi: Zeytinyağ  dışında hiçbir 

sıvıyağ kullanılmayan bir restoran açıyorlar. Akdeniz ve Girit mutfağı harmanı, Neden Girişimci: Aile işletmesi  kurma kararı, 

Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

4-İsim: Volkan  Can Ünal  ve Evren Altay, Cinsiyet:  Erkek, Medeni Durumu: Bekarlar, Eğitim Durumu: Bilgi  Yok, 

Girişim Yılı: 2015, Girişim kararı  aldığı  Şehir: Zonguldak, Girişimi: hobi  amacı ile bahçelerinde 5  tavuk besliyorlar ve 

çiftlik kurma kararı  alıyorlar. Borç  aldıkları para ile çiftlik kuruyorlar. 1 yılda 1200 tavuğa ulaşıyorlar. Otel  ve marketlere 

yumurta  satıyorlar, Neden Girişimci: Bilgi Yok., Kim destek olmuş:Bilgi Yok., Geleceğe  dair:Bilgi Yok. 

5-İsim: Sema Tosun, Cinsiyet: Kadın, Girişim Yaşı: 38, Medeni Durumu: Bilgi Yok, Eğitim Durumu: Özel  sektörde 

Muhasebeci, Girişim Yılı: 2016, Girişim kararı  aldığı  Şehir: Nevşehir, Girişimi: Hobi olarak  nikah şekeri  yapıyor. 

KOSGEB'in girişimcilik  kursuna katılıyor, belgesini değerlendirme kararı  alıyor. Www.semanikahsekeri.com dan  siparişleri  

gönderiyor., Neden Girişimci: Bilgi Yok., Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

6-İsim:  Seven Yılmaztürk, Cinsiyet: Kadın, Girişim Yaşı: 38, Medeni Durumu: Evli, Eğitim Durumu: Mühendislik  

Fakültesi  Terk, Girişim Yılı: 1998, Girişim kararı  aldığı  Şehir: Trakya, Girişimi: Üni Terk  edip Lab Cihazları üretimine  

başlıyor. PROSER  firmasını kuruyor ve yurtdışına da açılıyor., Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş:Bilgi Yok., 

Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

7-İsim: Duaa Alhussain, Cinsiyet: Kadın, Girişim Yaşı:19, Medeni Durumu: Bilgi Yok, Eğitim Durumu: Üniversite terk 

sonra Türkiye'de tekrar üniversite, Girişim Yılı: 2013, Girişim kararı  aldığı  Şehir: İstanbul, Girişimi: Suriye'den kaçıp  

İstanbul'a  sığınıyor  ve  emlak ofisi  açıyor. Artık turizmden ticarete  birçok  alanda  hizmet veriyor., Neden Girişimci: Bilgi 

Yok., Kim destek olmuş:Bilgi Yok, Geleceğe  dair:Bilgi Yok. 

8-İsim: Habip Kızıltaş, Cinsiyet: Erkek, Girişim Yaşı:Bilgi Yok, Medeni Durumu: Bilgi Yok, Eğitim Durumu: Üniversite, 

Girişim Yılı: 1981, Girişim kararı  aldığı  Şehir: Denizli, Girişimi: Fakir bir  çocukluk geçiriyor. Üniversitede okurken 

İzmir'de, inşaatlarda çalışıyor. “Girdi maliyetlerinde tasarruf yaptırıyor. Patronunun fabrikasında işleri 10 kat artırıyor. Patron 

daha sonra  yüzde 12.5 hisse veriyor. Sonra da kendi işini  kuruyor. Pamukkalehalı, Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek 

olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi yok. 

9-İsim: Ayça Paksoy  Sözen, Cinsiyet:  Kadın, Girişim Yaşı: Bilgi Yok, Medeni Durumu: Bilgi Yok, Eğitim Durumu: 

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümleri’nde tamamladı. Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA programını bitirdi., Girişim 

Yılı: 2013, Girişim kararı  aldığı  Şehir: İstanbul, Girişimi: Türkiye’nin önde gelen ve sektörlerinde bölgesel lider olan grup 

şirketlerinde stratejik planlama ve başkanlık ofisi dış ilişkiler görevlerini yürüttü. kendi işini yapma kararı  aldı. 

www.myfikirler.com kesme çiçek tasarlama ve bunu profesyonel olarak yapma kararını ise kendi düğün hazırlıkları sırasında 

projelendirdi. Flovver School NY’ta çiçek tasarımı okudu. Kısa bir süre önce Türkiye’ye dönerek Penny Blooms&Beans’i 

kurdu., Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş:Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok.  

10-İsim: Aysun Pelik, Cinsiyet:  Kadın, Girişim Yaşı: Bilgi Yok, Medeni Durumu: Evli, Eğitim Durumu: Fırat Üniversitesi 

Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun, Girişim Yılı: 2001, Girişim kararı  aldığı  Şehir: Kayseri, Girişimi: 2001 

krizinde çeyizindeki koltuk takımını sattı. Eline geçen parayı sermaye yaparak zor günlerde Domino isimli bir elektronik şirketi 

kurdu. Türkiye’de kendilerinden başka fiber optik aksesuarı üreten başka bir firma olmadığını söyledi.Domino şimdi dünyanın en 

büyük telekomünikasyon şirketlerine üretim yapıyor.Dünyada bu alanda ilk 20 içinde, Avrupa’da ise ikinci, Neden Girişimci: 

Bilgi Yok, Kim destek olmuş:Bilgi Yok, Geleceğe  dair:Bilgi Yok. 

11-İsim: Esat Engin, Cinsiyet:  Erkek, Girişim Yaşı: 1992, Medeni Durumu: Bilgi Yok, Eğitim Durumu:Bilgi Yok, Girişim 

Yılı:1992, Girişim kararı  aldığı  Şehir: Antalya, Girişimi: Eskiden Bayburtspor’un orta sahasında oynayan yetenekli bir 

futbolcu iken, Türkiye’de ilk defa soya filizi üretimi işine giren Yeşim Gıda Genel Müdürü, Futbolu bıraktıktan sonra tesadüfen 

tanıştığım Hong Konglu bir işadamı sayesinde ticarete atıldı.Pekin Ördeği, ananas, kaju, kuşkonmaz gibi Çin restoranlarının 

kullandığı malzemeleri ithal ediyordu. Sonra “Taze soya filizini neden burada üretmeyelim” diye düşündü. Kurutulmuş Meyve 

Üretiyor., Neden Girişimci : Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

12-İsim:  Berna İlter, Cinsiyet:  Kadın, Girişim Yaşı:Bilgi Yok, Medeni Durumu: Bilgi Yok, Eğitim Durumu: İzmir'de 

ingilizce işletme okumuş, Girişim Yılı: 2006, Girişim kararı  aldığı  Şehir: Kayseri, Girişimi: İzmir'de bir ihracatçının yanında 

çalışırken, faks ile İsrail'e yağ  satıyor. Londra'da eğitime gidiyor, eşi ile şirket kuruyorlar. Kanada'dan İran'a  yatak  satıyorlar. , 

Neden Girişimci : Bilgi yok, Kim destek olmuş: Bilgi yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok.  
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13-İsim:  Erkan Kahyazade, Cinsiyet:  Erkek , Girişim Yaşı: Bilgi Yok, Medeni Durumu: Bilgi Yok, Eğitim Durumu: Lise  

Mezunu, Girişim Yılı: 2000,  Girişim kararı  aldığı  Şehir: Londra, Girişimi: AB Eğitim Bursu ile  İngiltere'ye gidiyor. Pek 

çok  girişimde başarısız oluyor, İngilizler kebaba artık ilgi  duymuyor diye Buckingam Sarayı karşısına suşi restorantı  açııyor ve 

politikacıların,  ünlülerin uğrak  yeri oluyor. , Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi yok., Geleceğe  dair: Bilgi 

yok. 

14-İsim: Nevzat  Aydın, Cinsiyet: Erkek, Girişim Yaşı: 24, Medeni Durumu: Bilgi Yok, Eğitim Durumu: Boğaziçi Bilg 

Mühendisi+ABD'de MBA., Girişim Yılı: Bilgi yok, Girişim kararı  aldığı  Şehir: Bilgi Yok., Girişimi: ABD'den  

yemeksepeti.com   fikri ile döndü.Türkiye'nin en iyi  web  sitesi ödülünü aldı. İnternet Türkiye'de yaygınlaşınca büyüdü., Neden 

Girişimci: Bilgi yok., Kim destek olmuş:Bilgi yok, Geleceğe  dair:Bilgi yok. 

15-İsim:  Eren Bali, Cinsiyet: Erkek , Girişim Yaşı: 28, Medeni Durumu: Bilgi Yok, Eğitim Durumu: ODTÜ Mezunu, 

Girişim Yılı: 2010, Girişim kararı  aldığı  Şehir: Malatya , Girişimi: Malatya'daki imkanları sınırlı çocuklara bilgi ulaştırmak,  

eğitim vermek için Udemy'i kurdu. Şu  an toplam değeri  100 milyon doların üstünde, Neden Girişimci: Bilgi yok, Kim destek 

olmuş:Bilgi yok, Geleceğe  dair:Bilgi yok. 

16-İsim: Özlem Ünsoy, Cinsiyet: Kadın, Girişim Yaşı: Bilgi Yok, Medeni Durumu:  Bekar, Eğitim Durumu: Teksas 

Üniversitesi İşletme Mezunu, Girişim Yılı: 2014, Girişim kararı  aldığı  Şehir: Teksas  Eğitimi sonrası İzmir, Girişimi: 

Amerika’da aldığı işletme eğitiminin ardından birkaç şirkette ihracat müdürlüğü yaptıktan sonra içindeki girişimcinin sesini 

dinleyerek kendi işini kurdu. Sevdiklerine farklı hediye göndermek isteyenlere lezzetli alternatifler sunan Bonnyfood markasını 

İzmirlilerle buluşturan Ünsoy, özel günler için ayrı ayrı tasarlanmış çiçek görünümlü kek ve kurabiye buketleri, çikolata çeşitleri 

ile insanlara mutluluk dağıtıyor., Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

17-İsim: Şafak Akın, Cinsiyet: Erkek , Girişim Yaşı:Bilgi Yok., Medeni Durumu: Bilgi Yok, Eğitim Durumu: Ege 

Üniversitesi Gıda Mühendisliğinden mezun, Girişim Yılı: 2010, Girişim kararı  aldığı  Şehir: İzmir, Girişimi: İlk adımı 

üniversite sonrası kafeterya işleterek atar. Askerlik dönüşünde ise kariyerine perakende sektöründe profesyonel yönetici olarak 

devam eder. Şafak Akın, bir süre sonra ise İzmir esnafını hipermarketler karşısında güçlendirmek için yola çıkan BESAŞ’ın 

kuruluşunda görev alır. SÜPERMARKET ile market arasındaki boşluğu doldurma misyonuyla kurulan 7On ortaya çıkar. Neden 

Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

18-İsim:  Başak Özler, Cinsiyet: Kadın, Girişim Yaşı:Bilgi Yok, Medeni Durumu: Bilgi Yok, Eğitim Durumu: Ege 

Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölümü mezunu, Girişim Yılı: 2016, Girişim kararı  aldığı  Şehir: 

Manisa, Girişimi: Manisa'da 33 yaşındaki Başak Özler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı 30 bin liralık destekle kendi işletmesini kurarak işinin patronu oldu. Kahvemis 

Kurukahveci' adını verdiği işletmesini kurarak tüm kafelere kahve satışı yapan Özler'in tek hedefi; kurduğu işletmenin şubelerini 

açmak. Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

19-İsim: Nurhan Suhimdol, Cinsiyet: Kadın, Girişim Yaşı: Bilgi Yok, Medeni Durumu: Evli, Eğitim Durumu: Pazarlama 

Mezunu, Girişim Yılı: Bilgi yok, Girişim kararı  aldığı  Şehir: Bilgi yok, Girişimi: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 

kadınlara  mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla oluşturduğu, Meslek Edindirme ve Beceri kurslarına katılarak 

seracılık alanında eğitim aldı.  makine mühendisi eşiyle birlikte kendi imalatları olan yeşil yem yetiştirme makinesiyle ürünlerini 

pratik bir şekilde topraksın  üretmeye başlamış., Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: 

Bilgi Yok. 

20-İsim:  Yasin Sert, Cinsiyet: Erkek , Girişim Yaşı: 22, Medeni Durumu:  Bekar , Eğitim Durumu: Boğaziçi 

Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi, Girişim Yılı: 2017 , Girişim kararı  aldığı  Şehir: 

İstanbul , Girişimi: Yasin Sert, Faize Yoldaş'ın deyimiyle artık gençlerin beğenmediği kilimleri satın aldı. Arkadaşlarının da 

desteğiyle İstanbul Balat'ta küçük bir atölye kurup, dikiş makinesinin başına geçti. Kilimleri modern tasarımlarla 

buluşturdu. Faize Yoldaş'ın kilimlerinden modern tasarımlarla tablet kılıfı, çanta, yastık üretti. Ortaya 'Chapputz' çıktı. civar 

köyleri gezip kadınların dokuduğu kilimleri topluyor. Amacı  çaput kilim dokumacılığını yurt dışında da tanıtmak., Neden 

Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

21-İsim:  Emin Yılmazer, Cinsiyet:  Erkek, Girişim Yaşı: 60, Medeni Durumu: Bilgi Yok, Eğitim Durumu:Bilgi Yok, 

Girişim Yılı: 2016, Girişim kararı  aldığı  Şehir: Siirt, Girişimi: 60 yıllık ömründe yaptığım tüm işlerden de başarılı olamadım. 

Şansızlık mı dersiniz, bilmiyorum. 2016 yılında KOSGEB'e başvurmamla her şey değişti. 70 saatlik kursta en yaşlısı bendim. 

Torunlarım yaşındaki insanlarla kurs gördüm. Belge aldıktan sonra bana 50 bin TL hibe ve geri dönüşümlü olarak 100 bin TL 

makine ekipman desteği verdiler. bölgenin en modern değirmenini kurdu., Neden Girişimci: Bilgi Yok., Kim destek olmuş: 

KOSGEB, Geleceğe  dair: Bilgi yok.  

22-İsim:  Gamze Çakmaklı, Cinsiyet: Kadın, Girişim Yaşı: 38, Medeni Durumu: Bilgi Yok, Eğitim Durumu:  

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu,Girişim Yılı: 2015, Girişim kararı  aldığı  Şehir: 

Zonguldak, Girişimi:  (KOSGEB) girişimcilik kursuna katıldı. 3 haftalık eğitimi tamamlayarak sertifikasını alan Gamze 

Çakmaklı, 30 bin lira hibe kredi ile atölyesini kurarak hediyelik eşyalar yapmaya başladı. Gamze Çakmaklı, görsel sanatlar 

öğretmeni eşi Orhan Çakmaklı'nın desteği ile tasarımlarını kendi yaptığı üç boyutlu hayvan figürleri, otomobil maketleri ve 

keçelerden yapılan mevsim şeritleri, sayı grafikleri, okul süsleri, ahşap eğitsel oyuncak, eğitsel ders materyalleri, üç boyutlu led 

gece lambaları üretiyor. Çakmaklı, ürünlerini 3 internet sitesi üzerinden  Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine 

satıyor.,Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

23-İsim:Derya Öztürk Aydın, Cinsiyet: Kadın, Girişim Yaşı:Bilgi Yok, Medeni Durumu:Bilgi yok., Eğitim Durumu: 

Uludağ Üniversitesi  Ziraat  Fakültesi  ardından   Oxford Business College'de pazarlama eğitimi, Girişim Yılı: 2016, Girişim 

kararı  aldığı  Şehir: Manisa, Girişimi: Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ailesi bağcılıkla uğraşan ve bu nedenle İngiltere'ye 

giderek Oxford Business College'dekuru üzümün pazarlaması üzerine eğitim alan Derya Öztürk Aydın, bu ülkedeki kanatlı eti 

http://www.haberler.com/ozler/
http://www.haberler.com/anadolu-universitesi/
http://www.haberler.com/kosgeb/
http://www.haberler.com/turkiye/
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tüketiminin potansiyelini görünce fikrini değiştirip piliç tesisi kurdu. Bu dönemde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu'nun (TKDK) benzer projelere hibe krediler verdiğini öğrendiğini ve TKDK'ya müracaat ettiğini anlatıyor. , Neden 

Girişimci: Bilgi yok, Kim destek olmuş: TKDK %55 hibe  desteği, Geleceğe  dair: Bilgi yok. 

24. İsim:Ela  Evrim  Bektaş, Cinsiyet:  Kadın , Girişim Yaşı: Bilgi Yok, Medeni Durumu: Bilgi yok, Eğitim Durumu: Bilgi 

Yok, Girişim Yılı: 2016, Girişim kararı  aldığı  Şehir: Manisa, Girişimi: Doruk Laundry” isimli çamaşırhane 

işletmesini KOSGEB’den almış olduğu Yeni Girişimci Desteği ile kurdu. Fabrikaların bünyesinde bulundurduğu, personel 

kıyafetleri, masa örtüleri, önlükler, temizlik malzemeleri, işçi tulumları, vb. ürünlerini, 7 gün 24 saat, firmanın isteklerine ve 

çalışma saatlerine uyum sağlayacak şekilde temizleyip, ulaşım ağı sayesinde tam zamanında yetiştiriyor., Neden Girişimci: Bilgi 

Yok., Kim destek olmuş: KOSGEB HİBESİ, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

25-İsim:  Zeynep Doğanay, Cinsiyet: Kadın, Girişim Yaşı: Bilgi Yok, Medeni Durumu: Bilgi Yok., Eğitim Durumu:Bilgi 

Yok., Girişim Yılı: 2016, Girişim kararı  aldığı  Şehir: Batman, Girişimi: katıldığı bir toplantıda tesadüfen tanıştığı "goji 

berry"yi Beşiri ilçesine bağlı Yazıhan köyünde yetiştirmek için kolları sıvadı., Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan 

aldığı destekle 50 dönüm arazi kiralayan Doğanay, araziye 150 bin goji berry tohumu ekti. Yaklaşık 5 ay önce ekilen tohumlar, 

fidan haline geldi.  30 kadına da iş kapısı açtı. Fidanların günlük bakımını yapmak için istihdam edilen 30 kadın, sabah erkenden 

araziye gelerek akşama kadar çalışıyor., Kim destek olmuş: bakanlığın verdiği Genç Çiftçi Destekleme Kredisi , Geleceğe  

dair:Bilgi yok. 

26-İsim:  Hülya Meral, Cinsiyet:  Kadın, Girişim Yaşı: Bilgi yok., Medeni Durumu:Bilgi yok, Eğitim Durumu:  Ege 

Üniversitesi Gazetecilik mezunu, Girişim Yılı: 2016, Girişim kararı  aldığı  Şehir:  Londra   sonrası Gümüşhane’de Girişimi: 

Yıllarca kendi mesleğini yaptıktan sonra Londra’ya giden Meral, Soho’da bir cafe işletmeye başlamış ve küçük çaplı pestil 

ticaretine o kafede başlamış. Ürünlerin beğenildiğini ve güzel bir karla satış yapabildiğini söyleyen Meral, 2012-2013’te 

düşündüğü yurtdışına pestil ihracatını yeniden düşünmüş ama lojistik ve depolama maliyetleri nedeniyle rotasını Türkiye’ye 

çevirmiş. Pestil ve köme Gümüşhane’nin Türk Patent Enstitüsü’nce tescillenmiş olan coğrafi işaretli geleneksel 

ürünleri. PestilDukkani.com da adından anlaşılacağı üzere pestil vb. ürünlerin satışına odaklanan bir e-ticaret girişimi. İki ay 

önce açılan girişim, Gümüşhane’nin yıllık 5 bin ton pestil ve köme üretiminin satışını internet üzerinden kolaylaştırmak istiyor. 

Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

27-İsim:Abdullah Furtana, Cinsiyet:  Erkek , Girişim Yaşı: 37, Medeni Durumu: Bilgi Yok, Eğitim Durumu: imam hatip 

lisesi  sonrası Viyana Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği bölümündenmezun  sonrasında aynı  ünide  yönetim bilişim  

sistemleri  yüksek lisans eğitimi , Girişim Yılı: 2017, Girişim kararı  aldığı  Şehir: Uşak, Girişimi: "Tüketen değil, üreten" 

olmak fikriyle İstanbul'da çalışmakta olan yüksek maaşlı işinden ayrılıp Uşak'a giden genç girişimci, "pelet yakıtı" tesisi kurdu. 

Şuan siparişlere o kadar çok ki  yetişemiyor. Girişimci Furtana "Avrupa 50 yıldır peletle ısınıyor, enerji ormanlarından elde 

edilen odunlar işlendikten sonra yakıta dönüşüyor. Pelet, kömürden çok daha çevreci doğalgazdan bile hesaplı, siparişlere 

yetişemiyoruz. Yeni yatırımlarla günlük üretim kapasitemizi 35 tona çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. Neden 

Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

28-İsim:  Mahi Öngün Demirkaya, Cinsiyet: Kadın, Girişim Yaşı:Bilgi Yok, Medeni Durumu: Evli, Eğitim Durumu:Bilgi 

Yok, Girişim Yılı: 2017, Girişim kararı  aldığı  Şehir: bilgi yok, Girişimi: "Yufka satarak zengin mi olacaksın" diyerek karşı 

çıkmasına rağmen yufka işletmesini KOSGEB'in ve ablasının yardımıyla açtı. 3 çocukla ve kocasıyla ortada kaldığını belirten 

Demirkaya, bu işletme sayesinde ailesini geçindirmeye başladı. 3 yıl içerisinde işi büyüterek Ankara'da üç farklı yerde dükkânı 

olan Mahi, birçok kişiye de iş imkânı sağladı. Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Kosgeb, Geleceğe  dair: Bilgi 

Yok. 

29-İsim: Fatmanur Beken, Cinsiyet: Kadın, Girişim Yaşı:Bilgi Yok, Medeni Durumu: Bilgi Yok, Eğitim Durumu:Bilgi Yok, 

Girişim Yılı: 2011, Girişim kararı  aldığı  Şehir: Bursa, Girişimi: (KOSGEB) Girişimcilik Kurslarına katılan Fatmanur Beken, 

bu zamana kadar yapılan en kapsamlı projeyi yaparak 27 bin liralık bir hibe almaya hak kazandı. Aldığı hibe ile Medya Nur 

isimli iletişim şirketini kuran Fatmanur Beken, hem girişimcilere örnek oldu, hem de dolaylı olarak 10 kişiye istihdam sağladı. 

Beken’in hedefi gelecekte en az 25 kişilik bir ekiple Medya Nur’u devam ettirmek. Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek 

olmuş: Kosgeb, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

30-İsim:Dilek Yıldırım Yavuz, Cinsiyet: Kadın, Girişim Yaşı: Bilgi yok, Medeni Durumu: Evli, Eğitim Durumu:Bilgi Yok, 

Girişim Yılı: 2013, Girişim kararı  aldığı  Şehir: Bilgi Yok, Girişimi: KOSGEB’in girişimcilik kursunu tamamlayan evli ve 1 

çocuk annesi Dilek Yıldırım Yavuz, 6 ay önce 27 bin lira hibe krediyle küçük bir iş yeri açtı.  İş yerinde üç kişinin çalıştığını 

anlatan Yavuz, işlerinin çok iyi olduğunu söyledi. KOSGEB’den aldığı destekle acuka (cevizli salça) üretimine başlayan ev 

hanımı, Ankara, İstanbul, Adapazarı, Bolu ve Zonguldak gibi çevre illere satış yaptıklarını belirTİYOR., “Birçok yere ulaşmış 

durumdayız. Daha da güzel olacağına inanıyorum. Asıl hedefim, yurt dışına acıka ihraç etmek. Tek hayalim yurt dışına ihracat 

diyebilirim” ifadelerini kullandı. Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Kosgeb, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

31-İsim:   Burçin  Karababa, Cinsiyet: Kadın , Girişim Yaşı: 48, Medeni Durumu: Evli  

Eğitim Durumu: İstanbul Üniversitesi Jeüfizik Mühendisliği’ni bitirdikten sonra işletme eğitimi almış, Girişim Yılı: 2017, 

Girişim kararı  aldığı  Şehir: Manisa, Girişimi:  bir yaşını dolduran kızının anne sütünden katı gıdaya geçişi sırasında aşırı 

alerjik reaksiyon göstermesinin, yediklerindeki ilaç kalıntılarından kaynaklandığını öğrenince doğal gıdaya yöneldi. ABD’den 

getirttiği 50 kırmızı solucanın dışkısından elde ettiği organik gübreyle saksıda sebze yetiştiren ve çocuğunun yaşadığı sorunu 

çözen Karababa, bugün Manisa’da kurduğu tesisinde 54 milyar ulaşan solucan kapasitesine ulaştı, yurt dışına açıldı. Neden 

Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

32-Adı  Soyadı:  Gülfer Kızılçay, Cinsiyet: Kadın, Girişim   yaşı:47, Medeni  durum  evli, Eğitim: İlkokul   mezunu, Girişim  

yılı:2010, Şehir: Uşak  Eşme, Girişimi: 12  yaşında  babasız  kaldığı için   hep  çalışmak  zorunda  kalmış. Girişimci  kadınlara  

verilen KOSGEB  eğitimi   fırsatını   değerlendiriyor, noel  ve   cenaze  çelenkleri  projesini   sunuyor ve   kredi   alma  hakkı 

http://www.girisimhaber.com/redirect.aspx?url=http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/185/yeni-girisimci-destegi
http://pestildukkani.com/
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kazanıyor. KOSGEB’den  aldığı  krediyle kurduğu  atölyede saman  saplarından kapı   çelengi  yapmaya    başlıyor.4  kişilik  bir  

ekip ile   yola  çıkıyor. Şu   an Almanya’ya ihracat  yapıyor. Talebe   göre  çalıştırdığı işçi  sayısını   artırıyor. Şimdi  kadın   

girişimci  ödülleri     var. Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

33-Adı-Soyadı: Mustafa  Tan, Girişim Yaşı: 50li   yaşlar., Medeni  durum:  evli, Eğitim:  Ege  Üni. ziraat    fakültesi  doktora  

mezunu., Girişim  Yılı:  2012   yılında  markalaşma  kararı  alıyorlar. ,  Şehir:  Edremit    Dereli Köyü., Dededen  gelen  bir   

zeytinyağı   üreticiliği   var.   Bu    üretimi  markalaştırma  kararı  alıyor.  ilk zeytinyağı  mengenesi   dedesinin  doğduğu  evde   

işletilmiş. Şimdi Dr. Tan markasıyla   zeytin  ve  zeytinyağı  üretiyor. Sabun  üretimi   de   var. İnternet  üzerinden  de  satışlar  

başlamış. , Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

34-Adı-Soyadı: Aslı  Elif Tanuğur, Cinsiyet: Kadın, Medeni  durum: Evli, Girişim Yılı: 2013, Yaş: 40, Şehir: İstanbul, 

Eğitim:  İTÜ Gıda Mühendisi.  Mezun olduktan sonra 3,5 yıl catering   firmasında, 13,5  yıl  da Altıparmak’ta Arge ve kalite  

direktörü olarak  görev yaptı., Girişimi:sık  sık  hastalanan çocuğunun bağışıklık sistemini  kuvvetlendirmek için raştırmalar 

yaparken, bir çiftçi ile  anlaşıp çocuğu için propolis ürettirmeye  başladı, ardından 2013 yılında çalıştığı   firmadan  ayrılıp 

Türkiye’de  sözleşmeli arıcılık  yöntemiyle propolis  üretmek  üzere  İTÜ  teknokent’te  kendi  firması  BEE’O  yu  kurdu. 

Kosgeb  350 bin hibe ile projeyi  kabul  etmiş. Bu   para  yetmeyince  kendileri de  para koymuş( gıda firmalarına  danışmanlık  

yaparak  para  kazanmışlar) 10  arıcı ile işe  başlayıp 250  arıcıya ulaşıyorlar. Amerika’dan  da  sipariş  alıyorlar. Ürün: propolis  

arı  sütü  ve  damla. Hedef: ABD, Almanya, Hollanda  ve Kore’ye ihracat  yapmak. Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek 

olmuş: Kosgeb, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

35-: Adı- Soyadı: Hamdi Ulukaya, Cinsiyet: Erkek, Eğitim: Ankara  siyasal  bilimler fakültesi   mezunu., Girişim Yaşı: 42, 

Medeni  Durum  evli, Şehir: Erzincanlı, Amerika’ya  yerleşmiş.,  İngilizce öğrenmek için gittiği ABD’nin popüler paket yoğurt 

markası Chobani‘nin kurucusu Hamdi Ulukaya, 2014 yılında açılan Chobani Food Incubator (Chobani Kuluçka Merkezi) ile 

Türkiye’deki girişimcilere özel bir program başlattı. Hamdi Ulukaya Girişimi adıyla açılan Chobani’nin yeni programı tamamen 

Türkiye’ye özel ve karşılıksız bir destek programı niteliğinde. Mail  geliyor: Bütün makinaları ile yoğurt  fabrikası   satılık. 

Küçük ucuz bir  fabrika imiş. 55 işçisi ile  kapanmak   üzere  fabrika. Satın  alacak  parası yokmuş  ancak  bankadan amerika’da  

kredi  almış. Banka   projeyi  destekleyici  kredi  veriyor ve  fabrikayı   satın  alıyor. 55 işçiden işi  iyi  bilen 5 kişiyi  seçiyor.  6 

kişi  fabrikayı   baştan  yaratıyor. İlk  çok  pahalı olmayan yoğurt ile piyasaya  giriyor.  önce turkish yogurt adı altında ticaret 

yapmış bakmış satmıyor bu sefer greek yogurt adı altında satmaya başlamış ve başarılı olmuş... Neden Girişimci: Bilgi Yok, 

Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

36-Adı Soyadı: Canan Urhan, Cinsiyeti: Kadın, Girişim Yılı: 2008, Şehir: İzmir  Menemen.  Girişim: Üniversite  için  Fransa’ 

ya  giden oğlunun  peşinden   gidiyor. Fransız  peynirlerine merak   sarıyor.  Dil  kursuna  gidip   Fransızca  öğreniyor. Fransız  

peynir  yapımını  öğreniyor. İzmir Menemen’de çiftlik  evinin  mutfağında  üretime   başlıyor. Keçiler  besliyor.  Aile  dostlarına 

satarak   başlıyor. Sonra Miralem’i  kuruyor. Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi 

Yok. 

37-Ad Soyad: Kadir  Kurtulan, Cinsiyeti: Erkek, Girişim Yılı: 2013, Girişim  yeri: İzmir. Girişimi: Babası  sevim  lokantası 

kurucusu. Kendisi de amerika’ya  yaptığı  bir  seyehatte  Diyarbakır  yöresine  ait  meftuneyi  yiyor.  Ve Türkiye’ye  dönünce  

marka  tescili   alıp  Meftune Lokantasını  kuruyor. Türk Mutfağını   Dünya’ya    tanıtmak istiyor. Şimdilik İzmir’de iki   şubesi  

var. Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

38-Ad Soyad: Zeynep  Erkunt Armağan, Cinsiyeti: Erkek, Girişim Yılı: 2004, Eğitim: Hacettepe Üniversitesi İktisat 

Fakültesi, Girişim Yeri: Ankara, Girişimi: Babasından kalma  döküm fabrikaları  var. Kendisi de   üni  bitince  bu  

fabrikalarda  çalışmış. Baba  vefat  edince eşi ile  birlikte yerli marka  traktör  projesine  girişiyorlar. Çiftçilerin ihtiyaçlarına göre  

tasarlanmış   traktör  üretiyorlar. Sonra Kuzey  Afrika, İngiltere, Almanya ve Balkan ülkelerine   ihiracat başlıyor. Neden 

Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

39- Ad Soyad: Aslı  Aksoy, Cinsiyeti: Kadın, Girişim Yılı: 2017, Girişim Yaşı: 37, Eğitim: ODTÜ  İşletme Mezunu, Girişim 

Yeri: Muğla’nın Ula ilçesi, Girişimi: Amerika'da yediği kuşkonmaz sonrasında tüm kariyerini bir kenara bıraktı ve Muğla'da 

kuşkonmaz yetiştirmeye başladı. Aksoy, şuan 6 kadınla beraber kuşkonmaz üretiyor. İlk olarak Ortaca İlçesi'nde 2.5 dönümlük 

bir arazide deneme yaptığını, üretimde başarılı olunca işi büyüttüğünü belirten Aslı Aksoy, en büyük tüketicinin Almanya 

olduğunu söylüyor.Şirketinin  adı  “ Eli   belinde” Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: 

Bilgi Yok. 

40-Ad Soyad: Sinem Özusta, Medeni hali: evli, Girişim Yılı: 2013, Şehir: İzmir. , Eğitimi: DEÜ yüksek lisans, Girişimi:  

bankacılığı  bırakıp ,  rutin olmayan bir iş yapma kararı   alıyor. Alaçatı  tasarımcılarını  bir  araya  getiren konsept  mağazasını  

açıyor. Genç  tasarımcılarla   birlikte  gençler  için  kıyafet  tasarımları  yapıyorlar. İnternet  satışları  da  var.Neden Girişimci: 

Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

41-Ad Soyad: Muharrem  ve Ferhan Geylan kardeşler, Girişim Yılı: ilk 1980de küçük  atölye, 2001 Amerika, 2005de new york  

da mağaza, Şehir: Bursa ilk  kuruluş.  Sonra İstanbul. Aslen Kosova  Göçmenleri, Girişim:  Bursa’da  küçük  bir  atölye  olarak 

kuruluyor. Babaları  da  ticaret  ile  uğraşmış. Mücevher  üretiyorlar. Ünlülere de   saat  üreten bir  mağaza. İsviçrede   saat  

üretimine   başlıyor. Saraylara, devlet   adamlarına  özel üretimleri  var. Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi 

Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

42- Ad Soyad: Ekin Yılmaz, Girişim Yılı: 2007, Eğitim:Bilgi yok, Şehir:   Balıkesir Ayvalık, Girişim:  Finans  sektöründe  

çalışmaktan  sıkılıyorlar.  Eşi ile  birlikte  yoğunluktan uzaklaşmak   ve  oğullarına  bir dikili   ağaç  bırakmak için  ufak  ufak  

araziler  almaya  başlıyorlar. Fidan  dikip  zeytin  üretimine  sonrasında  da  zeytinyağ  üretimine  başlıyorlar.Neden Girişimci: 

Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

43- Ad Soyad: Mehmet Geren, Eğitim: DEÜ Turizm mezunu., Şehir: İzmir., Girişim: Arkadaşından borç  alarak  ulusal bir 

dondurma  markası bayisi olur. Waffle  yapmak ister ams  sonuç  alamaz. 1994’de wafflecı  akın ile  tanışır. 2014’de  ortak 

http://www.chobani.com/
http://webrazzi.com/2014/11/12/hamdi-ulukaya-2-milyon-dolar-butceyle-gida-girisimleri-icin-kulucka-merkezi-acti/
http://www.chobanifoodincubator.com/turkey
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olurlar. 2016’da markayı   satın   alır. Evini  arabasını  satarak   borç  alarak  işini  büyütür.  Akın   emekli olunca şirketi Mehmet  

geren  alır. 25  şubesi   var.Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

44-Ad Soyad: Hülya Gedik., Eğitim: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Medeni  durumu:  evli, Girişim: Yıldız teknik  

üniversitesi  makine  mühendisi Halil Kaya Gedik’in  kızı. Kaynak  ve  döküm  sanayi’nin  tek kadın   tepe  yöneticisi. Tubitak’a  

proje   vermişler. İnsanla  çalışan  endüstriel  robot  üretimi. Büyük   projelerde  yerli  malı  kullanmayı   savunuyorlar.Neden 

Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

45-Ad Soyad: Özgür Üzden  ve Çerağ  Üzden kardeşler, Girişim   yaşı: 30lu   yaşlar. Eğitim: Özgür: YTÜ Metalurji  ve  

Malzeme  mühendisliği, Çerağ: İstanbul  ticaret  üniversitesi  endüstri   mühendisliği., Girişimcilik Yılı: İlk   temeli  1953’de 

dedeleri devraldığı  yağhaneyi  taş  baskı   sistemine geçiriyor. İkisi  de  özel  sektör  maceralarından  sonra  zeytinciliğe   el  

atmaya  karar  verip  işlerinden  ayrılırlar.  Zeytinyağ  üretimi  ile ilgili araştırmalar   yapmışlar  ve  sonrasında da sertifikalar   

almış  ve   zeytinyağı  üretimine  başlamışlar.   Aile de destek olmuş. Dede,  hidrolik  pres  sistemi   konusunda, baba, kontüni   

üretimle  üretimi   sağlıyor. Markanın  adı: Orifon. Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: 

Bilgi Yok. 

46-Ad Soyad: Fatih Yücekaya, Girişim  Yılı:2015, Girişim Yaşı:23, Şehir: İstanbul. ,  

Eğitim: Fatih  üni endüstri  müh. +yıldızteknik üni işl  yükseği, Girişimi: yıldız teknik üniversitesi kuluçka merkezinde şirketi  

kurarak  girişimciliğe  başlıyor. Yanına iki  arkadaşını   daha  alıyor. Fişe  takılan bütün  elektronik  ürünleri  akıllı   hale  

getiriyorlar. Ürünler: odada  birinin olduğunu  anlayıp ışığı  açan  kapayan  akıllı  anahtar, akıllı  priz, akllı   priz  ve  anahtar ile  

internete  bağlanma.  Marka: Bean  smart  homeNeden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: 

Bilgi Yok. 

47-Ad Soyad:Sinem Umsu Açan,Girişim Yılı: 2005, Şehir: Kemal paşa izmir, Eğitim: ekonomi  üniversitesi  endüstri  

mühendisi., Girişim yaşı: Bilgi Yok., Girişim: dede  mesleğine devam 1951de 7metrekarelik  bir yerde  garanti  değirmenleri 

kuruyor  dede. Makas bıçak vs.  bileme işi  yaparken kahve  değirmeni üretimine  bşlıyorlar. Oğlu  da işe  başlar ve ihracat  

yapmaya  başlarlar.  Torun umsu   açan da işe  dahil  oluyor ve aile  şirketi  haline  geliyorlar.  65 yıllık   firma. Matbaa kesme 

makinalarının  bileme makinasını   yapan ilk  isim olurlar. Hedef  kahve  üretip ihraç  etmek. Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim 

destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

48-Ad Soyad: Çiğdem Özkazanç, Girişim Yılı: 2011, Girişim   şehri: mecidiye köyü. , Girişim:çocukluk  yılları Çanakkale   

zeytin bahçelerinde  geçiyor. İstanbul’daki  bankacılık  kariyerini   bırakıp  eşi ile Ege’ye  yerleşiyorlar. Bir çiftlik  kuruyorlar. 

Hobi olarak   zeytinciliğe  başlıyorlar. İşi  bilen  o bölgedeki   dostlarından  bilgi  alıyorlar.  Eğitim   almıyorlar.  Zeytin ve  

zeytinyağda  bir  marka: İlkdem  zeytinyağı,Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi 

Yok. 

49-Ad Soyad: Birtan Taşkınar, Girişim Yılı: 2000, Eğitimi: hukuk  fakültesi, Girişim  yaşı: Bilgi Yok, Şehir: Manisa, 

Girişim: Ramiz  taşkınların oğlu.  Kendisi  önce babasının köfte   dükkanında  çalışmak  istemiyor. Okuyor  avukat oluyor.  

Babasının mesleğini  devam  ettiren kardeşi  kanser olunca 4  kardeş( avukat, avukat, işletme  mezunui  jeofizik  mezunu)  baba 

mesleğine   devam  etme  kararı  alıyorlar ve  köfteci  ramiz  dükkanı iyi iş   yapmaya  başlıyor   ve   şubeler  açıyor.  31  ilde  144 

şube.Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

50-Ad Soyad:  Mustafa  Boyacı, Girişim Yılı: 2008, Eğitimi: Bilgi Yok.  Çiftçi, Şehir: Adana, Girişimi: Adana'nın Yumurtalık 

ilçesinde Kırmızıdam köyünde yaşayan çiftçi Mustafa Boyacı, karpuz ve pamuk gibi yöreye özgü ürünlerin üretiminden istediği 

geliri elde edemeyince, başka arayışlara giriyor.  8 dekarlık tarlasını gölet haline getirip, deneme amacıyla süs  balığı  üretiyor.  

Adana’daki akvaryumculardan 400-450 adet anaç Japon Balığı getirerek, gölete bırakıyor. 15 bin adet yavru balık elde  ediyor. 

Türkiye, Endonezya ve Singapur gibi ülkelerden yılda 1 milyar dolarlık süs balığı ithal ediyor. Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim 

destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

51-Ad Soyad: Aysun Pelik, Girişim  Yılı: 2001, Eğitimi: Fırat  üniversitesi, Bilgisayar programcılığı, Girişimi: 2001 krizinde 

çeyizindeki koltuk takımını sattı. Eline geçen parayı sermaye yaparak zor günlerde Domino isimli bir elektronik şirketi kurdu. 

Eşiyle birlikte küçük bir odada başlattıkları fiber optik serüveni, yeni bir cihaz geliştirmek için Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na  (KOSGEB)başvurmalarıyla büyür. Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek 

olmuş: Kosgeb, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

52-Ad Soyad: Yaşar ve Müberra Aydoğan, Girişim  Yılı: 2007, Girişim: Yaşar ve Müberra Aydoğan çifti, 11 yıl önce 

Datça'ya tatile gitti. İstanbul'a döndüklerinde hayatlarını değiştirme kararı alan çift, çalıştıkları bankaya istifalarını verip Datça'ya 

yerleşti. Bir süre el sanatları ile ilgilenip, geçimlerini sağlamaya çalışan çift, daha sonra ipek böceği ile tanıştı.  Sürekli  

araştırmalar  yapıp,  eğitimler  alıp  bu konuda  kebdilerini   geliştirdiler ve bu  bilgiyi  köydeki kadınlara   da  aktardılar.  Datça  

kaymakamlığı  ve İŞKUR  ortaklığı ile  bir  kurs  düzenlediler. Kurs  sonunda  20  kadın  sertifika aldı.  İpekten  yaptıklarını   

datça’da  satarak   para kazanıyorlar. Markalaşma ile   caria  silk  ortaya çıkıyor. Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek 

olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

53-Ad Soyad: Tuğba Gönül, Medeni  Durum:Evli, Eğitim: lise ve üniversite dışarıdan  bitirmiş, Şehir: Konya, Girişim  Yılı: 

2013, Girişim yaşı: 32, Girişimi: eşinin  ameliyat  olması  ve  çalışamaz  hale  gelmesi  sonucunda, cesaretli  ve kararlı  

davranarak  arabalarını  satıyor, birikimini  kullanıyor  ve bir makine satın  alarak sanayide  bir  torna atölyesi  açıyor. İlk  6  ay  

zorlu  geçiyor.  Yeri   geliyor   eşi  ve çocukları ile  birlikte  çalışıyor. Çalıştığı firmalar   anlayışlı   davranıyor  işi   büyütüyor. 

Ailesinde  eşinden  başka  destek olan  çıkmıyor. Haberlere  çıkarak  tanınan  bir  tornacı  haline  geliyor. Neden Girişimci: Bilgi 

Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

54-Ad Soyad: Selime Pirvan, Medeni   Durum: eşi  vefat  etmiş, Eğitim: Bilgi Yok, Şehir: Bilecik Pazaryeri ilçesi, Girişim  

Yılı:2017, Girişim Yaşı: 70, Girişimi: eşinin  ölümünden  sonra çocuklarına  bakabilmek için  hep  ticaret ile  uğraşmış.   

Kahvahane işletmiş. Sonrasında  60.000 TL   harcayarak  kahvehaneyi   taş  fırına  çeviriyor. Boş  durmayı  sevmeyen Selime  
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hanım günde  250  ekmek  üretip   satıyor.  Sonrasında da yanında   iki  kişiye iş  imkanı  sağlıyor. Uzun   süre   bayatlamayan  

köy  ekmeği ile isim   yapıyor, Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

55-Ad Soyad: Nino Kavara, Medeni  durum:Bilgi Yok, Girişim Yılı:  1999, Eğitim: Bilgi Yok, Şehir: İzmir, Girişim: Bosna 

Hersek’teki savaştan kaçarak İzmir’e sığınan bir aile  “everyday grill” isimli  restorantı  açıyorlar. Balkan  mutfağını    

müşterilerine   sunuyorlar. Babası ölünce  basketbolu  da  bırakıp  annesi ile restoran  deneyiminlerinden  faydalanarak işe  farklı  

bir  marka ismi ile devam  etme kararı  alıyorlar. Türkçe  isim  kullanmak isteyip  “somun arası  isimli  restorantı  2014  yılında  

karşıyaka’da  açıyorlar. Yakaladıkları  başarının   ardından franchising  sistemine geçiyorlar.  Şu  an  14  şehirde 22  şubeleri var. 

Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  dair: Bilgi Yok. 

56-Ad Soyad: Bilge Ünver, Medeni  durum: Evli, Eğitim: Üniversite mezunu, Girişim Yılı: 2000, Girişim Yaşı: 37, Şehir: 

Manisa Şehzadeler  İlçesi, Girişim:  İstanbul’daki  özel  sektördeki( finans  alanında)  kariyerini  geride   bırakıp çiftçilik yapmak 

için Manisa’ya  yerleşiyor. Üzerinde ot bile  yetişmeyen  15 dönümlük  arazide kiraz üretimiyle  başlıyor girişimine  ve  arazisini  

75  dönüme  çıkartıyor. Üzüm,  kiraz  ve  zeytin yetiştirerek Avrupa ülkelerine de satış  yapıyor.  Hayvancılığa  da  başlıyor  

Sancaklı  aile çifliği  adında kendi  markasını   yaratıyor.  Neden Girişimci: Bilgi Yok, Kim destek olmuş: Bilgi Yok, Geleceğe  

dair: Bilgi Yok. 
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Özet 

Günümüzde uluslararası piyasalarda yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Bu durumda ülkelerin temel 

hedefleri arasında sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak ve dış ticarette üstünlüğe sahip olma yer almaktadır. 

Ülkelerin bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyduğu faktörlerin başında inovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri 

gelmektedir. Ar-Ge harcamaları, inovatif ürün ve hizmetlerin üretilmesini mümkün kılarak, ülkelere uzun dönemli 

büyüme ve rekabet avantajı sağlar. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, önemi her geçen gün biraz daha artan 

Ar-Ge harcamalarının G-20 ülkelerinin ihracat, ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bunun için G-

20 ülkelerinin Ar-Ge harcamalarının bu iki makro ölçüt üzerindeki etkisi panel veri analizi ile araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler:Ar-Ge Harcamaları, G-20 Ülkeleri, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi. 

THE EFFECT OF R&D EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH 

AND TRADE BALANCE: EVIDENCE FROM G-20 COUNTRIES 

Abstract 

Nowadays, there is intense competition in international markets. In this case, the main targets of the 

countries are sustainable growth and the superiority of foreign trade. Innovation and R&D activities are the main 

factors that countries need to achieve these targets. By making it possible to produce innovative products and 

services, R&D expenditures provide long term growth and competitive advantages for countries. The aim of this 

study is to investigate the importance of the impact of the R&D expenditures - which show on increasing scale day 

by day- on the export, economic growth for G-20 countries. Forthispurpose, theimpact of R&G expenditure on 

thesetwo macrocriteria of the G-20 countrieswas investigatedby panel dataanalysis.  

Keywords:  R&D Expenditures, G-20 countries, EconomicGrowth, Panel Data Analysis 
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1. GİRİŞ 

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) kavramı son zamanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Ar-Ge yatırımları mikro açıdan değerlendirildiğinde firmaların satışlarını ve karlılığını arttırmak 

için yeni bir ürün üretmek amacıyla yapılan faaliyetlerdir. Makro açıdan değerlendirildiğinde ise 

ülkelerin dış ticarette üstünlük sağlamak amacıyla yaptıkları faaliyetleri kapsamaktadır. Gerek 

ülkeler bazında gerekse de işletmeler bazında rekabetin yoğun yaşandığı günümüzde rakiplerine 

üstünlük sağlamak için yenilik yapmak zorunluluktur.  

Yenilik, bilimsel araştırmadan icada, geliştirmeye ve ticarileştirmeye kadar yeni bir ürün 

veya süreç yaratmadaki teknik, endüstriyel ve ticari adımlar bütünüdür. İnovasyon, yeniliğin 

ortaya çıkarılması ve bunun pazara başarılı bir şekilde uyarlanmasıdır. İnovasyon, süreçler, 

ürünler, hizmetler ve teknoloji ile ilgilidir (Brown ve Jan, 2004:2). 

Ar-Ge inovasyonun önemli bir parçasıdır. İnovasyon, çeşitli iş kollarında, işyerlerinde ve 

dış ilişkilerde, yeni ya da önemli ölçüde geliştirilerek yenilenmiş mal, hizmet süreç ya da yeni 

pazarlama ve örgütsel metodun uygulanması olarak tanımlanabilir. İnovasyonun üç temel amacı 

vardır. Bunlar; işletmenin varlığını sürdürebilmesi, işletmenin pazarda lider konuma gelmesi ve 

kârın arttırılmasıdır. 

Günümüzde işletmelerin özgün olmak ve fark yaratmak için Ar-Ge’ye verdikleri önem 

her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak işletmeler bütçelemelerinde Ar-Ge payını 

arttırmaktadır. Müşterilerin isteklerine en iyi yanıtı verebilmek için işletmeler bünyelerinde Ar-

Ge departmanları kurarak ve bu departmanlara ciddi kaynaklar ayırmaktadırlar. Ülkeler ve 

firmalar Ar-Ge yatırımları yaparak maliyet avantajı elde etmektedirler. Maliyette elde edilen 

avantaj karı olumlu yönde etkilemektedir.  

Ülkelerin Ar-Ge faaliyetlerinin seviyesi ihracat kapasitesini ve dış ticaret dengesini 

etkileyeceği beklenilmektedir (Güloğlu ve Tekin, 2012:73; Samimi ve Leadary, 2010:3086). 

Şekil 1’de Ar-Ge harcamaları, dış ticaret dengesi ve ekonomik büyüme ilişkileri gösterilmiştir. 

Ar-Ge harcamalarındaki artış yüksek teknolojili ürün imalatı ve ihracatı arttırmaktadır. Artan 

ihracat GSYİH’da artışı arttırarak ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir.  

Şekil 1. Ar-Ge Harcamaları, Dış Ticaret Dengesi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi 

 
Kaynak: (Göçer, 2013:220). 
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Türkiye’nin 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nda; Ar-Ge ve yenilik 

politikasının temel amacı; “teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı arttırılarak 

faydaya dönüştürülmesine, yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının 

ticarileştirilmesine ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle ülkemizin küresel ölçekte yüksek 

rekabet gücüne erişmesine katkıda bulunmak” olarak belirtilmiştir. Yine plan doğrultusunda 

ülkemizdeki Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki payının 2018 yılında %1,8 seviyesine 

yükseltilmesi hedeflenmiştir. 

Şekil 2. Kişi Başı GSYH’deki Büyüme Oranı 

 

Şekil 2’de Avrupa Birliği (AB), İngiltere (UK), OECD üyesi ülkelerin ortalaması, 

Türkiye, ABD ve Dünya ortalamasında kişi başı GSYH’deki büyüme oranı gösterilmiştir. 

Türkiye’nin kişi başı GSYH’deki değişimine bakıldığında 1999, 2001 ve 2009 dönemlerinde 

negatif bir büyümenin olduğu görülmektedir. Genel olarak bakıldığında 2008 küresel mortgate 

krizinden kaynaklı olarak büyümenin negatif gerçekleştiği görülmektedir.   
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Şekil 3’te araştırma ve geliştirme harcamalarının GSYH’deki oranları AB, UK, OECD, 

Türkiye ve Dünya ortalamasında gösterilmiştir. Dünya ortalamasına bakıldığında 1996’dan 2014 

yılına kadar araştırma ve geliştirme harcamalarının GSYH’deki payı yaklaşık olarak %2 

civarındadır. Türkiye’ye bakıldığında ise bu oranın 1996 yıllarında yaklaşık olarak % 0.5 olduğu 

ve yıllar itibariyle arttığı görülmektedir. 2014 yılına gelindiğinde Türkiye’de araştırma ve 

geliştirme harcamalarının GSYH’deki payı yaklaşık olarak % 1 olup dünya ortalamasının altında 

olduğu görülmektedir.  

Bu çalışmada G20 ülkelerinin Ar-Ge harcamaları ileekonomik büyüme ve ihracat 

rakamları verileri kullanılarak değişkenler arasındaki ilişki incelenmektedir. Bunun için G20 

ülkeleri içerisinden verisine erişilebilen 13 ülkenin 1996-2014 yılları arasında yıllık verilerinden 

yararlanılarak panel veri analizi yapılmıştır.  

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Konu ile ilgili yerli ve yabancı literatür incelendiğinde Ar-Ge harcamaları ile ekonomik 

büyüklükler arasındaki ilişkiye yönelik tek ülkenin incelendiği veya çoklu ülke gruplarının 

incelendiği bir çok akademik çalışmaya rastlanılmıştır. Ülke bağlamında yapılan çalışmalardan 

bazıları Ar-Ge harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiyi 

araştırırken bazı akademik çalışmalar da ise Ar-Ge harcamaları, patent sayıları ve büyüme 

ilişkisine odaklanmıştır. Konuyla ilgili ilk çalışmalar Solow (1956) teknolojiye dayalı olarak 

daha verimli olan yeni sermayenin eskiye göre daha avantalı olduğunu ifade etmiştir. Teknolojik 

yeniliği büyümenin motoru olarak tanımlamıştır (Altıntaş ve Mercan, 2015:350).Literatürde 

konuyla ilgili yapılmış çalışmaların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir. 

Park (1995) çalışmasında 1970-1987 yılları arasında10 OECD ülkesinin faktör verimliliği 

artışları ile Ar-Ge harcamasıarasında ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada özel sektör tarafından 

yapılan Ar-Ge harcamaları yerel faktör verimliliğinin yanında yabancı faktör verimliliğini de 

arttırarak toplam faktör verimliliğindeki arttırdığını belirtilmiştir. Yabancı devlet araştırmalarının 

yerel özel sektör araştırmalarını harekete geçirdiğini ifade edilmiştir. 

Coe ve Helpman (1995) yaptıkları çalışmada1971-1990 yılları arasında 24 ülkenin yurt 

içi Ar-Ge faaliyetleri ve yurt dışı Ar-Ge faaliyetleri ile toplam faktör verimliliği arasındaki 

ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmalarının sonucunda tüm değişkenlerin birbirleri ile eş-bütünleşik 

bir ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Analizleri sonucunda yerli ve yabancı Ar-Ge 

yatırımlarının toplam faktör verimliliği ile güçlü ve anlamlı bir ilişkisinin olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

Landesmann ve Pfaffermayr (1997) yaptıkları çalışmada1967-1987 yılları arasında 

OECD ülkelerinden yedi büyük ülkenin satın alma gücü paritesi, döviz kuru oranı, birim işçi 

maliyeti ve Ar-Ge yatırımları verileriyleyaptığı çalışmada; Amerika, İngiltere ve Japonya’da Ar-

Ge yatırımlarının ihracatı olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşırken, Almanya ve Fransa’da ise 

Ar-Ge yatırımları ile ihracat arasında negatif bir ilişki olduğunu bulmuştur. Bu sonucu da Ar-Ge 

yatırımlarının ekonomide azalan getiriye yol açabileceğine bağlamıştır. 
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Bassanini ve Scarpetta (2001) çalışmalarında Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme 

üzerindeki rolünü 21 OECD ülkesi için panel veri analiziyle araştırmıştır. Sonuç olarak Ar-Ge 

yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindepozitif bir etkisinin olduğunu ve Ar-Ge 

yatırımlarındaki %1’lik artışın ekonomik büyümeyi %0,4 oranında artırdığı tespit etmiştir. 

Ulku (2004) çalışmasında 1981-1997 yılları arasında 30 adet ülkenin inovasyon, Ar-Geve 

ekonomik büyüme ilişkisini panel veri yöntemi ile analiz etmiştir. Analiz sonucunda inovasyon 

ve Ar-Ge ile kişi başına düşen GSYH arasında anlamlı ve pozitif ilişki olduğunu tespit etmiştir. 

Falk (2007) 15 OECD ülkesini kapsayan çalışmasında 1970-2004 yılları için Ar-Ge 

harcamaları ve Ar-Ge yatırımları ile GSYH verilerini kullanmıştır. Analiz sonucunda Ar-Ge 

harcamaları ve yatırımlarındaki artışın GSYH pozitif ve güçlübir etkisinin olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. 

Özer ve Çiftçi (2009) OECD ülkelerinin 1990-2005 Ar-Ge harcamalarının GSYH’ye 

oranı ile bilgi ve iletişim teknolojileri ihracatı, mal ihracatı ve yüksek teknoloji ihracatı 

arasındaki ilişkiyi panel veri tekniği kullanarakincelemişlerdir. Çalışma sonucunda OECD 

ülkeleri için Ar-Ge ile ihracat arasında yüksek ve pozitif bir ilişki olduğuna yönelik bulgular 

erişilmiştir. 

Saraç (2009) çalışmasında 1983-2004 yılları arasında 10 OECD ülkesini kapsayan 

çalışmasında ekonomik büyüme ile Ar-Ge harcamalarının ilişkisini incelemiştir. Araştırma 

sonuçlarında Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediğini tespit 

etmiştir. 

Altın ve Kaya (2009) Türkiye için yaptıkları çalışmada 1990-2005 yılları arasındaAr-Ge 

harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki nedenselliği incelemişlerdir. Analiz sonuçlarında 

kısa dönemde gerek ekonomik büyümeden Ar-Ge’ye gerekse de Ar-Ge’den ekonomik 

büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisine ulaşılamamıştır. Ancak Ar-Ge harcamalarından 

ekonomik büyümeye doğru uzun dönemli bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu sonuca 

göre Türkiye’nin Ar-Ge’ye yönelik yapacağı harcamaları uzun dönemde ekonomik büyümeyi 

olumlu yönde etkileyecektir. 

Yaylalı vd.(2010) Türkiye için yaptıkları çalışmada Ar-Ge harcamaları ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi 1990-2009 yılları arasındaki verilerden yararlanarakGranger 

nedensellik testi araştırmışlardır. Ar-Ge ve ekonomik büyüme rakamlarından derlenen veri 

setinin analizi sonucunda, uzun dönemde Ar-Ge yatırım harcamalarıyla ekonomik büyüme 

arasında tek yönlü bir ilişkiyi tespit etmişlerdir. İlişkinin yönü Ar-Ge yatırım harcamalarından 

ekonomik büyümeye doğru olduğu tespit edilmiştir. 

Korkmaz (2010) çalışmasında Türkiye için 1990‐2008 yılları arasında Ar-Geharcamaları 

ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Johansen eş-bütünleşme testi ile araştırmıştır. Araştırma 

sonucunda her iki değişken arasında eş-bütünleşme ilişkisinin var olduğu ve uzun dönemde 

birbirini etkiledikleri tespit edilmiştir. Kısa dönemli ilişki için yapılan granger nedensellik testi 

sonucunda, Ar-Ge harcamalarının GSYH’yı etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Genç ve Atasoy (2010) 34 ülke için 1997-2008 dönemi aralığında yaptıklarıçalışmada 

Ar-Ge ve büyüme arasındaki ilişkiyi panel nedensellik tekniği ile test etmişlerdir. Analiz 

sonuçlarında Ar-Ge harcamalarından ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisinin 

olduğu belirlenmiştir. 

Gyakye vd. (2012) altı Afrika ülkesinin 1997-2007 dönemi için yenilik, Ar-Geve 

ekonomik büyüme arasındaki korelasyonu ve etkiyi panel veri ve Cobb-Douglas üretim 

fonksiyonu yöntemini kullanarak analiz etmiştir. Tahmin sonucunda Ar-Ge harcamalarındaki 

%1’likbir artışın ekonomik büyüme üzerinde % 0.326’lık bir artışa neden olabileceğini tespit 

etmiştir. 

Yıldırım ve Kesikoğlu’nun (2012) yaptıkları çalışmada 1996-2008 yılları arasında panel 

veri seti kullanılarak Ar-Ge harcamaları ile ihracat arasındaki nedensellik ilişkileri araştırılmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre Ar-Ge harcamalarından ihracata doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi 

tespit edilmiştir. Ar-Ge harcamalarının ihracatı arttırmada önemli bir araç olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Eid (2012) 1981-2006 dönemini kapsayan çalışmasında 17 yüksek gelir düzeyine sahip 

OECD ülkesinde yapılan Ar-Ge harcamalarının verimlilikteki ve büyüme üzerindeki etkisini 

araştırmıştır.Analiz sonuçlarında Ar-Ge harcamalarının yapıldığı yıldan sonra verimlilikteki artış 

üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu sonucunu tespit etmiştir. 

Güloğlu ve Tekin (2012) 13 OECD ülkesinin 1991-2007 dönemini kapsayan 

çalışmalarında, inovasyon, Ar-Ge harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik 

ilişkilerini araştırmışlardır. Analiz sonuçlarında inovasyon ve Ar-Ge harcamaları arasında çift 

yönlü bir nedensellik olduğu, ekonomik büyüme ile teknolojik inovasyon arasında da çift yönlü 

nedensellik olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Kirankabeş ve Erçakar (2012) 31 AB ülkesinin 1997-2007 yıllarını kapsayan 

çalışmalarında patent başvuru sayıları, ekonomik büyüme ve Ar-Ge harcamaları arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Analiz sonucunda patent başvuruları ile Ar-Ge harcamaları arasında pozitif 

ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucunu tespit etmişlerdir. 

Göçer(2013)çalışmasında 1996-2012 dönemini için 11 Asya ülkesinin Ar-Ge 

harcamalarının bilişim teknolojileri ihracatı, yüksek teknolojili ürün ihracatı, toplam ihracat ve 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisini panel veri analizi ile araştırmıştır. Sonuç olarak Ar-Ge 

harcamalarındaki %1’lik artışın yüksek teknolojili ürün ihracatını %6,5 arttırdığını tespitetmiştir. 

Amaghouss ve Ibourk (2013)OECD ülkeleri için 2001-2009 verileriyle yenilik, 

girişimcilik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi panel veri yöntemiyle incelemiştir. Analiz 

sonuçlarında girişimcilik faaliyetlerinin ve yeniliğin, ekonomik büyüme üzerinde önemli ve 

olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. 

Türedi (2013) 1995-2008 yılları arasında toplamda 53 ülkenin bilgi-iletişim 

teknolojilerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinipanel veri yöntemiyle incelemiştir. 

Sonuçlar, incelenen dönemde, bilgi iletişim teknolojilerindeki %1’lik artışın ekonomik büyüme 
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üzerinde gelişmiş ülkelerde %0,04-%0,38 arasında ve gelişmekte olan ülkelerde %0,03-%0,09 

arasında artışa yol açtığını ortaya koymuştur. 

Gülmez ve Akpolat (2014) yaptıkları çalışmada kişi başına düşen Ar-Ge harcamaları, 

patent sayısı ve kişi başına düşen gelir verileri kullanılarak Türkiye ve 15 AB ülkesi için 

inovasyon, Ar-Ge faaliyetleri ve ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkiyi 

araştırmışlardır. Analiz sonuçlarına göre Ar-Ge harcamaları patentlere göre ekonomik büyüme 

üzerinde 4 kat daha etkili olduğu ve uzun dönemde hem Ar-Ge harcamalarından hem de patent 

sayılarından ekonomik büyümeye doğru anlamlı ve pozitif bir ilişkinin olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Altıntaş ve Mercan (2015) 21 OECD ülkesinin 1996-2011 dönemi verilerini kullanarak 

Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Analiz sonuçlarına 

göre Ar-Ge harcamalarındaki artışın ekonomik büyümeyi güçlü bir şekilde etkilediğini tespit 

etmişlerdir. Ar-Ge harcamalarındaki bir birimlik bir artışın ekonomik büyümeyi 3.4 birim 

arttırdığı belirlenmiştir.  

3. ÇALIŞMANIN METODOLOJİSİ 

3.1. Veri Seti 

Bu çalışmada G20 ülkelerinden olan 13 ülkenin Ar-Ge harcamaları ile GSYH ve ihracat 

arasındaki ilişki 1996-2014 yılları arasında yıllık bazda verilerden yararlanılarak analiz 

edilmiştir. G20 içerisinde yer alıp verilerine ulaşılabilen 13 ülke şöyledir; Arjantin, Kanada, Çin, 

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, Rusya, Türkiye ve Amerika’dır. 

Ülkelere ait veriler Worldbank ve IMF veri tabanından temin edilmiştir. 

3.2. Model 

Çalışmadaki ekonomik model için kurulacak önsel beklentide Ar-Ge harcamaları 

arttığında ülkelerin ihracatlarının artması yönündedir. İhracattaki artış da ekonomik büyümeyi 

arttıracağı yönündedir. Bu bağlamda çalışmada; Aghion ve Howitt (1992:342), Özer ve Çiftçi 

(2009:44) ile Göçer (2013:226) izlenerek aşağıdaki modeller tahmin edilmiştir.  

    Model 1: 𝐺𝑆𝑌𝐻𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑅𝐺𝐸𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡 

Model 2: İ𝐻𝑅𝐴𝐶𝐴𝑇𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑅𝐺𝐸𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡 

3.3. Yöntem 

Bu çalışmada verilerin analizinde Stata 13.0 programından yararlanılmıştır. Çalışmanın 

yöntemi 5 adımdan oluşmaktadır. Adım 1: Analize başlamadan önce çalışmada yer alan GSYH, 

ARGE ve İHRACAT verilerinin tanımlayıcı test değerleri ve değişkenler arasındaki korelasyon 

hesaplanmıştır. Adım 2: Daha sonra Breusch-Pagan (1980), bireysel heterojenliğin varlığını bir 

başka ifade ile havuzlanmış en küçük kareler modelinin uygun olup olmadığını tesadüfi etkiler 

modeline karşı sınamak için, havuzlanmış en küçük kareler modelinin kalıntılarına dayanan, 
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Lagrange Çarpanı (LM) testi gerçekleştirilmiştir. Bu testte, tesadüfi birim etkilerin varyansının 

sıfır olduğu hipotezi (𝐻0 ∶  𝜎𝜇
2 = 0) sınanmaktadır (Tatoğlu, 2012:173). Breusch-Pagan LM test 

istatistiği aşağıdaki gibidir; 

𝐿𝑀 =  
𝑁𝑇

2(𝑇 − 1)
[ 

∑ (∑ 𝑢𝑖𝑡
𝑇
𝑡=1 )2𝑛

𝑖=1

∑ ∑ 𝑢𝑖𝑡
2𝑇

𝑡=1
𝑛
𝑖=1

− 1]2 

burada u, havuzlanmış en küçük kareler modelinin tahmininden elde edilen kalıntılardır. Bu test 

istatistiği, 1 serbestlik dereceli 𝑋2 dağılımına uymaktadır. LM test istatistiğinin, 𝑋2 tablosu ile 

karşılaştırılması sonucu; 𝐻0 hipotezi reddedilmezse, birim etkilerin varlığı kabul edilmemekte ve 

klasik modelin uygun olduğu söylenebilmektedir. Tersi durumda yani 𝐻0 hipotezi reddedilirse, 

klasik modelin uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır. Verinin havuzlanmış mı panel mi 

olduğuna karar verildikten sonra modelin varsayımları test edilecektir.  

Adım 3: Çalışmada kullanılan modellerde panel olduğu sonucu çıktığından dolayı 

çalışmanın diğer adımı olan tanımlama hatasını sınamak içingeliştirilen Hausman (1978) 

spesifikasyon testi, çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir. Panel veri modellerinde de, tahminciler 

arasında seçim yapmak için kullanılmaktadır (Tatoğlu, 2012:179). 

Hausman testi, tesadüfi etkiler tahmincisinin geçerli olduğu biçimindeki temel hipotezi, k 

serbestlik dereceli 𝑋2 dağılımına uyan istatistik yardımıyla test etmektedir. Hausman test 

istatistiği hesaplanırken, genelleştirilmiş en küçük kareler tahmincisi ve grup içi tahmincinin 

varyans kovaryans matrislerinin arasındaki farktan yararlanılarak, H istatistiği hesaplanmaktadır. 

Test istatistiği aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır; 

𝐻 = (�̂�𝑆𝐸 −  �̂�𝑇𝐸) ′[𝐴 𝑣𝑎𝑟 (�̂�𝑆𝐸) −  𝐴 𝑣𝑎𝑟 (�̂�𝑇𝐸)]−1 (�̂�𝑆𝐸 − �̂�𝑇𝐸) 

bu eşitlikte TE alt indisi, tesadüfi etkiler modelinin tahmincilerini; SE alt indisi ise, sabit etkiler 

modelinin tahmincilerini göstermekte ve ayrıca 𝐴 𝑣𝑎𝑟 (�̂�𝑆𝐸) ve 𝐴 𝑣𝑎𝑟 (�̂�𝑇𝐸) ise sırasıyla, sabit 

ve tesadüfi etkiler modellerinin tahmininden elde edilen asimptotik varyans kovaryans 

matrislerini ifade etmektedir. Asimptotik varyans kovaryans matrisleri ve aralarındaki fark 

aşağıdaki gibidir(Tatoğlu, 2012:181);  

𝐴 𝑣𝑎𝑟 (�̂�𝑆𝐸) =  𝜎𝑢
2[𝐸 (�̈�𝑖

′�̈�𝑖)]−1/ 𝑁 

�̈� =  𝑋𝑖𝑡 −  �̅�𝑖       𝑣𝑒    �̆�𝑖 =  𝑋𝑖𝑡 −  𝜃�̅�𝑖 

𝐴 𝑣𝑎𝑟 (�̂�𝑇𝐸) =  𝜎𝑢
2[𝐸 (�̆�𝑖

′�̆�𝑖)]−1/ 𝑁 

𝐸 (�̆�𝑖
′�̆�𝑖) −  𝐸 (�̈�𝑖

′�̈�𝑖) = 𝐸 [𝑋𝑖
′(𝐼𝑇 −  𝜃𝑃𝑇)𝑋𝑖] −  𝐸 [𝑋𝑖

′(𝐼𝑇 −  𝑃𝑇)𝑋𝑖] 

= (1 − 𝜃)𝐸[𝑋𝑖
′𝑃𝑇𝑋𝑖] 

=  (1 − 𝜃)𝐸[�̅�𝑖
′�̅�𝑖] 
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H istatistiği, �̂�𝑆𝐸 𝑣𝑒 �̂�𝑇𝐸 ‘deki parametre sayısına eşit serbestlik derecesi ile asimptotik 𝑋2 

dağılmaktadır.  

Adım 4: Çalışmanın Adım3’teki Hausman testi sonuçlarına göre panel modellerinin 

taşıması gereken temel varsayımlarının testi yapılması gerekmektedir. Çalışmada yer alan her iki 

model için Hausman testi sonuçları panel modelinin sabit etkiler içerdiği gösterdiğinden dolayı 

sabit etkiler modelinde bulunması gereken heteroskedasite, otokorelasyon ve birimler arası 

korelasyon varsayımlarının testi yapılması gerekmektedir(Tatoğlu, 2012:208). Sabit etkiler 

modelinde birimlere göre heteroskedasitinin varlığı düzeltilmiş Wald testi ile yapılmaktadır. Test 

hipotezinin sınaması (𝐻0 ∶  𝜎𝑖
2 =  𝜎2 )  varyanslar, birimlere göre homoskedastiktir şeklindedir. 

Walt test istatistiği, N serbestlik derecesi ile X
2
 dağılımına uymaktadır. Wald testi, normal 

dağılım varsayımının ihlalinde de kullanılmaktadır. Birim boyutunun fazla zaman boyutunun az 

olduğu durumlarda testin gücü azalmaktadır.  Sabit etkiler modelinde otokorelasyon olup 

olmadığını tespit etmek için Baltagi-Wu’nun yerel en iyi değişmez testi ile Bhargava, Franzini 

ve Narendranathan’ın Durbin Watson testi yapılmaktadır. Otokorelasyon için yapılan her iki test 

için kurulan hipotezlerde (𝐻0 ∶  𝜌 =  0) otokorelasyon yoktur ve (𝐻0 ∶  |𝜌| <  1) şeklinde 

kurulmaktadır. Sabit etkiler modelinde panel veri modellerinin sağlaması gereken temel 

varsayımlardan bir diğeri de birimler arası korelasyon varsayımıdır. Panel veri modellerinde 

genel varsayımlardan birimler arası korelasyon; hata terimlerinin birimlere göre bağımsız 

olduğudur, fakat yatay kesit birimler boyunca hataların eş zamanlı korelasyona sahip olması 

genellikle görülebilmektedir. Bu durum da, otokorelasyon ve heteroskedasitede olduğu gibi 

korelasyon matrisinin birim matris olmasını engellemektedir. Bu nedenle birimler arası 

korelasyonluk varsayımı test edilmelidir. Birimler arası korelasyonun varlığını sınamak için 

Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı testi, Pesaran’ın testi, Friedman’ın testi ve Frees’in testi 

kullanılmaktadır.  

Adım 5: Adım 4’teki panel veri modellerinde temel varsayımlarından çıkan sonuçlarına 

göre dirençli tahminciler kullanılmaktadır. Bir diğer ifade ile panel veri setinin taşıdığı 

varsayımlar olan heteroskedasite, otokorelasyon ve birimler arası korelasyonun varlığına göre 

dirençli tahminciler ve yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Dirençli tahmincilerde Huber Eicker 

ve White tahmincisi, Arellano Froot ve Rogers tahmincisi, Wooldridge tahmincisi, Newey-West 

tahmincisi, Anselin’in en çok olabilirlik tahmincisi, Parks-kmenta tahmincisi, Beck-kactz 

tahmincisi, Driscoll ve Kraay tahmincisi gibi tahminci yöntemleri kullanılmaktadır. Çalışmada 

yer alan her iki modelin taşıdığı varsayımlara bakıldığında Driscoll ve Kraay tahmincisinin en 

uygun tahminci olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Zaman boyutu T’nin büyük olduğu 

düşünüldüğünde, Driscoll ve Kraay (1998) standart parametrik olmayan zaman serisi kovaryans 

matris tahmincilerinin uzamsal ve dönemsel korelasyonun tüm genel formları için dirençli 

olabilecek şekilde geliştirilebileceğini göstermiştir. Driscoll ve Kraay’ın metodolojisi, yatay kesit 

ortalamaları serisi için Newey-West türü düzeltme yapmaktadır(Tatoğlu, 2012:266).  

4. BULGULAR 

Çalışmanın yöntem kısmında açıklanan adımlara ait analiz sonuçları aşağıda sırası ile 

verilmiştir. Öncelikli olarak çalışmanın Adım 1’de ifade edilen çalışmanın değişkenlerinin 

tanımlayıcı test değerleri ve değişkenler arasındaki korelasyon verilmiştir.  
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Tablo1. Ar-Ge, İhracat ve GSYH Ait Tanımlayıcı Test İstatistikleri Değerleri 

Değişkenler Gözlem Ortalama Std. Sapma. Min. Mak 

ARGE 247 6.16e+10 9.44e+10 3.80e+08 4.55e+11 

GSYH 247 2.71e+12 3.42e+12 9.77e+10 1.74e+13 

İHRACAT 247 5.65e+11 5.05e+11 2.77e+10 2.52e+12 

Tablo 1’de analizde kullanılan 3 değişkene ait ortalama, standart sapma, minimum ve 

maksimum değerler yer almaktadır. Ortalama değerlere bakıldığında ARGE harcamalarının 

yaklaşık olarak 61 milyar, GSYH’nın yaklaşık olarak 2.710 milyar ve İHRACATIN 565 milyar 

olduğu görülmektedir. Tablo 2’de ise değişkenler arasındaki korelasyon yer almaktadır.  

Tablo 2. ARGE, İhracat ve GSYH Ait Korelasyon Değerleri 

 

ARGE GSYH İHRACAT 

ARGE 1.000 

  GSYH 0.9824 1.000 

 İHRACAT 0.7804 0.8240 1.000 

Tablo 2’ye göre ARGE ile GSYH arasında 0.9824 gibi yüksek bir korelasyon olduğu 

görülmektedir. Aynı şekilde ARGE ile İHRACAT arasındaki korelasyona bakıldığında 0.7804 

olduğu görülmektedir. GSYH ile İHRACAT arasındaki korelasyonunda 0.8240 olduğu 

görülmektedir. Modelde bağımsız değişken olan ARGE değişkeninin her iki bağımlı değişkenle 

olan arasındaki korelasyon değerlerinin yüksek olduğu görülmektedir. Zaman serilerinde 

durağanlığı sağlamak için serilerin düzey değerlerinde logaritmik dönüşüm yapılmıştır.  ARGE 

değişkeni (lgarge), GSYH değişkeni (lggsyh) ve İHRACAT değişkeni de (lgihracat) olarak 

dönüştürülmüştür ve tanımlanmıştır.  

Çalışmada yer alan 2 adet model için çalışmanın 2. Adımı, 3. Adımı ve 4. Adımına ait 

sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir. Adım 2’de veri setinin panel mi? Havuzlanmış (Klasik) mi? 

olduğunu belirlemek için Breusch-Pagan testi yapılmıştır. Her iki modelde test sonuçlarında 

Prob değeri 0.05’den küçük olduğundan dolayı klasik modelin uygun olmadığı panel modelin 

kullanılması gerektiğine karar verilmiştir. Daha sonra Adım 3’e geçilmiştir. Adım 3’te panel 

modelin sabit etkiler mi? rassal etkiler mi? olduğunu belirlemek için Hausman testi yapılmıştır. 

Hausman testi sonuçlarına göre her iki modelinde sabit etkiler modeli olduğu belirlenmiştir. 

Panel veri çalışmasında sabit etkiler modelinin sağlaması gereken üç varsayım vardır. Bunlar; 

heteroskedasite, otokorelasyon ve birimler arası korelasyondur. Adım 4’te bu üç varsayımdan 

heteroskedasite için düzeltilmiş Wald testi yapılmış ve heteroskedasitenin varlığı tespit 

edilmiştir. Diğer varsayım olan otokorelasyon için ise Baltagi-Wu LBI, Bhargava, Franzini ve 

Durbin WatsonTesti Sonuçlarına bakılmış ve test kritik değeri olan 2’nin çok altında sonuçlar 

ortaya çıktığından dolayı sabit etkilere sahip olan panel verisinin otokorelasyona sahip olduğu 

tespit edilmiştir. Diğer varsayım olan birimler arası korelasyon içinde Peseran testi yapılmış ve 

her iki modelde birimler arası korelasyonun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak her iki 

modelde sabit etkili panel veri olup üç varsayımın tamamını sağlamamaktadır. Bu durumda 

bağımlı ve bağımsız değişkenlerin etkilerinin belirlenmesi için oluşturulacak olan regresyon 

analizi sonucunda dirençli tahmincilerden yararlanılmaktadır. Sabit etkiler modelinde 3 varsayım 

sağlanmaması durumunda Driscoll ve Kraay testi kullanılmıştır.  



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 831 

Tablo 3. Model 1 ve Model 2’ye Ait Adım 2, Adım 3 ve Adım 4’e Ait Sonuçlar 

Adım 2: Breusch-Pagan Testinin Sonuçları 

Model 1:𝑙𝑔𝑔𝑠𝑦ℎ𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑔𝑎𝑟𝑔𝑒 +  𝑢𝑖𝑡 Model 2:𝑙𝑔𝑖ℎ𝑟𝑎𝑐𝑎𝑡𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑔𝑎𝑟𝑔𝑒𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡 

 Var Sd= 

sqrt(var) 

 Var Sd= sqrt(var) 

Lggsyh 1.169039 1.081221 Lgihracat 1.031754 1.015753 

e .0094418 .0971691 e .0264432 .1626136 

u .1108329 .3329157 u .1167243 .3416494 

 Chibar2(01)= 1655.55  Chibar2(01)= 1047.17 

 Prob> Chibar2 0.0000  Prob> Chibar2 0.0000 

Prob değeri 0.05’den küçük olduğundan dolayı klasik 

modelin uygun olmadığı panel modelin kullanılması 

gerektiğine karar verilmiştir. 

Prob değeri 0.05’den küçük olduğundan dolayı klasik 

modelin uygun olmadığı panel modelin kullanılması 

gerektiğine karar verilmiştir. 

 

Adım 3:Hausman (1978) spesifikasyon testi, Rassal Etki mi? Sabit Etki mi? 

Model 1:𝑙𝑔𝑔𝑠𝑦ℎ𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑔𝑎𝑟𝑔𝑒 +  𝑢𝑖𝑡 Model 2:𝑙𝑔𝑖ℎ𝑟𝑎𝑐𝑎𝑡𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑔𝑎𝑟𝑔𝑒𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡 

  
Prob değeri 0.05’den küçük olduğundan dolayı H0 

hipotezi reddedildiğinden, tesadüfi etkiler tahmincisinin 

tutarsız olduğuna ve sabit etkiler tahmincisinin geçerli 

olduğuna karar verilmiştir. 

Prob değeri 0.05’den küçük olduğundan dolayı H0 

hipotezi reddedildiğinden, tesadüfi etkiler tahmincisinin 

tutarsız olduğuna ve sabit etkiler tahmincisinin geçerli 

olduğuna karar verilmiştir. 
 

Adım 4: Panel Veri Modelinde Sabit Etkilere Ait Temel Varsayımların Testleri 

Model 1:𝑙𝑔𝑔𝑠𝑦ℎ𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑔𝑎𝑟𝑔𝑒 +  𝑢𝑖𝑡 Model 2:𝑙𝑔𝑖ℎ𝑟𝑎𝑐𝑎𝑡𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑔𝑎𝑟𝑔𝑒𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡 

Birimlere Göre Heteroskedasite ( Düzeltilmiş Wald Testi Sonuçları) 

  

H0 hipotezi reddedilmekte, varyansın birimlere göre 

değiştiği anlaşılmakta, dolayısıyla birimlere göre 

heteroskedasite olduğu sonucuna varılmaktadır. 

H0 hipotezi reddedilmekte, varyansın birimlere göre 

değiştiği anlaşılmakta, dolayısıyla birimlere göre 

heteroskedasite olduğu sonucuna varılmaktadır. 

Sabit Etkiler Modelinde Otokorelasyon (Baltagi-Wu LBI, Bhargava, Franzini ve Durbin WatsonTesti Sonuçları) 

 
 

Her iki test ait değerlerin 2’den küçük olması sabit 

etkiler modelinden olan Model 1’de otokorelasyonun 

olduğu görülmektedir.  Literatürde kritik değer 2 olarak 

alınmaktadır.  

Her iki test ait değerlerin 2’den küçük olması sabit 

etkiler modelinden olan Model 2’de otokorelasyonun 

olduğu görülmektedir.  Literatürde kritik değer 2 olarak 

alınmaktadır.  

Sabit Etkiler Modelinde Birimler Arası Korelasyon ( Pesaran Testi Sonuçları) 

  

Sonuçlara göre H0 hipotezi reddedilmekte ve dolayısıyla, 

birimler arasında korelasyon olduğu anlaşılmaktadır.  

Sonuçlara göre H0 hipotezi reddedilmekte ve dolayısıyla, 

birimler arasında korelasyon olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 4’te 5. Adıma yer verilmiştir. Adım 5’te sabit etkilere sahip olan panel veri 

modelinin varsayımlarına göre dirençli tahminciler yöntemi uygulanarak bağımsız değişkenin 

bağımlı değişken üzerindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Tablo 4. Adım 5’e Ait Sonuçlar 

Adım 5: Dirençli tahminciler (Driscoll-Kraay Test Analizi sonuçları) 

Model 1:𝑙𝑔𝑔𝑠𝑦ℎ𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑔𝑎𝑟𝑔𝑒 +  𝑢𝑖𝑡 

 
 

Model 2:𝑙𝑔𝑖ℎ𝑟𝑎𝑐𝑎𝑡𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑔𝑎𝑟𝑔𝑒𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡 

 

Tablo 4 sonuçlarına göre Model 1’de bağımsız değişken olan lgarge’nin bağımlı değişken 

olan lggsyh’yı etkilemedeki gücü ve anlamlığı gösterilmiştir. P>[t] değeri 0.000 olup bağımsız 

değişkenin bağımlı değişkeni açıklamasında anlamlı olduğunu görülmektedir. Bağımsız değişken 

olan ARGE’deki %1’lik bir değişimin bağımlı değişken olan GSYH’de (Ekonomik büyümede) 

%0.74’lük aynı yönlü bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Model 2’de ise bağımsız değişken 

olan lgarge’nin bağımlı değişken olan lgihracat’ı etkilemede gücü ve anlamlılığı gösterilmiştir. 

P>[t] değeri 0.000 bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni açıklamasında anlamlılığın olduğu 

görülmektedir. Bağımsız değişken olan ARGE’deki %1’lik bir değişimin bağımlı değişken olan 

İHRACAT’da %0.80’lik aynı yönlü bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme ve ihracat üzerindeki etkileri 13 

adet G20 ülkesi için, 1996-2014 dönemi verileri kullanılarak panel veri analizi ile test edilmiştir.  

Çalışmada tanımlayıcı test değerlerine bakıldıktan sonra değişkenler arasındaki 

korelasyona bakılmıştır. Değişkenler ARGE ile GSYH arasında 0.9824 ve ARGE ile İHRACAT 

arasındaki korelasyonun ise 0.7804 olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra çalışmada yer alan 2 

model için çalışmanın veri setinin panel mi? havuzlanmış (Klasik) mi? olduğunu belirlemek için 

Breusch-Pagan testi yapılmış ve panel modelin kullanılması gerektiğine karar verilmiştir. Daha 

sonra her iki modelin modelin sabit etkiler mi? rassal (tesadüfi) etkiler mi? olduğunu belirlemek 

için Hausman testi yapılmıştır. Hausman testi sonuçlarına göre her iki modelinde sabit etkiler 

modeli olduğu belirlenmiştir. Panel veri çalışmasında sabit etkiler modelinin sağlaması gereken 

heteroskedasite, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon testleri yapılmış ve  sonuç olarak her 

iki modelde üç varsayımın üçünün de sağlanmadığı tespit edilmiş ve bu sonuca bağlı olarak 

uygun dirençli tahminci olan Driscoll ve Kraay tahmincisi ile bağımsız değişken olan ARGE 

harcamalarının bağımlı değişken olan İHRACAT ve GSYH’daki etkileme derecesi tespit 

edilmiştir.  

Elde edilen Driscoll ve Kraay regresyon sonuçlarına göre sonuçlarına göre Model 1’de 

bağımsız değişken olan logaritmik dönüşümü yapılan ARGE’nin bağımlı değişken olan 

logaritmik dönüşümü yapılan GSYH ve logaritmik dönüşümü yapılan İHRACAT’ı etkilemedeki 

gücü ve anlamlığı analiz edilmiştir. ARGE’de ki değişim anlamlı olarak her iki bağımlı 

değişkeni istatistiksel olarak anlamlı olarak etkilemektedir. Bağımsız değişken olan ARGE’deki 

%1’lik bir artışın bağımlı değişken olan GSYH’da (Ekonomik büyümede) %0.74’lük bir artış ve 

yine bağımsız değişken olan ARGE’deki %1’lik bir artışın bağımlı değişken olan İHRACAT’da 

%0.80’lik bir oranda arttırdığı görülmüştür. 

Elde edilen bu sonuçlar ülke yöneticileri, politika yapıcılar ve özel sektör açısından 

oldukça önemlidir. Ülkelerin sürdürülebilir ve yüksek bir ekonomik büyüme oranına sahip 

olabilmesi için ileri teknolojilerle üretilmiş olan katma değeri yüksek olan üretmesi ve uluslar 

arası pazarlarda ihraç etmesinin önemli olduğu söylenebilir. Ar-Ge harcamalarına daha fazla 

kaynak aktarılarak hem ihracatta hemde milli gelirde artış sağlanabilmektedir. Ar-Ge 

harcamaları yapan ülkeler hammadde ve ara mal ithal ederek daha fazla katma değerli ürünler 

üreterek satması halinde hem ihracatları artacaktır hem de cari açık sorunundan bu şekilde 

kurtulabilecektir. Cari açıktaki bu negatif durumun olumlu olması ekonomik büyümeyi pozitif 

yönde etkileyecektir.  
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Özet 

İktisadi büyüme sürecine yönelik olarak son 200 yıllık dönemde çok sayıda teori geliştirilmiş olmasına 

rağmen, günümüzde hala büyümenin temel kaynaklarının ne olduğu sorusu tartışılmaya devam etmektedir. Diğer 

tüm değişkenler sabit iken –ceteris paribus- iktisadi büyümenin çok sayıda belirleyicisi bulunmaktadır. Temel olarak 

üretim faktörlerinin miktar ve verimliliklerindeki artış büyümeyi etkilemekte, fakat bazı teoriler bunun ancak belirli 

bir düzeye kadar iktisadi büyümeye yol açacağını kabul etmektedirler. 1980 sonrasında gelişen İçsel Büyüme 

Teorileri ise, sürekli büyümenin arka planında yer alan gerçekleri daha net ifade edebilmiştir. İçsel Büyüme 

Teorilerine göre sürekli büyümenin arkasında yatan temel faktör teknolojik gelişmelerdir. Yeni teknolojilerin 

geliştirilmesinde, üretilmesinde ve iktisadi büyümeye yol açacak şekilde yaygınlaşmasındaki baş aktörler ise kar 

peşinde koşan girişimcilerdir. Çalışmada girişimcilerin İçsel Büyüme Teorileri çerçevesinde teknolojik gelişme ve 

büyüme sürecindeki rolleri incelenmektedir. Ortaya çıkan sonuçlara göre, daha iyi bir büyüme potansiyeline 

ulaşmak isteyen ülkelerin yeni teknolojiler geliştirmeleri ve bunun için de daha fazla sayıda ve daha kaliteli 

girişimciler yetiştirmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede, devletlerin de ekonomik, kurumsal ve hukuki olarak ciddi 

politikalar geliştirmeleri önemlidir.   

Anahtar Kelimeler: İçsel Büyüme Teorileri, Girişimcilik, AR-GE, Teknolojik Gelişme. 

ENTREPRENEURSHIP AND TECHNOLOGICAL PROGRESS 

RELATIONSHIP WITH IN THE SCOPE OF ENDOGENOUS GROWTH 

THEORIES 

Abstract 

Although wide range of theories are progressed oriented to the economic growth process in the last 200 

years period, nowadays it is still continued that the questions on what’s the basicresourges of growth are debated. 

While all other variables are fixed –ceteris paribus- there are wide range of determinants of economic growth. 

Basically, the growing of quantity and productivity of production factors affect growth, but any theories accept that 

it affects the economic growth only to the determined degree. Endogenous Growth Theories that are rising after 

1980 in case could clearly express the realities in the frame of the sustained growth. According to the Endogenous 

Growth Theories, the basic factor in behind of the sustained growth is technological progress. The head actor in 

progressing, producing and disseminating of new technologies that cause to the economic growth is in case the 

profit-seeking entrepreneurs. In paper, it is investigated what’s the role of entrepreneurs on technological progress 

and growth processwith in the scope of Endogenous Growth Theories. According to the results, the countries that 

hope to achieve a better growth potential have to progress new technologies and for this, have to raise more 

quantity and more quality of entrepreneurship. In this context, it is very important that the governments also 

progress economically, institutionally and juristically significant politics. 

Key Words: Endogenous Growth Theories, Entrepreneurship, R&D, Technological Progress. 
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1. GİRİŞ 

İktisat, genel kabul gören tanımı ile kıt kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların sürekli ve etkin 

bir biçimde karşılanmasına yönelik faaliyetleri inceleyen bir bilimdir. İktisadın tarihsel süreç 

içerisinde diğer disiplinlerle etkileşim halinde olması, temel tanımının çok ilerisinde bir alan 

haline gelmesine yol açmıştır. Çünkü iktisat bilimi, kapalı/tümdengelimci yapısından diğer 

bilimlerle ilişkiler anlamında açık/tümevarımcı bir noktaya hareket etmektedir (Minniti and 

Lévesque, 2008: 606). Dolayısıyla, iktisat yalnızca kıt kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlar arasında 

denge kurmaya çalışan bir bilim olmanın ötesinde, kıt kaynakların miktarı ve verimliliğindeki 

artış üzerine de yoğunlaşmıştır. İktisat biliminin kurucusu olarak kabul edilen Adam Smith 1776 

yılında yayınlanan ünlü eseri “Ulusların Zenginliği”nde, ulusların zenginliğinin arkasında yatan 

temel sebepler ve bu zenginliğin artış ilkeleri üzerinde detaylı biçimde durmaktadır. Bu eser bir 

anlamda iktisadi büyümeye yönelik görüşlerin de temelini oluşturmaktadır.   

Reel hasıladaki yıllık artış olarak tanımlanabilen iktisadi büyümenin nedenlerine ilişkin 

olarak geçmişten günümüze çok sayıda faktör üzerinde durulmuştur. Bu faktörlerden en 

önemlileri; sermaye birikimi, nüfus artışı, teknolojik gelişmeler, sahip olunan doğal kaynak 

miktarı ve kurumsal yapıdır. Son otuz yıldır iktisadi büyümenin nedenleri üzerine yapılan 

çalışmaların önemli bir bölümü sürekli büyümenin temel kaynağı olarak teknolojik gelişme, 

inovasyon ve Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinin önemine vurgu yapmaktadır. Bu 

faaliyetlerin içerisinde de girişimcilik önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü, yeni teknolojilerin 

üretilmesi ve inovasyon (yenilik) faaliyetleri kar peşinde koşan girişimciler sayesinde 

gerçekleşmektedir (Coe and Helpman, 1995: 861; Aghion, 2004: 8).   

1732 yılında Richard Cantillon girişimcilik kavramını: “bireylerin finansal riske sahip 

olan yeni yatırımlardan kazanç elde etme isteği” olarak tanımlamıştır (Minniti and Lévesque, 

2008: 603). Girişimcinin “arbitrajcı” yönü Klasik İktisat anlayışında da kendisine yer bulmuştur. 

Bu tanımdan başlayarak girişimci kavramına ilişkin tanımlamalarda mutlaka risk alma boyutu 

içerilmiş, ancak arbitrajcı yönünün çok ilerisinde yeni fikirler ortaya atma, yeni ürün, yeni üretim 

yöntemive yeni süreçler geliştirme yönü ön plana çıkmıştır. Kısaca Baumol (1968: 68)’e göre, 

girişimcinin görevi şirket yöneticisinden farklı olarak yeni fikirler ortaya atmak ve bunları 

uygulamaktır.  

Bu kapsamda çalışmanın temel amacı, iktisadi büyüme ve özellikle de içsel büyüme 

teorileri çerçevesinde girişimcilerin yenilik yapma, yeni teknolojiler üretme ve bu sayede sürekli 

büyümeyi etkileme boyutunu incelemektir. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Giriş 

bölümünü izleyen ikinci bölüm, büyüme teorileri ve büyüme teorilerinin girişimcilik ve 

teknolojik gelişme kavramlarına bakış açısı üzerinde durmaktadır. Üçüncü bölüm içsel 

büyümenin anlamı ve içsel büyüme teorilerinin gelişimini incelerken, dördüncü ve son bölümde 

ise içsel büyüme teorileri çerçevesinde girişimcilik ve teknolojik gelişme ilişkisi 

değerlendirilmiştir.  
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2. BÜYÜME TEORİLERİ VE BÜYÜME TEORİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK VE 

TEKNOLOJİK GELİŞME KAVRAMLARINA BAKIŞI 

İktisat ve bir alt disiplin olarak iktisadi büyüme, insanlık tarihi kadar geriye gitmektedir. 

Ancak, iktisat tarihi ile ilgili yapılan çalışmalar modern anlamda büyüme sürecinin 19. Yüzyılda 

başladığına yönelik ciddi kanıtlar sunmaktadır (Yeldan, 2011: 9-17). Bu süreçte iktisadi anlayışa 

hakim olan Klasik Okul, iktisada ve iktisadi büyümeye ilişkin ilk teorik yaklaşımların ortaya 

çıktığı dönem olmuştur. A. Smith, D. Ricardo, R. Malthus gibi iktisatçıların görüşleri 

çerçevesinde şekillenen büyümeye yönelik görüşler de genel anlamda kötümser yaklaşım 

sergilemektedir. Buna göre, büyüme sürecinin bir sınırı bulunmaktadır ve bu sınıra ulaşıldığında 

ekonomiler durgunluğa girmektedirler.  

1880’li yıllarda Marjinalizm ile birlikte daha mikro iktisadi bir karaktere bürünen iktisat 

teorisinde büyüme meselesi, Keynes’in ortaya koyduğu analizi dinamik bir çerçevede yeniden 

yorumlayan Harrod (1939) ve Domar (1946)’ın çalışmalarında yeniden ele alınmıştır. Bu 

çalışmalarda yatırımların, talebi ve üretim kapasitesini uyarıcı rolü dikkate alınarak tasarruf 

oranlarındaki artışın büyümenin temeli olduğu hususu ön plana çıkarılmıştır.  

Hem Klasik hem de Keynesyen temelli büyüme modelleri incelendiğinde teknolojik 

gelişmelerin ve girişimcilerin rolü arka planda kalmaktadır. Klasik iktisadi yoruma göre; iktisadi 

büyümenin kaynağı işbölümü ve tasarruflar neticesinde ortaya çıkan sermaye birikiminin yol 

açtığı verimlilik artışlarıdır. Harrod (1939) ve Domar (1946)’ın çalışmalarında ise tasarruf 

oranlarındaki artış büyüme oranlarındaki artışın nedenidir. Her iki yaklaşımın ortak özelliği,  

teknolojik gelişmelerin önemli olsa da büyümenin temel faktörü veya itici gücü olarak 

değerlendirilmemiş olmasıdır. Girişimciler ise kapitalist sınıftan ayrı tutulmamıştır.  

Büyüme sürecinde teknolojik gelişmelerin ve girişimcilerin önemini vurgulayan ilk 

iktisatçılardan biri J. Schumpeter’dir. Schumpeter çalışmalarında teknolojik gelişmeyi daha 

kapsamlı olarak ele almış ve inovasyon faaliyetlerinin üzerinde durmuştur. Schumpeter, 

inovasyonun beş şekilde ortaya çıkacağını belirtmiş ve bunları; yeni bir malın, bu malın yeni bir 

türünün ve kalitesinin piyasaya sürülmesi, üretimde yeni bir tekniğin kullanılması, yeni 

piyasaların keşfi, yeni bir hammaddenin bulunması ve sanayinin yeniden organize edilmesi 

olarak özetlemiştir (Schumpeter, 2007). İnovasyonu gerçekleştirecek olan kişiler ise 

girişimcilerdir. Girişimciler, kar beklentisiyle yeni fikirler üreten ve karşılığında risk üstlenen 

kişiler olarak Schumpeter’in ekonomik yaklaşımının temelinde yer almaktadır (Alcouffe and 

Kuhn, 2004: 226). Yine bu yaklaşımda teknolojik gelişmeler veya inovasyonlar, eski 

teknolojileri, eski organizasyonları ve eski kurumları ortadan kaldırmaktadır. Bu süreç “yaratıcı 

yıkım”olarak ifade edilmektedir. Schumpeter, Klasik İktisat anlayışının durgun ekonomi 

yorumuna karşı çıkarak, ekonomiyi inovatif faaliyetlerin sürüklediği dinamik bir süreç olarak 

görmektedir. Sürekli büyümenin kaynağı da girişimcilerin sürüklediği inovatif faaliyetler olarak 

kabul edilmektedir.  

İktisadi büyüme teorisinde önemli bir dönüm noktası da, Solow’un 1956 yılında 

yayınlanan “Ekonomik Büyüme Teorisine Bir Katkı” isimli çalışmasıdır. Burada, tam rekabet 

koşullarının geçerli olduğu, dışa kapalı ve tek bir malın üretildiği bir ekonomide hasıla artışının 
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nedenleri araştırılmaktadır. Denklem 1’de modelin Cobb-Douglas üretim fonksiyonu biçimi yer 

almaktadır.  

Y = A. K
α
. L

β
   (1) 

Denklem 1’de yer alan Y hasılayı, K sermaye faktörünü, L emek faktörünü, α emek 

sabitken sermaye miktarındaki artışın hasılaya katkısını ve β ise sermaye sabitken emek 

miktarındaki artışın hasılaya katkısını göstermektedir. A ise “Solow Artığı” olarak kabul 

edilmekte ve hasılayı etkileyen dışsal değişkenleri temsil etmektedir. Bu dışsal değişkenler 

Solow’a göre teknolojiyi ifade ederken, Solow modelinin Mankiw, Romer ve Weil (MRW)’in 

çalışmalarındaki yorumunda ise teknolojinin yanında kaynak donanımını, iklim koşullarını, 

kurumları ve diğer unsurları da temsil etmektedir (Mankiw, Romer and Weil, 1992: 411). 

Fonksiyonda α+β=1 (ölçeğe göre sabit getiri) koşulu geçerlidir. Bu duruma bağlı olarak 

faktörlerin bir tanesindeki artış sonucunda azalan getiri durumu geçerli olacağı için, tasarruf 

oranlarındaki artış ve sermaye birikimi işgücü başına düşen hasılanın sürekli artışına yol 

açamamaktadır. Yalnızca işgücü başına hasılanın durağan durum seviyesinde kadar bir düzey 

etkisi meydana getirmektedir. Solow’un yaklaşımında büyümeyi (işgücü başına hasıla artışını) 

sürekli olarak etkileyen faktör teknolojik gelişmeler olmakla birlikte, bu teknolojik 

gelişmelerdışsal olup model dahilinde açıklanamamaktadır (Solow, 1988: 308-309).Teknolojinin 

herkesin ulaşabildiği bir kamu malı (cennetten düşen bir meyve) olduğu varsayımının yer aldığı 

modelde girişimcilerin fonksiyonları da dışsal kabul edilmektedir.  

3. İÇSEL BÜYÜME TEORİLERİ VE GELİŞİMİ 

Büyümenin temel belirleyicisi olarak teknolojik ilerlemeyi kabul etmesine rağmen bunu 

model içerisinde açıklayamayan Solow,esas olarak büyümeyi değil ülkeler arasındaki büyüme 

farklılıklarını açıklayan bir model ele almıştır. 1980’li yıllara gelindiğinde, sürekli büyümenin 

nedenlerini tartışan yeni yaklaşımlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu yaklaşımların en önemli 

niteliği; Solow’un yaklaşımında ele alınmayan ve teknolojik ilerlemeye yol açan 

değişkenleri/unsurları ele almasıdır (Freeman ve Soete, 2004: 373; Jones, 2007: 91). Teknolojik 

gelişmeyi model dahilinde ele alan (içselleştiren) ve teknolojik gelişmenin arkasındaki ekonomik 

faktörleri inceleyen büyüme teorisine ilişkin yeni yaklaşım “içsel büyüme teorisi” olarak ifade 

edilmiştir.  

İçsel büyüme teorileri sürekli büyümeye yönelik olarak yeni bir bakış açısı ortaya 

koymuş ve buna bağlı olarak sermayenin Solow modelindeki gibi azalan getiriye sahip olup 

olmadığı tartışılmaya başlanmıştır. Solow modelinin aksine sürdürülebilir büyüme, sermayenin 

sabit getiriye sahip olması durumunda geçerli olmaktadır (Yeldan, 2011: 203). İçsel büyüme 

teorileri sermayenin tanımına da önemli bir yenilik getirmektedir. Solow modelinde sermaye, 

yalnızca fiziki sermaye olarak kabul edilirken, içsel büyüme teorilerinde ise sermaye fiziki ve 

beşeri sermaye olarak ele alınmıştır. Aynı zamanda bilginin de büyüme sürecinde önemi 

vurgulanmış ve bilgi de bir tür sermaye olarak kabul edilmiştir (Mankiw, Phelps and Romer, 

1995: 297). Romer (1986: 1015)’e göre bilgi, bugünkü tüketimden fedakarlık etmenin 

neticesinde üretilmekte olup, yıpranmayan bir kaynaktır.  
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İçsel büyüme teorileri sermayenin sabit getirisini ortaya çıkaran koşulları analiz ederken, 

Solow modelinde ifade edilen α+β=1varsayımı da yerini α+β>1 varsayımına bırakmaktadır. Bu 

şekilde ifade edilen ölçeğe göre artan getiri koşulları içsel büyüme teorileri içerisinde farklı 

biçimde ele alınmış ve bu durum farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu 

yaklaşımlar (Yeldan, 2011: 204); 

- Sermayenin sabit getirili bir faktör olarak kabul edildiği AK Modeli, 

- Fiziksel sermaye yatırımları neticesinde ortaya çıkan bilgi dışsallıkları, yaparak 

öğrenme, kamu sermayesi veya beşeri sermayenin ortaya çıkardığı dışsallıkları ele 

alan modeller ve 

- Bilgi dışsallıkları ve teknolojik gelişme ile inovasyonu modelleyen AR-GE 

yaklaşımıdır. 

Rebelo (1990) tarafından geliştirilen AK modeli, diğer modellere kıyasla varsayımsal bir 

nitelik taşımaktadır. Sermayenin sabit getiri koşulları altında tasarruf ve teknolojik gelişmeler 

sonucu ortaya çıkan verimlilik artışları sürekli büyümeyi garanti etmektedir. Hatta teknolojik 

gelişmenin olmadığı durumda dahi, yalnızca tasarruf artışlarına bağlı olarak da sürekli 

büyümenin gerçekleşmesi mümkündür.   

İkinci grupta yer alan yaklaşımlarda bilgi ve verimlilik artışı, yaparak öğrenme veya 

dışsallıklar gibi bilinçli olmayan bir faaliyetin sonucunda gerçekleşmektedir. Bu alanda K. 

Arrow (1962), P. Romer (1986), R. Lucas (1988) ve R.Barro (1988)’nun yaptığı çalışmalar ön 

plana çıkmaktadır. Arrow (1962) çalışmasında, yaparak öğrenmenin bilgi ve verimlilik 

düzeyinde artışa yol açacağını ifade etmiştir. Lucas (1988)’ın yaklaşımı beşeri sermayenin 

büyüme süreci üzerindeki etkilerine vurgu yapmaktadır. Beşeri sermayenin modele dahil 

edilmesi neticesinde azalan getiriye sahip olan fiziki sermaye faktörünün yerine, sabit getiriye 

sahip bütüncül sermaye faktörü ikame edilmiştir. Lucas’ın yaklaşımına göre, sürekli büyümenin 

kaynağı beşeri sermayeye yapılan yatırımlardır. Romer (1986) ve Barro (1988) ise sırasıyla özel 

kesim ve kamu kesimi yatırımlarının ortaya çıkardığı dışsallıkların büyüme sürecindeki önemini 

vurgulamışlardır. Dışsallıkların bulunduğu modellerde teknolojik gelişme veya yeni bilgiler 

sermaye yatırımları sonucunda bilinçsiz bir biçimde ortaya çıkmaktadır (Jones, 2007: 156).  

Üçüncü grupta yer alan modeller ise bilginin veya teknolojik yeniliklerin yatırım 

faaliyetlerinin tesadüfi sonucu olmaktan öte, AR-GE yatırımları sonucunda bilinçli bir çabanın 

ürünü olarak ortaya çıktığını savunmaktadır. Burada Romer (1990), Aghion ve Howitt (1990) ve 

Grossman ve Helpman (1989 ve 1993)’ın çalışmaları ön plana çıkmıştır. Bu yaklaşımda 

teknolojik gelişmeler sürekli büyümenin itici gücü olarak kabul edilmektedir.  
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4. BÜYÜMENİN TEMEL İTİCİ GÜCÜ OLARAK TEKNOLOJİK GELİŞME VE 

GİRİŞİMCİLİK 

Teknolojik gelişmenin AR-GE faaliyetleri neticesinde bilinçli bir çaba sonucu ortaya 

çıktığını ifade eden modeller genel olarak “AR-GE Modelleri” olarak ifade edilse de, teknolojik 

gelişmenin sonuçlarına ilişkin olarak farklı varsayımlar üzerinde durmaktadırlar. AR-GE 

modellerine yönelik Aghion ve Howitt’in yorumu Schumpeterci mirasın devamı niteliğindedir. 

Daha önce de ifade edildiği gibi Schumpeter, ekonomiyi inovasyonun sürüklediği dinamik bir 

süreç olarak kabul etmiş ve girişimcileri görüşlerinin merkezine koymuştur. Schumpeter’e göre, 

ekonomik büyümenin temelinde yatan unsur inovasyon faaliyetleridir ve inovasyon faaliyetleri 

“bilinçli” bir çabanın ürünüdür (Yeldan, 2011: 252). Teknolojik gelişmeler veya inovasyonlar, 

eski teknolojileri, eski organizasyonları ve eski kurumları ortadan kaldırmaktadır. Bu süreç 

“yaratıcı yıkım”olarak tanımlanmıştır. Aghion ve Howitt’in yaklaşımında da yeni teknolojiler 

eski teknolojileri piyasa dışına itmektedir ve onların yerini almaktadır. Romer (1990)’in 

yaklaşımında ise tam tersi olarak yaratıcı yıkım süreci işlememekte, her bir teknolojik yenilik 

önceki teknolojilerin yanında piyasada yer almaktadır.  

İçsel büyüme teorilerinin özünde büyümenin temel kaynağı, sermaye birikiminden ziyade 

girişimcilik faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler veya 

inovasyondur (Aghion, 2004: 1-8). Teknolojik gelişmeler veya inovasyon, AR-GE faaliyetlerinin 

neticesinde ortaya çıkmaktadır. AR-GE sektörü mal ve girdi piyasalarından ayrı bir sektör olup, 

bu sektörün çıktısı yani yenilikler, girişimcilerin kar beklentileri tarafından yönlendirilmektedir. 

Bu modelin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Helpman, 1991: 22);  

- İnovasyonu sürükleyen girişimcilerin kar arayışlarıdır, 

- İnovasyon toplumun bilgi stokunu arttırmaktadır ve  

- Bilgi stokunun büyümesi gelecek dönemdeki inovasyonun maliyetlerini 

düşürmektedir.  

AR-GE modellerinde teknolojik gelişmeler hayat standardının yükselmesinin arkasında 

yatan temel güçtür ve çoğu teknolojik gelişme kar peşinde koşan firma yada girişimciler 

tarafından yapılan yatırımlar sayesinde gerçekleşmektedir. Monopolcü karı peşinde koşan 

girişimciler kaynakları yeni ara girdilerin geliştirilmesinde kullanırlar. Bu yeni ara girdilerin 

miktarı ülkenin toplam AR-GE faaliyetlerinin artan bir fonksiyonudur (Grossman and Helpman, 

1993: 2; Coe and Helpman, 1995: 861). Burada, AR-GE ve inovasyona yönelik yatırımların 

karlılığını belirleyen kurumsal, hukuki ve ekonomik gelişmeler kesin biçimde teknolojik 

değişimlerin yönünü ve süratini etkilemektedir (Grossman and Helpman, 1993: 6).  

AR-GE faaliyetlerinin en önemli özelliği, tek seferlik maliyet ortaya çıkarması yanında 

ölçeğe artan getiri sağlamasıdır (Yeldan, 2007: 222). AR-GE yatırımı yapan girişimcilerin bu 

maliyetleri karşılayabilmesi için yüksek bir kar elde etmesi zorunluluktur. Bu açıdan AR-GE 

faaliyetleri ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi için monopol piyasası gerekli bir unsurdur. Son 

olarak Helpman (1991: 4)’a göre inovasyonun sürekli büyümenin kaynağı olmasının en önemli 

sebebi, yeni teknolojilerin marjinal verimliliğinin düşüş göstermemesidir. Çünkü yeni 
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teknolojiler en azından eskisi kadar üretken olabilmektedir. Bu da, Solow modelindeki 

sermayenin azalan getirili olma durumunu telafi edecek şekilde sürekli büyümeyi sağlamaktadır.  

5. SONUÇ 

Temel üretim faktörleri arasında yer alan girişimcilik, ekonomiler için her zaman önemini 

koruyan bir konuma sahiptir. Girişimciliğe ilişkin yapılan ilk tanımlamalar girişimcinin arbitrajcı 

olma özelliğini ön plan çıkarırken, günümüzde girişimcilik yeni fikirlerin, yeni süreçlerin ve yeni 

organizasyonların çıkış noktasında yer almaktadır. Büyüme Teorisinde de girişimci ve 

girişimcilik kavramı önemli bir konuma sahiptir. Klasik ve Keynesyen yaklaşımiçerisinde temel 

bir rol üstlenemese de, J. Schumpeter’in teknolojik gelişme ve inovasyonların iktisadi 

büyümenin itici gücü olduğunu vurgulamasıyla girişimcilik kavramının da önemi artmıştır.  

İçsel büyüme modellerinin Solow modelindeki sermayenin azalan getirili olma 

varsayımını eleştirmesiyle birlikte, teknolojik gelişmelerin ve inovasyonun en azından 

sermayenin sabit getirisini garanti etmesi, büyüme teorisine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. 

Özellikle AR-GE Modellerinde, teknolojik gelişmelerin arkasında kar peşinde koşan 

girişimcilerin özel bir yeri bulunmaktadır.  

Sürekli büyümenin kaynağı teknolojik gelişmeler olunca, teknolojik gelişmelere yönelik 

AR-GE yatırımlarına büyük pay ayıran ülkeler dünya hasılasından daha fazla pay almaktadırlar. 

AR-GE yatırımları ise ülkelerin girişimci sayısı ve kalitesiyle yakın bir ilişkiye sahiptir.  

Teknolojik gelişme, inovasyon ve AR-GE yatırımları konusunda devletlere de ciddi 

görevler düşmektedir. Girişimcileri teşvik eden en önemli husus kardır. Devletin girişimcileri ve 

dolayısıyla teknik ilerlemeyi teşvik etmesi için, AR-GE yatırımlarının ilk aşamada ortaya çıkan 

yüksek maliyetlerini aşacak ölçüde karı garanti etmesi gerekmektedir. Bunun için yapılacak 

hukuki düzenlemeler, patent koruması, piyasa düzenlemeleri vb. işlemlerle AR-GE 

yatırımlarının teşvik edilmesi gerekmektedir.  

Bu koşulların sağlanması devletin ilk görevi olmakla birlikte, daha önemli olan ise AR-

GE yatırımlarının sürekliliğidir. Devletlerin bu konularda ciddi ekonomi politikaları 

geliştirmeleri, AR-GE yatırımı konusunda özel kesimi de teşvik etmesi önemlidir. Genelden 

özele doğru gidildiğinde ise odak nokta girişimcilerdir. Sürekli büyümenin kaynağı teknolojik 

gelişmeler ve inovasyondur. İnovasyon için AR-GE yatırımları olmazsa olmaz bir konumdadır. 

Ancak, girişimcilerin rolü sürekli büyüme sürecinin ilk basamağıdır. Devletlerin girişimcilerin 

yetişmesi için ciddi ekonomi ve eğitim politikaları geliştirmeleri yanında, kurumsal yapısını da 

girişimcilerin önündeki tüm iktisadi, siyasal, sosyal ve kültürel engelleri aşacak şekilde dizayn 

etmesi gerekmektedir.  
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Özet 

Günümüzde işletme faaliyetlerinin karmaşıklaşması, bu faaliyetlerin geleneksel yöntemlerle izlenemeyecek 

ve kontrol edilemeyecek hale gelmiştir. Bu nedenle; bir işletmenin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak için 

işletme yönetimi tarafından belirlenmiş tüm politika ve prosedürleri kapsayan iç kontrol sistemi son yıllarda 

oldukça ilgi gören bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır.  Amerika’da beş bağımsız meslek 

kuruluşundan oluşan COSO (The Committe of Sponsoring Organizations), iç kontrolün işletmelerde standartlaşan 

bir yapı hale gelmesinde öncülük etmiştir. COSO iç kontrol modeli; iç kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol 

faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile gözlem unsurlarından oluşan; işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği, mali 

raporların güvenilirliği ve yürürlükteki kanun ve düzenlemelerle uyum amaçları etrafında şekillenmiş çok boyutlu 

bir yapıdır.Çalışmada, iç kontrolün etkinliğinde COSO İç kontrol yaklaşımının alt unsurlarının uygulanma durumu 

Balıkesir’de faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler) açısından ele alınmıştır.  Sonuç olarak; 

KOBİ’lerin büyük bir kısmının COSO’dan haberdar olmadığı fakat iç kontrol sistemlerinde bilgi ve iletişim unsuru 

dışındaki diğer unsurların etkinliği artırmada önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:KOBİ, İç kontrol, COSO 

THE APPLICATION OF THE COSO APPROACHES IN THE INTERNAL 

CONTROL SYSTEM OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES 

AND A FIELD STUDY 

Abstract 

Today, the complexity of business operations is such that these activities can not be followed and controlled 

by traditional methods. Therefore; The internal control system, which includes all the policies and procedures set by 

the business management to help an entity achieve its objectives, is a challenge that has attracted considerable 

attention in recent years. COSO (The Committe of Sponsoring Organizations), which consists of five independent 

professional organizations in the United States, has pioneered the standardization of internal control businesses. 

Internal control model is a multidimensional structure with the five components which are control environment, risk 

assessment, control activities, information and communication and monitoring. These interrelated components have 

been developed with the objectives regarding effectiveness and eficiency of  operations, reliability of  financial 

reporting and compliance with applicable laws and regulations.In the study, the implementation of the subordinate 

elements of the COSO internal control approach in the effectiveness of internal control was discussed in terms of 

Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) operating in Balikesir. As a result; It has been achieved that a large 

portion of SMEs are not aware of COSO but that other elements of internal control systems other than information 

and communication elements are important in increasing effectiveness. 

Keywords: SMEs, Internal Control, COSO 
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1. GİRİŞ 

Ülkemizde toplam girişim sayısının %99,8’ini oluşturan Küçük ve Orta Büyüklükteki 

İşletmeler (KOBİ), ilgili mevzuat (5331 Sayılı Kanun) gereği iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan 

istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk 

Lirasını aşmayan girişim olarak tanımlanmaktadır. Ülkemiz ekonomisinin canlandırılması 

sürecinde KOBİ stratejik olarak büyük öneme sahiptir.  Önemi giderek artan KOBİ’ler, faaliyette   

bulunduğu sektörlerde çeşitli risklerle karşılaşmaktadır. Bunlar, finansal işlemlerdeki ve 

piyasalardaki riskler, faiz, kur, politik risk, likidite, piyasa (pazar) ve işlem riski şeklinde 

sayılabilmektedir. Bu riskler işletmelerde sorumlulukların dağılımı, teknolojik ilerlemeler, risk 

yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerine etki etmektedir. Güvenilir bilginin 

üretilmesi, işletme hedeflerinin başarıya ulaşması ve finansal bilgilerin gerçeğe uygun bir şekilde 

yansıtılabilmesi için iyi bir iç kontrol sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya genelinde yaşanan 

hileli finansal raporlamalarla yaşanan skandalları tanımlamak ve bunların azaltılması amacıyla 

Amerika’da beş bağımsız meslek kuruluşundan oluşan COSO (The Committe of Sponsoring 

Organizations), ortaya çıkan bu ihtiyacı, işletmelerde iç kontrol sisteminin kalıcı bir yapıya sahip 

olunmasına yönelik yaklaşımla karşılamaya çalışmıştır. COSO iç kontrol yaklaşımı, finansal 

bilgilerin güvenilirliği, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, yasa ve düzenlemelerle iç kontrol 

unsurları olan; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol eylemleri, bilgi ve iletişim ile 

gözlemleme bileşenlerinden oluşan bir işletme sürecidir. COSO iç kontrol modeli ülkemiz 

KOBİ’lerinde süreçlerin iyileştirilmesi, risk değerlendirilmesine olanak sağlaması, finansal 

raporlamanın güvenilirliğini arttırılması gibi yaklaşımlarla katkı sağlayacaktır.  

Bu çalışmada, ülkemizde faaliyet gösteren KOBİ’ler, iç kontrol ve COSO iç kontrol 

yaklaşımı açıklanarak, COSO iç kontrol unsurlarının KOBİ'lerde uygulanma durumu ve mevcut 

durum tespiti hakkında bir alan çalışması yapılmıştır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Alkubaisi (2017), Ürdün'de faaliyet gösteren ticari bankalarda COSO- İç Kontrol 

Bütünleşik Çerçevesinin, bankaların iç kontrol sistemleri üzerindeki etkinliğini araştırmak 

amacıyla yaptığı çalışmasında, %87 oranında önemli etki yarattığı sonucuna ulaşmıştır. Ancak iç 

kontrol bileşenlerinden sapma oranları karşılaştırıldığında ise, %42 kontrol ortamından, %31 risk 

değerlemesinden, %34 kontrol eylemlerinden, %39 bilgi ve iletişimden ve son olarak %32 

oranında ise gözlemden sapmalar olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Türedi ve ark. (2014) çalışmalarında, COSO’nun iç kontrol yapısına ilişkin geliştirdiği 

model ve bu modelin beş bileşeni olan kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, 

bilgi ve iletişim ile izleme faaliyetleri aracılığı ile bu bileşenlerin hem işletme hedefleri hem de 

işletme yapısı içindeki etkileşimi teorik olarak açıklamaya çalışmışlardır. 

Al-Hanini (2015),Ürdün'de faaliyet gösteren bankalarda iç kontrol yöntemlerinin 

bilgisayarlı bilgi sistemlerinde güvenilirliğini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Ürdün'de faaliyet 

gösteren bankalardaki bilgisayar birimlerine, şubelerinin yöneticilerine ve çalışanlarına 

uygulanmak üzere bir anket tasarlanmış ve iç kontrol kapsamında nasıl çalışma yaptıkları 

incelenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak; veri, girdi, süreçler, çıktılar ve aktarma işlemlerinde 
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entegrasyon gereksinimleri olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışmanın en önemli boyutunun ise, 

iç kontrol konusunda nitelikli personele duyulan ihtiyaca farkındalık yaratmış olması olarak 

belirtmişlerdir.  

Ghosh (2013) çalışmasında, Hint borsasında işlem gören 100 şirket üzerinde değer 

yaratmada proje riskleri yönetimi (hedef belirleme, olayları belirleme, risk değerlendirmesi ve 

risk çözümü) için COSO-Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) çerçevesinin etkisini test etmeyi ve bu 

çerçevenin uygulanmasının belirleyicilerini ve kısıtlamalarını belirlemeyi amaçlamıştır. 

Sonuçlar, yüksek hacimli, kâr amacı gütmeyen ve karmaşık operasyonlara sahip şirketlerin iç ve 

dış risklerini küçük ölçekli şirketlerden daha fazla yönetmek için COSO-KRY çerçevesini 

benimsemeyi tercih ettiğini ortaya koymuştur. Sonuçlar ayrıca, proje riskleri yönetimi için 

COSO- KRY çerçevesinin benimsenmesinin, risklerle baş edebilme ve rekabet avantajı elde 

etme, hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmayı azaltma ve maliyetlerini azaltma yoluyla 

şirketlere değer yaratmada olumlu yönde etkili olduğunu göstermiştir.  

Scannell ve ark. (2013), çalışmalarında, şirketlerin tedarik zinciri risklerini tanımlama ve 

yönetme süreçlerini ve bu eylemlerin COSO- iç kontrol sistemi ile nasıl ilişkili olduğunu 

incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaca ulaşmak için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 46 şirketten 

alınan veriler, hangi faktörlerin tedarik zinciri iç kontrol sistemini geliştirme kararını etkilediği 

üzerine analizler yapılmıştır. Çalışma, COSO- iç kontrol sistemi bileşenleri ile tedarik zinciri risk 

yönetimi arasındaki bütünleşmeyi sağlayan makul bir çerçeve sağladığını ortaya koydu.  

Akbulut (2011), Trakya bölgesindeki ayçiçek yağı işletmelerinin COSO tarafından 

belirlenen beş bileşen çerçevesinde iç kontrol yapılarının etkinliğini ölçmek amacıyla yaptığı 

araştırmasında, işletmelerin iç kontrole gereken önemi vermedikleri ve bunun sonucu olarak iç 

kontrol sistemlerinin etkin bir şekilde çalışmadığı sonucuna ulaşmıştır.  

Gönen (2009), İzmir Atatürk Sanayi Bölgesinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren 

KOBİ'lerin iç kontrol sisteminin yapısının, sistemin unsurlarından biri olan “Kontrol Ortamı” 

açısından analiz etmeye çalışmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; incelenen kontrol ortamı 

boyutlarından yönetim felsefesi ve çalışma tarzı boyutunda işletmenin faaliyet gösterdiği pazarın 

ulusal pazar, uluslararası pazar olup olmamasına göre anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. 

Uzmanlık boyutunda ise üst yönetim kadrosunun yapısına göre farklılık olduğu bulunmuştur. 

Diğer değişkenler için ise anlamlı farklılık yoktur. Boyutlar arası ilişkiler incelendiğinde de pek 

çok boyut arasında orta düzeyde güçlü ve pozitif yönlü ilişki olduğu görülmüştür. 

Rittenberg (2006) çalışmasında, ABD Menkul Kıymetler Borsası'nın talebi üzerine 

COSO tarafından yayımlanan küçük ölçekli kamu şirketleri için mali tabloların hazırlanmasında 

İç Kontrol Standartları kılavuzlarının işletmelerde ne derece uygulanabilirliğini ortaya koymayı 

amaçlamıştır. Sarbanes-Oxley Komitesinin finansal raporların onaylanmasında küçük ölçekli 

halka açık şirketlere destek sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmada, küçük ölçekli işletmelerin 

yeni standartları uygulamada finansal tabloların hazırlanmasıyla ilgili zorluklar yaşadığı ortaya 

çıkmıştır. 
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3. TÜRKİYE’DE COSO İÇ KONTROL YAKLAŞIMI 

İç kontrol, operasyonlara, raporlamaya ve uygunluğa ilişkin hedeflerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış bir işletmenin yönetim 

kurulu, yönetişim ve diğer personel tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir (COSO, 2013). 

İç kontrol sistemi, işletme faaliyetlerinin şirket politikaları ile uyum içinde düzenli ve 

verimli bir şekilde yürütülmesi, varlıkların korunması, hata ve hilelerin tespit edilip 

engellenmesi, muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olması, güvenilir finansal bilgilerin 

zamanında hazırlanması, işletmenin hedeflerine mümkün olduğunca hızlı ve sağlıklı bir şekilde 

ulaşmak amacıyla yönetimin kullandığı tüm yöntem ve usullerdir (Toroslu, 2014).  

İç kontrolle ilgili farklı tanımlarla karşılaşmak mümkündür. İç kontrolle ilgili ulusal 

düzeyde yapılan tanımlar aşağıda verilmiştir.   

3.1. Türkiye’de İç Kontrol Sistemi ve Değerlendirilmesi 

3.1.1. Özel Sektörde İç Kontrol Uygulamaları  

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından BIST'de (Borsa İstanbul) faaliyet gösteren 

işletmelerin, uluslararası standartlarda faaliyetler göstermelerini, daha şeffaf ve etkin bir yönetim 

anlayışı olan G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde iç kontrolün tanımı yapılmıştır. Buna 

göre yönetim kurulu şirketin finansal ya da finansal olmayan bilgilerin doğruluğunu sağlamak, 

özellikle risk yönetimi, finansal ve operasyonel kontroller ile kanun ve ilgili standartlara uymaya 

ilişkin iç kontrol sistemi oluşturmalıdır. Bu bağlamda yönetim kurulu menfaat sahipleri 

tarafından şirketin muhasebe ve finansal raporlama sistemi, iç kontrol yapısı ve bağımsız 

denetim sürecine yönelik var olan şikayetlerin oluşturulan bir denetim komitesi tarafından 

araştırılması sağlanmalıdır. Bu kapsamda yapılan işlemlerin mahiyeti gizlilik ve haksız rekabet 

ilkelerine aykırı düşünülmemelidir. 

3.1.2. Kamu’da İç Kontrol Uygulamaları  

Kamuda iç kontrol uygulamaları 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 

başlamıştır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda, iç kontrol sistemine 

yönelik gerek direk gerekse endirekt düzenlemeler 55. ve 67. Maddeleri arasında ele alınmıştır. 

Genel hatlarıyla 5018 Sayılı Kanun maddeleri analiz edildiğinde, iç kontrolün tanımı, amacı, 

kontrolün yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve 

muhasebe yetkilisinin görev ve sorumlulukları, iç denetim, iç denetim koordinasyon kurulu ve 

yetkileri hüküm altına alınmıştır. 

Bu bağlamda özellikle kanunun iç kontrol uygulamalarında esas referans aldığı model 

COSO modelidir. Dolayısıyla iç kontrol uygulamaları ilişkin kavram ve açıklamalar COSO 

modeli paralelliğinde oluşturulmuştur. İç kontrol sistemi mali işlemlerle sınırlandırılmamış olup, 

en tepeden en alt birimlere kadar bütün personelin sorumluluğundadır. Bu kapsamda yönetim iç 

kontrol modelini oluşturur, süreci sürdürür, gözetler ve geliştirirken, iç kontrol modelinin 

uygulanmasında kurumsal kültüre ve kontrol ortamına atıfta bulunmaktadır. 5018 Sayılı 
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Kanun’un 55. Maddesi iç kontrol sürecini şöyle tanımlamaktadır. “İç kontrol; idarenin 

amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının 

doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak 

üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç 

denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.” 

3.1.3. BDDK ve İç Kontrol Uygulamaları  

ABD’de başlayıp küresel etki yaratan muhasebe ve denetim skandalları akabinde, 

ABD’de 2002 yılında Sarbanes-Oxley yasası çıkarılmıştır. Bu yasa da küresel bir etki doğurmuş 

ve Basel düzenlemeleri başta olmak üzere küresel ve yerel birçok düzenleme üzerinde etkisini 

göstermiştir. BDDK da bahse konu düzenlemelerden etkilenerek, bankacılık alanına yönelik 

düzenlemeler getirmiştir (Aksoy, 2010). 

Ülkemizde bu doğrultuda Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) 

tarafından bankalarda iç kontrol ve iç kontrol sisteminin (İKS) oluşturulmasına yönelik 

“Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik" yayınlamıştır. Yönetmeliğin 20. Maddesinde, 

denetime tabi tutulan kurumların finansal tablolarının doğruluk düzeyinin arttırılması ve 

hatalarının minimize edilmesi için etkin bir iç kontrol sistemini zorunlu kılınmıştır (BDDK, 

Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik, 2002).BDDK, ayrıca iç kontrol sistemine 

yönelik 01.11.2006 tarih ve 26333 nolu Resmî Gazete’de yürürlüğe giren “Bankaların İç 

Sistemleri Hakkında Yönetmelik” yayınlamıştır.Bu yönetmeliğe göre etkin bir İKS’nin var 

olabilmesi için denetçinin kullanılacak denetim tekniklerini, uygulayacağı zaman ve kapsamı, 

bilgi elde etmede izlenecek yollar, belgelendirmeye ilişkin uygulamalar, ulaşılan sonuçların yer 

alması nedeniyle denetçinin, İKS’nin etkin bir şekilde sürdürülmesi hakkında bilgi toplamasını 

gerekli kılmıştır. Ayrıca, bağımsız dış denetçi tarafından İKS’ne ilişkin uygulamalardaki tespit 

edilen aksaklıkların ve bunların mali tabloları etkileyebilecek önemlilik düzeylerinin denetlenen 

kurumunun dikkatine sunması gereklidir. Bu bağlamda İKS sisteminin güçlendirilmesine yönelik 

daha önce sunulan önerilerin yönetim kurulunca zamanında dikkate alınıp alınmadığının 

tespitine yönelik düzenleme yine bu yönetmelik kapsamında yer almaktadır (BDDK, Bankaların 

İç Sistemlerin Hakkında Yönetmelik, 2006). 

3.2. COSO’nun İç Kontrol Yaklaşımı 

COSO, kontrolü “işletmede farklı bölümlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında ortak bir 

yapı oluşturma; işletmenin kâr amacı güden veya gütmeyen, büyük veya küçük ölçekli kamu 

veya özel sektör tüm işletmelerin standart bir kontrol sistemi sürecini meydana getirme ve bu 

sistemin geliştirilmesine hizmet etme” şeklinde tanımlanmaktadır. İç kontrol, işletmenin 

yöneticilerinden diğer çalışanlarına kadar tüm taraflarınca etkilenen bir süreci ifade etmektedir 

(Atmaca, 2012).Bir işletmede iç kontrol sisteminin işlerliğinin olup olmadığının göstergeleri 

aynı zamanda iç kontrol sisteminin unsurları olarak ifade edilmektedir. Bu konu ile ilgili olan 

Uluslararası Denetim Standartlarından “400 Risk Değerlemesi ve İç Kontrol” standardı iç 

kontrol sistemi unsurlarını “muhasebe sistemi”, “kontrol ortamı” ve “kontrol prosedürleri” olmak 

üzere üçlü bir ayrımla incelemiştir. Nitekim bu standarttan sonra iç kontroller için bir çatı 
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oluşturan COSO tarafından konu daha geniş kapsamlı incelenmiş ve Şekil 1.’de görüldüğü gibi 

beş unsur belirlenmiştir (Gönen, 2009, Arens v.d., 2003).  

Şekil 1. COSO Küpü 

 

Kaynak: Bulut, E., 2013 

3.2.1. Kontrol Ortamı 

Kontrol ortamı iç kontrolün diğer unsurlarının temelini teşkil etmektedir. İç kontrol 

faaliyetlerinin başarısı kontrol ortamıyla yakından ilişkili olup; yönetim kurulu ve denetim 

komitesi tarafından gösterilen itina, doğruluk ve etik değerler, yeteneğe bağlılık, yönetimin 

felsefesi ve çalışma stili, örgütsel yapı, yetki ve sorumlulukların dağıtım şekli ve insan 

kaynakları politika ve prosedürleri kontrol ortamını etkileyen unsurlardır (Doyrangöl, 2006).  

Kontrol ortamında en önemli rol çalışanlara düşmektedir. Çalışanların sorumluluklarının 

ve yetki sınırlarının bilincinde olmaları, mesleki dürüstlüğe sahip olmaları, etik değerlere bağlı 

olmaları, işletmenin hedeflerine ulaşmasında sorumluluğunun olduğunun farkına varmış olmaları 

ve kurallara riayet etmeleri, elverişli bir kontrol ortamı için gereklidir. (Ekrem, 2006). COSO iç 

kontrol yaklaşımına göre kontrol ortamı aşağıdaki alt unsurlardan oluşmaktadır. (COSO, 2013, 

2015). 

- Dürüstlük ve etik değerlere bağlılık, 

- Yönetim kurulunun bağımsız olarak iç kontrol sisteminin izlenmesi, 

- Raporlama ilişkilerinin, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, 

- Uzmanlaşmaya önem verilmesi, 

- Hesap verebilirliğin güçlendirilmesidir. 

 

3.2.2. Risk Değerleme 

İşletmenin etkilenebileceği riskler, işletme yönetimi tarafından saptanmalı ve bu risklere 

karşı tedbirler geliştirilmelidir. İşletmenin etkilenebileceği riskler, iki türde olabilmektedir. 

Birincisi ekonominin gelişmesi ve hukuki düzenlemeler gibi dış çevresel faktörlerden etkilenen 

ve bu çevreden kaynaklanan risklerdir. Bu riskler işletmenin karlılığı, büyüme hızı, yaşamı ve 
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gelişmesi ile bağlantılı olup, üst yönetimin bu riskleri belirlemesi, sınıflandırması ve giderici 

önlemleri alması gerekmektedir (Haftacı, 2011). İkincisi ise işletme içi risklerdir (Anadolu, 

2015). İç kontrolün yetersizliğinden kaynaklanan durumların önüne geçebilecek önlemlerin 

alınmaması sebebiyle ortaya çıkan iç riskler; değişen çevre koşullarına uygun yeni ürünler 

üretememe, uygun kalite ve fiyatta ilk madde ve malzeme temin edememe gibi sebeplerle ortaya 

çıkan risklerdir (Kaval, 2005). 

COSO iç kontrol yaklaşımına göre risk değerlendirme aşağıdaki alt unsurlardan 

oluşmaktadır (COSO, 2015). 

- Hedeflerin açık ve net olarak belirlenmesi, 

- Risklerin belirlenmesi ve analiz edilmesi, 

- Suiistimal risklerinin değerlendirilmesi, 

- Önemli değişikliklerin kurumu etkileme potansiyelinin değerlendirilmesidir. 

 

3.2.3. Kontrol Eylemleri 

İşletmelerce öngörülen ve uygulanan kontrol faaliyetlerinin kuruluşun iç kontrol 

konusundaki amaçlarına ulaşılmasını sağlayacak düzeyde etkin ve verimli olması gerekmektedir. 

Bu nedenle, kontrol faaliyetlerinin risklerin yönetilmesi ve kontrol altına alınabilmesini temin 

edecek şekilde tasarlanması ve uygulanması önemlidir. Ayrıca öngörülen ve uygulanan kontrol 

faaliyetlerinin yeterli ve eksiksiz olması, diğer kurumsal amaç ve fonksiyonlarla bütünlük ve 

tutarlılık içinde olması da gerekmektedir. Kontrol faaliyetleri bir işletmenin her kademesinde ve 

tüm faaliyet ve fonksiyonlarına yönelik olarak oluşturulmaktadır (Ekrem, 2006). 

Kontrol faaliyetleri yönetsel faaliyetlerin belirlenmiş ilke ve stratejilere uygun bir şekilde 

gerçekleştirilmesinde yöneticilere yardımcı olan politika ve yöntemlerdir. Kontrol faaliyetleri ile 

kurumsal risklerin yönetilmesi amaçlanmaktadır. Kontrol faaliyetleri gerek politika, kültür 

değerleri gibi soyut olguları, gerekse onay, belge düzeni, formlar gibi somut olguları 

kapsamaktadır. Kontrol faaliyetleri kurumun tüm süreçlerine ve faaliyetlerine yerleştirilebilecek 

işlemler olup, dinamik ve esnek karakterlidirler. Kurumsal süreçler ve faaliyetler göz önünde 

bulundurularak değişen koşullara uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanmalıdır (Öksüz, 2009). 

COSO iç kontrol yaklaşımına göre kontrol eylemleri aşağıdaki alt unsurlardan 

oluşmaktadır (COSO, 2015). 

- Kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi, 

- Teknoloji üzerindeki genel kontrollerin belirlenmesi ve geliştirilmesi, 

- Kontrol faaliyetlerine ilişkin politika ve prosedürlerin oluşturulmasıdır. 

 

3.4.4. Bilgi ve İletişim 

Bilgi, iş görenlerin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacak bilgileri elde 

etmelerini, iletişim ise örgütte bilginin aşağı yukarı, örgütün içine veya dışına serbest akışını 

ifade etmektedir (Şahin, 2005). İç kontrol yapısıyla ilgili olarak; iç kontrol ortamından 

başlayarak işletmenin risk yönetim felsefesinin, risk kabul düzeyinin, risk değerlendirme 
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sürecinde görev alan tüm çalışanlara iletilmesi, belirlenen risklere verilecek karşılıklara göre 

kontrol faaliyetlerinin düzenlenmesi gibi tüm alanlarda, iletişim kesintisiz ve doğru bir şekilde 

sağlanmalıdır (Türedi v.d., 2014). 

COSO iç kontrol yaklaşımına göre bilgi ve iletişim aşağıdaki alt unsurlardan 

oluşmaktadır (COSO, 2015). 

- Faaliyetlerle ilgili kaliteli bilginin temin edilerek kullanılması, 

- Hedefler, sorumluluklar vb. bilgilerin kurum çalışanlarıyla paylaşılması, 

- Kurum dışı ilgili taraflarla iletişim kurulmasıdır. 

 

3.4.5. Gözlem 

İç denetim, iç kontrol faaliyetlerinin etkinliği, uygulanan metot ve prosedürleri inceleyen 

ve bu incelemeler sonucu yönetim kuruluna rapor veren bir birimdir. İç denetim birimi meydana 

gelen sapmaları ve olumsuz durumları üst yönetime bildirir ve ihtiyaç duyulan tedbirlerin 

alınmasına ön ayak olarak iç kontrol unsurlarından gözlemleme unsurunda önemli rol 

oynamaktadır (Kaval, 2005).  

İç denetim, iç kontrolün yeterliliğini ve etkililiğini izlemeye, doğruluk 

ve raporlamanın eksiksizliğini kontrol etme, kanun ve yönetmeliklere uygunluk ve 

eksikliklerin zamanında giderilmesini sağlamaktadır (Luburic, 2017). 

İç kontrol sistemi içerisinde yer alan sorunlu yönlerin saptanması, gelişmelere uyum 

sağlaması ve devamlı yenilenmesine duyulan ihtiyaç beraberinde iç kontrol sisteminin sürekli 

gözlemlenmesi ihtiyacını da doğurmaktadır. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “İç Kontrol 

ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” da iç kontrol sistem ve faaliyetlerinin sürekli 

izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi ile iç kontrolün performansı ölçülür ve 

kalitesi değerlendirilir şeklinde ifade edilmektedir (Aksoy, 2008). 

- COSO iç kontrol yaklaşımına göre gözlem aşağıdaki alt unsurlardan oluşmaktadır 

(COSO, 2015). 

- Sürekli ve özel değerlendirmeler yapılması, 

- Eksikliklerin değerlendirilmesi ve ilgili taraflara bilgi verilmesi sürecidir. 

4. ARAŞTIRMA 

4.1. Araştırmanın Önemi ve Amacı 

İç Kontrol Sistemi; örgütün (organizasyonun) planı ve işletmenin varlıklarını korumak, 

muhasebe bilgilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini araştırmak, faaliyetlerin verimliliğinin 

arttırmak, saptanmış yönetim politikalarına bağlılığı özendirmek amacıyla kabul edilen ve 

uygulamaya konulan tüm önlem yöntemleri içerir (Türedi, 2014).Bu bilgiler doğrultusunda 

çalışmanın amacı, KOBİ’lerde iç kontrol yaklaşım unsurlarının uygulanma durumunu tespit 

etmektir.  
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4.2. Araştırma Yöntemi 

4.2.1. Örneklem  

Araştırmanın örneklemini Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 32 (%50)’si anonim ve 32 

(%50)’si limited olmak üzere 64 işletme oluşturmaktadır. İşletmelerin bir kısmına bağlı 

bulundukları odadan e-posta adresleri alınarak online olarak, kalan kısmına ise yüz yüze 

görüşme yöntemi kullanılarak anket verileri elde edilmiştir.  

4.2.2. Süreç ve Verilerin Analizi 

Kapsam Geçerliliği: Ölçeğin geliştirilme sürecinde literatür taraması ve görüşme 

yöntemi kullanılmıştır. Meslek mensuplarının ve akademisyenlerin ölçeğin beş temel bileşeni 

hakkındaki düşüncelerini almaya yönelik 22 soruluk taslak bir görüşme formu geliştirilmiş ve 

alan uzmanlarına sunulmuştur. 1 meslek mensubu ve 2 akademisyenden edinilen dönütler 

doğrultusunda ölçek 17 adet soruya indirilmiştir.  

Yapı Geçerliliği:Ölçeğin yapı geçerliliğini tespit etmek amacıyla, kapsam geçerliliği 

analizi sonuçları doğrultusunda geriye kalan 22 soru üzerinde faktör analizi yürütülmüştür. 

Faktör analizi, maddeler arasında aynı niteliği ölçen maddeleri ortaya çıkarıp gruplamayı 

amaçlayan analiz tekniğidir (Büyüköztürk, 2007). Bu doğrultuda, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), 

Bartlett-Sphericity testleri ve ortak faktör varyans değerleri analizi yapılmıştır.  

Güvenilirliğinin Hesaplanması: Ölçek güvenilirliğini test etmek amacıyla Cronbach 

Alpha güvenilirlik katsayısı hesaplamaları yapılmıştır. Cronbach α testinde, Cronbach α 

güvenilirlik katsayısı 0,949 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, hazırlanan anketin oldukça güvenilir 

olduğunu ifade etmektedir. 

Son Şeklinin Verilmesi ve Analiz: Belirlenen aşamalar doğrultusunda bazı maddeler 

çıkarılarak ölçeğin son hali verilmiştir. Araştırma bulguları SPSS 19.0 paket programı ile analiz 

edilmiş ve Varyans (OneWay ANOVA) analizi kullanılmıştır.  
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Tablo 1. Faktör Analizi Sonucu Elde Edilen Bulgular 

KMO ve Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of 

SanplingAdequacy………0,805 

Bartlett’s Test of SphericityChi 
Square……………..1049..386 

Df…………..………........136 

Özdeğer Faktör Yükleri Döndürme Toplamları 

Sig…………………….....,000              Topla Varyans Kümülatif Topla Varyans Kümülatif Topla Varyans Kümül

atif 

FAKTÖRLER M % % m % % M % % 

1 9,941 58,475 58,475 9,941 58,475 58,475 6,211 36,532 36,532 

2 
1,541 9,067 67,542 1,541 9,067 67,542 3,263 19,195 55,727 

3 1,132 6,657 74,199 1,132 6,657 74,199 3,140 18,472 74,199 

4 ,809 4,760 78,959       

5 ,697 4,099 83,058       

6 ,516 3,033 86,091       

7 ,505 2,972 89,063       

8 ,393 2,314 91,377       

9 ,374 2,199 93,576       

10 ,289 1,702 95,278       

11 ,228 1,342 96,620       

12 ,155 ,911 97,531       

13 ,132 ,777 98,308       

14 ,105 ,619 98,927       

15 ,096 ,567 99,494       
16 ,056 ,431 99,825       

17 ,030 ,175 100,000       

Gerçekleştirilen faktör analizi sonrasında elde edilen sonuçlar Tablo 1’de yer almaktadır. 

KMO testi 0,80>0,50 olduğu için ve Bartlett’s testide Sig (0,000)<0,05 olduğu için veri setimizin 

faktör analizi için uygun olduğu söylenebilir. Gerçekleştirilen faktör analizi sonrasında ölçek 

maddelerin 0,40 veya bu değerin üstünde değer almasına dikkat edilmiş ve 0,40 değerin altındaki 

maddeler ölçekten çıkarılmıştır (17. madde). Yapılan analizler sonucunda faktörlere ilişkin öz 

değerleri, 1. faktör için %58,47, 2. faktör için %9,07, 3. faktör için ise %6,66 oranında ölçtüğü 

görülmektedir. Ayrıca üç faktör ve 17 sorudan oluşan bu ölçeğin açıkladığı toplam varyans 

%79,2'dir. 

4.3. Araştırma Hipotezleri 

Çalışmada 5 hipotez belirlenmiştir.  

Hipotez 1 (H1): İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olması ile COSO iç 

kontrol unsurlarından kontrol çevresinin uygulanması arasında fark yoktur. 

Hipotez 2 (H2): : İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olması ile COSO iç 

kontrol unsurlarından risk değerlendirmenin uygulanması arasında fark yoktur. 
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Hipotez 3 (H3): İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olması ile COSO iç 

kontrol unsurlarından kontrol faaliyetlerinin uygulanması arasında fark yoktur. 

Hipotez 4 (H4): İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olması ile COSO iç 

kontrol unsurlarından bilgi ve İletişimin uygulanması arasında fark yoktur. 

Hipotez 5 (H5): İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olması ile COSO iç 

kontrol unsurlarından gözetimin uygulanması arasında fark yoktur. 

4.4. Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

4.4.1. Araştırma Kapsamında Yer Alan İşletmelere Ait Genel Bilgilerin Analizi 

Tablo 2’de araştırmaya katılan işletmelerin hukuki türü, faaliyet alanı, çalışan sayısı, iç 

kontrol sisteminin olup olmaması ve COSO hakkında bilgi sahibi olup olmaması hakkında 

bilgiler verilmektedir. 

Tablo 2. Araştırma Kapsamında Yer Alan İşletmelere Ait Genel Bilgiler 

  F % 

 

  F % 

İşletmenin 

Hukuki Türü 

Anonim şirket 32 50 

İşletme 

Çalışan Sayısı 

1-10 6 9,4 

Limited şirket 32 50 11-50 28 43,8 

 51-100 22 34,4 

İşletmenin 

Faaliyet Alanı 

İnşaat 18 28,1 101-500 4 6,3 

Tekstil 6 9,4 
501 ve 

üzeri 
4 6,3 

Gıda 14 21,9  

Mobilya 4 6,3 

COSO İç 

Kontrol 

Sistemi 

Hakkında 

Bilgi Durumu 

Çok az 34 53,1 

Diğer 22 34,4 Az 10 15,6 

 Orta 14 21,9 

İşletmede Etkin 

Bir İç Kontrol 

Sisteminin 

Mevcut Olup 

Olmaması 

Evet 32 50 

 

İyi 4 6,3 

Hayır 6 9,4 

Çok iyi 2 3,1 
Kısmen 26 40,6 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan işletmelerin %50’si anonim, %50’si ise 

limited şirkettir. Bu işletmelerin %28,1’i inşaat, %21,9’u gıda, %9,4’ü tekstil, %6,3’ü mobilya 

ve %34,4’ü de anket formunda yer almayan sektörlerde faaliyet göstermektedirler. İşletmelerin 

%50’sinde etkin bir iç kontrol sistemi mevcut iken, %40,6’sında kısmen bulunmakta, %9,4’ünde 

ise bulunmamaktadır. İşletmelerin %53,1’i COSO iç kontrol sistemi hakkında çok az, %15,6’sı 

az, %21,9’u orta, %6,3’ü iyi ve %3,1’i çok iyi bilgiye sahiptir.  
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4.4.2.COSO İç Kontrol Unsurları Durumunu Gösteren Faktörlerin Analizi  

Tablo 3’te işletmeler tarafından iç kontrole verilen önem derecesinin genel yüzdelik 

dağılımı verilmektedir. 

Tablo 3. COSO İç Kontrol Unsurları Durumunu Gösteren 

Faktörlerin Analizi 

K
es

in
li

k
le

 

K
a

tı
lı

y
o
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m

 

K
a

tı
lı
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ru
m

 

K
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ım

 

K
a

tı
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ıy
o

ru
m

 

K
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k
le

 

K
a

tı
lm

ıy
o
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m

 

Kontrol Çevresi % % % % % 

K1 İşletmede davranış kuralları ve iş yapma şekillerini kapsayan resmi 

politika ve prosedürler bulunmaktadır. 

43,8 37,5 12,5 6,3 - 

K2 Yönetim kurulu(varsa Denetim Kurulu’da) şirket faaliyetlerini etkin 

bir şekilde inceler ve alternatif görüşler sunmaktadır. 

40,6 34,4 18,8 6,3 - 

K3 Şirketin yönetsel olarak birimlerden kimlerin sorumlu olduğu ve 

yapılan işlere ait yetki limitleri belirlenmiştir. 

43,8 40,6 15,6 - - 

K4 Çalışanların gelişimi için sürekli eğitim uygulanmaktadır. 34,4 34,4 6,3 18,8 6,3 

K5 Tüm çalışanlar iç kontrol yapısının işleyişinden sorumlu tutularak 

hesap verilebilirlikleri sağlanmaktadır. 

31,3 37,5 21,9 6,3 3,1 

Risk Değerlendirme 

R1 İşletme hedeflerine ilişkin risklerin tanımlanması ve değerlemesi net 

bir şekilde yapılmaktadır. 

34,4 37,5 28,1 - - 

R2 Hedeflere ilişkin ortaya çıkabilecek riskler için risk yönetim süreci 

oluşturulmaktadır. 

34,4 40,6 21,9 3,1 - 

R3 Risk yönetim sürecinde hile riski de ele alınmaktadır. 28,1 34,4 34,4 3,1 - 

R4 Risklerde meydana gelebilecek olası değişimler izlenmektedir. 34,4 43,8 21,9 - - 

Kontrol Faaliyetleri 

F1 İşletme hedeflerine ilişkin risklerin kabul edilebilir düzeyde 

kalmasını sağlayan kontrol faaliyetleri seçilmektedir. 

25,0 56,3 18,8 - - 

F2 Kontrol faaliyet süreçleri teknoloji destekli olarak oluşturulmaktadır. 25,0 40,6 25,0 9,4 - 

F3 İşletme hedeflerine ulaşabilmek için şirket faaliyetlerine uygun 

politika ve prosedürler geliştirilmektedir. 

37,5 43,8 18,8 - - 

Bilgi ve İletişim 

B1 İç kontrol kalitesini arttırmak amacıyla ilgili ve kaliteli bilgi 

toplanmakta ve kullanılmaktadır. 

3,6 10,6 25,6 41,3 18,9 

B2 İç kontrole ilişkin amaç ve sorumluluklar işletme içi birim ve 

kişilere iletilmektedir. 

34,4 43,8 15,6 6,3 - 

B3 İç kontrol faaliyetlerine etki edecek dış çevre ile iletişim süreçleri 

oluşturulmakta ve sürdürülmektedir. 

34,4 31,3 28,1 6,3 - 

Gözetim 

G1 İç kontrol bileşenlerinin planlandığı şekilde yürütüldüğünden emin 

olmak için izleme faaliyetleri yürütülmektedir. 

31,3 43,8 18,8 6,3 - 

G2 Şirketin hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek iç kontrol eksiklik 

veya hataları ilgili birim ve kişilere raporlanmaktadır. 

Faktör analizi sonrası ölçekten çıkarılmıştır. 

 

 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 857 

4.4.3. Analizlerin Hipotezler Çerçevesinde Yorumlanması 

İşletmelerde etkin bir iç kontrol sisteminin olup olmaması ile iç kontrol unsurlarının 

uygulanma durumunun belirlenmesine yönelik hipotez testleri yapılmıştır. Hipotez testleri için 

Tek Yön Varyans Analizi kullanılmıştır. Analizler SPSS programı ile yapılmıştır. 

4.4.3.1. Hipotez 1 İçin Analiz Sonuçları ve Yorumlanması 

Hipotez 1:  

H0: İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olması ile COSO iç kontrol 

unsurlarından kontrol çevresinin uygulanması arasında fark yoktur. 

H1: İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olması ile COSO iç kontrol 

unsurlarından kontrol çevresinin uygulanması arasında fark vardır. 

Analiz sonuçlarına göre işletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olması ile COSO 

iç kontrol unsurlarından kontrol çevresinin uygulanması arasında K3 ifadesi dışında anlamlı 

düzeyde farklılık olduğu belirlenmiştir. Tablo 4’te K3 ifadesi dışındaki her ifade için p<0,05 

olduğu görülmektedir.  Ayrıca ifadelerin ortalamalarında da p<0,05 olduğu için H0 hipotezi 

reddedilmiş, dolayısıyla H1 hipotezi kabul edilmiştir. . Tablo 4’te Tek Yön Varyans’nın temel 

varsayımı olan Levene testinin sonuçları da görülmektedir. İfadelerin ortalamalarında 

p(Sig.)0,05büyük olduğu için varyansların homojen olduğu söylenir. Neticede varyans 

analizinin temel varsayımı sağlandığı için, varyans analizinden elde edeceğimiz sonuçların 

sağlıklı olduğu söylenebilmektedir. Dolayısıyla İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut 

olmasında COSO iç kontrol unsurlarından kontrol çevresinin önemli bir faktör olduğu sonucuna 

varmak mümkündür. 

Tablo 4. İşletmede Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin Mevcut Olması İle COSO İç Kontrol 

Unsurlarından Kontrol Çevresinin Uygulanması İfadeleri Arasındaki Farka İlişkin Varyans Testi 

Değerleri 

İfadeler N 
Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
Sıklık P(Sig)* 

Homojenlik P 

(Sig) Levene 

Testi** 

K1 64 9,009 3,003 3,721 ,016 ,069 

K2 64 11,946 3,982 5,252 ,003 ,088 

K3 64 3,563 1,781 2,017 ,142 ,000 

K4 64 12,316 3,079 4,026 ,006 ,760 

K5 64 11,304 2,826 3,614 ,011 ,075 

ORTALAMA 64 28,004 2,546 4,498 ,000 ,074 

*p<0,05, %5 anlamlılık düzeyinde farklılık vardır. **p>0,05, %5 anlamlılık düzeyinde farklılık vardır.  
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4.4.3.2. Hipotez 2 İçin Analiz Sonuçları ve Yorumlanması 

H0: İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olması ile COSO iç kontrol 

unsurlarından risk değerlendirmenin uygulanması arasında fark yoktur. 

H1: İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olması ile COSO iç kontrol 

unsurlarından risk değerlendirmenin uygulanması arasında fark vardır. 

Analiz sonuçlarına göre işletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olması ile COSO 

iç kontrol unsurlarından risk değerlendirmenin uygulanmasıarasındaR3 ifadesi dışında anlamlı 

düzeyde farklılık olduğu belirlenmiştir. Tablo 5’te R3ifadesi dışındaki her ifade için p<0,05 

olduğu görülmektedir.  Ayrıca ifadelerin ortalamalarında da p<0,05 olduğu için H0 hipotezi 

reddedilmiş, dolayısıyla H1 hipotezi kabul edilmiştir. . Tablo 5’te Tek Yön Varyans’nın temel 

varsayımı olan Levene testinin sonuçları da görülmektedir. İfadelerin ortalamalarında 

p(Sig.)0,05büyük olduğu için varyansların homojen olduğu söylenir. Neticede varyans 

analizinin temel varsayımı sağlandığı için, varyans analizinden elde edeceğimiz sonuçların 

sağlıklı olduğu söylenebilmektedir. Dolayısıyla İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut 

olmasında COSO iç kontrol unsurlarından risk değerlendirmenin önemli bir faktör olduğu 

sonucuna varmak mümkündür. 

Tablo 5. İşletmede Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin Mevcut Olması İle COSO İç Kontrol 

Unsurlarından Risk Değerlendirme Uygulanması İfadeleri Arasındaki Farka İlişkin Varyans 

Testi Değerleri 

İfadeler N 
Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
Sıklık P(Sig)* 

Homojenlik P 

(Sig) Levene 

Testi** 

R1 64 15,241 7,620 11,016 ,020 ,081 

R2 64 24,806 8,269 15,204 ,011 ,090 

R3 64 22,932 7,644 13,292 ,078 ,010 

R4 64 23,476 11,738 21,084 ,001 ,200 

ORTALAMA 64 28,421 3,158 5,877 ,041 ,094 

*p<0,05, %5 anlamlılık düzeyinde farklılık vardır. **p>0,05, %5 anlamlılık düzeyinde farklılık vardır.  

4.4.3.3. Hipotez 3 İçin Analiz Sonuçları ve Yorumlanması 

H0: İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olması ile COSO iç kontrol 

unsurlarından kontrol faaliyetlerinin uygulanması arasında fark yoktur. 

H1: İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olması ile COSO iç kontrol 

unsurlarından kontrol faaliyetlerinin uygulanması arasında fark vardır. 

Analiz sonuçlarına göre işletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olması ile COSO 

iç kontrol unsurlarından kontrol faaliyetlerinin uygulanmasıarasındaF2 ifadesi dışında anlamlı 

düzeyde farklılık olduğu belirlenmiştir. Tablo 6’da R3ifadesi dışındaki her ifade için p<0,05 
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olduğu görülmektedir.  Ayrıca ifadelerin ortalamalarında da p<0,05 olduğu için H0 hipotezi 

reddedilmiş, dolayısıyla H1 hipotezi kabul edilmiştir. Tablo 6’da Tek Yön Varyans’nın temel 

varsayımı olan Levene testinin sonuçları da görülmektedir. İfadelerin ortalamalarında 

p(Sig.)0,05büyük olduğu için varyansların homojen olduğu söylenir. Neticede varyans 

analizinin temel varsayımı sağlandığı için, varyans analizinden elde edeceğimiz sonuçların 

sağlıklı olduğu söylenebilmektedir. Dolayısıyla İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin 

mevcutolmasında COSO iç kontrol unsurlarından kontrol faaliyetlerinin önemli bir faktör olduğu 

sonucuna varmak mümkündür. 

Tablo 6. İşletmede Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin Mevcut Olması İle COSO İç Kontrol 

Unsurlarından Kontrol Faaliyetlerinin Uygulanması İfadeleri Arasındaki Farka İlişkin Varyans 

Testi Değerleri 

İfadeler N 
Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
Sıklık P(Sig)* 

Homojenlik P 

(Sig) Levene 

Testi** 

F1 64 20,132 10,066 16,459 ,000 ,078 

F2 64 15,566 5,189 7,435 ,062 ,000 

F3 64 9,509 4,754 6,051 ,004 ,086 

ORTALAMA  18,092 2,585 3,679 ,002 ,051 

*p<0,05, %5 anlamlılık düzeyinde farklılık vardır. **p>0,05, %5 anlamlılık düzeyinde farklılık vardır. 

4.4.3.4. Hipotez 4 İçin Analiz Sonuçları ve Yorumlanması 

H0: İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olması ile COSO iç kontrol 

unsurlarından bilgi ve İletişimin uygulanması arasında fark yoktur. 

H1: İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olması ile COSO iç kontrol 

unsurlarından bilgi ve iletişimin uygulanması arasında fark vardır. 

Analiz sonuçlarına göre işletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olması ile COSO 

iç kontrol unsurlarından bilgi ve iletişiminuygulanması arasında, B1 ifadesi dışında anlamlı 

düzeyde farklılık olmadığı belirlenmiştir. Tablo 7’de B1 ifadesi dışındaki her ifade için p0,05 

olduğu görülmektedir. Ayrıca ifadelerin ortalamalarında da p0,05 olduğu için H1 hipotezi 

reddedilmiş, dolayısıyla H0 hipotezi kabul edilmiştir.  
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Tablo 7. İşletmede Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin Mevcut Olması İle COSO İç Kontrol 

Unsurlarından Bilgi ve İletişimin Uygulanması İfadeleri Arasındaki Farka İlişkin Varyans Testi 

Değerleri 

İfadeler N 
Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
Sıklık P(Sig)* 

Homojenlik 

P (Sig) 

Levene 

Testi** 

B1 64 20,884 6,961 11,426 ,044 ,125 

B2 64 16,817 5,606 8,280 ,062 ,081 

B3 64 18,829 6,276 9,754 ,074 ,002 

ORTALAMA  28,549 3,569 6,794 ,065 ,089 

*p<0,05, %5 anlamlılık düzeyinde farklılık vardır. **p>0,05, %5 anlamlılık düzeyinde farklılık vardır.  

Tablo 7'de Tek Yön Varyans’ın temel varsayımı olan Levene testinin sonuçları da 

görülmektedir. Fakat ifadeler arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı durumlarda elde edilen 

Levene Testi sonuçlarının da bir önemi olmamaktadır. Dolayısıyla İşletmede etkin bir iç kontrol 

sisteminin mevcutolmasında COSO iç kontrol unsurlarından bilgi ve iletişimin önemli bir faktör 

olmadığı sonucuna varmak mümkündür. 

4.4.3.5. Hipotez 5 İçin Analiz Sonuçları ve Yorumlanması 

H0: İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olması ile COSO iç kontrol 

unsurlarından gözetimin uygulanması arasında fark yoktur. 

H1: İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olması ile COSO iç kontrol 

unsurlarından gözetimin uygulanması arasında fark vardır. 

Analiz sonuçlarına göre işletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olması ile COSO 

iç kontrol unsurlarından Gözetimin uygulanmasıarasında anlamlı düzeyde farklılık olduğu 

belirlenmiştir. Tablo 8’de ifadep<0,05 olduğu için H0 hipotezi reddedilmiş, dolayısıyla H1 

hipotezi kabul edilmiştir. Tablo 8’de Tek Yön Varyans’nın temel varsayımı olan Levene testinin 

sonuçları da görülmektedir. İfadelerin ortalamalarında p(Sig.)0,05büyük olduğu için 

varyansların homojen olduğu söylenir. Neticede varyans analizinin temel varsayımı sağlandığı 

için, varyans analizinden elde edeceğimiz sonuçların sağlıklı olduğu söylenebilmektedir. 

Dolayısıyla İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin mevcutolmasında COSO iç kontrol 

unsurlarından gözetimin önemli bir faktör olduğu sonucuna varmak mümkündür. 

Tablo 8. İşletmede Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin Mevcut Olması İle COSO İç Kontrol 

Unsurlarından Gözetimin Uygulanması İfadeleri Arasındaki Farka İlişkin Varyans Testi 

Değerleri 

İfadeler N 
Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
Sıklık P(Sig)* 

Homojenlik 

P (Sig) 

Levene 

Testi** 

G1 64 21,257 7,086 11,750 ,007 ,081 

*p<0,05, %5 anlamlılık düzeyinde farklılık vardır. **p>0,05, %5 anlamlılık düzeyinde farklılık vardır.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bir işletmenin iç kontrol sistemi, işletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlamak için 

belirlenen politikalardan ve yöntemlerden oluşur. İç kontrol sistemini çeşitli unsurları 

bünyesinde taşıyacak şekilde oluşturmak, işletmenin daha önce belirlenen amaçlarına en etkin 

şekilde ulaşabilmesini sağlamaktadır. Bu unsurlara iç kontrol sisteminin bileşenleri de 

denilebilir. Birbirleriyle ilişkili olan ve bütünleşik bir yapının ortaya çıkmasını sağlayan iç 

kontrol unsurları işletmenin misyonunu, stratejisini ve ilgili iş amaçlarının gerçekleştirilmesini 

desteklemektedir. Bu unsurlar; kontrol çevresi, risk değerlemesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve 

iletişim, gözlemdir. Çalışmada, iç kontrol sisteminin unsurları ayrıntılı bir şekilde incelenerek 

söz konusu unsurların işlerliği Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler) açısından ele 

alınmıştır. Bu bağlamda, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 64 işletmede bir 

uygulama çalışmasının sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

- Katılımcı işletmelerin sadece %50’lik kısmında etkin bir iç kontrol sistemi 

mevcutken, diğer kalan kısımda ise mevcut olmadığı yada kısmen olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla işletmelerde iç kontrol yapılarının etkinleştirilmesi 

rekabet edebilirliğini artıracağı gibi, işletmenin amaç ve hedeflerine ulaşmada da 

öncülük sağlayacaktır.  

- COSO iç kontrol yaklaşımı hakkında işletmelerin yaklaşık olarak %10’u bilgi 

sahibi olduklarını, kalan %90 gibi büyük bir kısım ise az, orta bilgi sahibi 

olduklarını yada hiç bilgi sahibi olmadıklarını bildirmişlerdir. Bu durum, 

Ülkemizde işletmelerin bu konuyu henüz daha çok fazla önemsemediği sonucunu 

da ortaya çıkarmaktadır. 

- İç kontrol etkinliğinde, COSO iç kontrol unsurlarından; kontrol çevresi, risk 

değerlemesi, kontrol faaliyetleri ve gözlem önemli bir faktör olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Her ne kadar bu unsurlar hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını 

bildirseler de, iç kontrol sistemi içerisinde fayda sağlayacağı konusunda görüş 

bildirmişlerdir. Dolayısıyla işletmeler, gerek Sanayi Odaları ve Organize Sanayi 

Bölgesi Müdürlüğü gerekse Ticaret Odaları gibi meslek örgütleri tarafından bu 

konular hakkında eğitimlere tabi tutulması son derece faydalı olacaktır.  

- Öte yandan şüphesiz ki kısıtlı bir alanda yapılmış olan bu çalışma tüm Türkiye 

için genellenemez. Yapılan yorumların Türkiye’deki tüm işletmelerin görüşlerine 

genelleme yapabilmek için diğer illerdeki Organize Sanayi Bölgelerindeki 

işletmeleri içeren çalışmalar bundan sonraki araştırmalara yön verebilir. 
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Özet 

Günümüz rekabet dünyasında yenilik ve Ar-Ge, firmaların büyümek ve performanslarını arttırmak için en 

çok ihtiyaç duyduğu faktörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde Ar-Ge harcamaları OECD ülkelerinin gerisinde 

olmakla birlikte yıllar itibarıyla artış göstermektedir. Ar-Ge yatırımları, inovatif ürün ve hizmetlerin üretilmesini 

mümkün kılarak, firmalara uzun dönemli büyüme ve rekabet avantajı sağlayan ve değer yaratan faaliyetlerdir. Bu 

çalışmanın amacı, önemi her geçen gün biraz daha artan Ar-Ge harcamalarının firmaların finansal performansına 

etkisini araştırmaktır. Bu amaçla BIST teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge 

harcamalarının aktif karlılığına(ROA) ve özsermaye karlılığına (ROE) etkisini panel veri analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre Ar-Ge harcamaları ile hem ROA hemde ROE arasında uzun dönemde nedensellik ilişkisinin var 

olduğu tespit edilmiştir. Ar-Ge harcamalarından ROA ve ROE’ye tek yönlü bir nedenselliğin olduğu tespit 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler:Ar-Ge Harcamaları, Finansal Performansı, Panel Veri Analizi 

 

THE EFFECT OF R&D EXPENSES ON FIRMS CHANGE IN RETURN ON ASSETS 

AND RETURN ON EQUITY: EVIDENCE FROM BIST TECHNOLOGY SECTOR 

Abstract 

In today's competitive world innovation and R&D (Research and Development) are the most important 

factors that needed both grow and increase their performance for companies. Although the R&D expenditure in 

Turkey lags behind OECD countries, it has been increasing from year to year. By making it possible to produce 

innovative products and services, R&D investments provide long term growth and competitive advantages and 

create value for corporations. The aim of this study is to investigate the importance of the impact of the R&D 

expenditures which show on increasing scale day by day on the financial performance of the companies. For his 

purpose, the impacts of the companies which are in service of the BIST technology and information sector into the 

return on assets and return on equity of the R&D expenditures searched with panel data analysis.  According to the 

results of the analysis, long-term causality relationship between R&D expenditures and ROA  and ROE was found. 

It has been determined that R&D expenditures have a one-way causality for ROA and ROE.  

Keywords: R&D expenditure, Financial Performance, Panel Data Analysis. 

mailto:hhyildirim@balikesir.edu.tr
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1. GİRİŞ 

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) kelimesi son zamanlarda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Ar-Ge mikro açıdan değerlendirildiğinde firmaların satışlarını ve karlılığını 

arttırmak için yeni bir ürün üretmek ve geliştirmek amacıyla yaptığı faaliyetlerdir. Makro açıdan 

değerlendirildiğinde ise ülkelerin dış ticarette üstünlük sağlamak amacıyla yaptıkları faaliyetleri 

kapsamaktadır. İşletmeler ve ülkeler rekabetin yoğun yaşandığı günümüzde rakiplerine göre 

üstünlük sağlamak için yenilik yapmak zorunda kalmaktadır. Ülkelerin Ar-Ge faaliyetleri 

sonucunda yüksek teknolojiyi elde etme ve kullanma yeteneği, günümüz rekabet ortamında 

ülkelerin birbirlerine karşı üstünlük sağlamasında önemli hale gelmiştir (Bilici, 2002: 14). 

Yenilik, bilimsel araştırmadan icada, geliştirmeye ve ticarileştirmeye kadar yeni bir ürün 

veya süreç yaratmadaki endüstriyel, teknik, ticari ve endüstriyel adımların bütünüdür. İnovasyon, 

yeniliğin ortaya çıkarılması ve bunun pazara başarılı bir şekilde uyarlanmasıdır. İnovasyon, 

ürünler, süreçler, teknoloji ve hizmetler ile ilgilidir (Brown ve Uljin, 2004: 2). Yeniliğin 

teknoloji ve bilim için ifade ettiği önem günümüzde işletmeler içinde geçerlidir. İşletmeler 

sunmuş oldukları mal ve hizmetlerde yenilik yapmadan pazar payını ve satışlarını arttırabilmesi 

mümkün değildir (Polat ve Elmas, 2016: 477). İşletmeler mevcut faaliyetlerine yenilikleri iki 

şekilde kazandırabilir. Bunlardan birincisi, yenilikleri pazardan (dışarıdan) temin edebilir veya 

ikinci olarak da Ar-Ge yaparak elde edebilir. Dışarıdan yeniliğin temini çoğu zaman patent ve 

kullanım haklarından dolayı sınırlı ve yüksek maliyetler içerdiğinden dolayı işletmeler 

çoğunlukla kendi bünyelerinde Ar-Ge faaliyetlerine önem vermektedirler.  

Ar-Ge inovasyonun önemli bir parçasıdır. İnovasyon, işyerlerinde ve çeşitli iş 

kollarındayeni ya da önemli ölçüde geliştirilerek yenilenmiş hizmet, mal,süreç ya da yeni 

pazarlama ve örgütsel metodun uygulanması olarak ifade edilebilir. İnovasyonun üç temel amacı 

vardır. Bunlar; işletmenin varlığını sürdürebilmesi, işletmenin pazarda lider konuma gelmesi ve 

kârın arttırılmasıdır. 

Günümüzde işletmeler özgün olmak ve fark yaratmak için Ar-Ge’ye verdikleri önem her 

geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak işletmeler bütçelemelerinde Ar-Ge payını 

arttırmaktadır. Müşterilerin isteklerine en iyi yanıtı verebilmek için işletmeler firma bünyelerinde 

Ar-Ge departmanları kurarak ve bu departmanlara ciddi kaynaklar arttırmaktadırlar. Ülkeler ve 

firmalar Ar-Ge yatırımları yaparak maliyet avantajı elde etmektedirler. Maliyette elde edilen 

avantaj karı olumlu yönde etkilemektedir. 

Türkiye’nin 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nda; Ar-Ge ve yenilik 

politikasının temel amacı; “teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı arttırılarak 

faydaya dönüştürülmesine, yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının 

ticarileştirilmesine ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle ülkemizin küresel ölçekte yüksek 

rekabet gücüne erişmesine katkıda bulunmak” olarak belirtilmiştir. Yine plan doğrultusunda 

ülkemizdeki Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki payının 2018 yılında %1,8 seviyesine 

yükseltilmesi hedeflenmiştir. 

 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 866 

Şekil 1. Araştırma ve Geliştirme Harcamalarının GSYH’deki Oranı 

 

Şekil 1’de araştırma ve geliştirme harcamalarının GSYH’deki oranları, Avrupa Birliği 

ortalaması (AB), OECD üyesi ülkelerin ortalaması, Türkiye ve Dünya ortalaması şeklinde 

gösterilmiştir. Dünya ortalamasına bakıldığında 2000’den 2014 yılına kadar araştırma ve 

geliştirme harcamalarının GSYH’deki payı yaklaşık olarak %2 civarındadır. OECD ülkelerinin 

ilgili yıllardaki araştırma ve geliştirme harcamalarının GSYH’deki payının ortalaması dünya 

ortalamasından yüksek olup yaklaşık %2.3 ile %2.5 civarındadır. Avrupa Birliği üyesi (AB) 

ülkelerine bakıldığında araştırma ve geliştirme harcamalarının GSYH’deki payı dünya 

ortalamasın altında olup son yıllarda dünya ortalamasına yaklaşmıştır. Türkiye’ye baktığımızda 

araştırma ve geliştirme harcamalarının GSYH’deki payı dünya ortalamasının çok altındadır. 

2000’li yıllarda araştırma ve geliştirme harcamalarının GSYH’deki payı yaklaşık olarak %0,5 

daha sonraki yıllarda artış göstererek son olarak 2014 yılında bu oran yaklaşık olarak %1’e 

ulaşmıştır. 2014 yılı ve öncesi dikkate alındığında Türkiye’nin dünya ortalamasının altında 

olduğu görülmesine rağmen istikrarlı bir artış göstermesi ümit vericidir. 

Şekil 2’de Türkiye’nin 2001 ve 2014 yılları arasında Ar-Ge Yatırımlarının tutarı ve 

GSYH’deki payı gösterilmiştir. Türkiye’nin 2001 yılındaki Ar-Ge yatırımlarının tutarı 1 milyon 

292 bin TL iken 2014 yılına gelindiğinde yaklaşık olarak 17 milyon 598 bin TL değerine 

ulaşmıştır.   
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Şekil 2. Türkiye’nin Ar-Ge Yatırımları 

 
Kaynak: (Elmas ve Polat, 2016: 652). 

Şekil 3’te Dünyada en çok Ar-Ge yatırımı yapan ülkelerin 2001 ve 2013 yılları için Ar-

Ge yatırım tutarları ve Ar-Ge yatırımlarının GSYH’deki payı gösterilmiştir. ABD dünyadaki en 

fazla Ar-Ge yapan ülkedir. 2001 yılında Ar-Ge yatırım tutarı 280 milyar dolarken 2013 yılına 

gelindiğinde yaklaşık olarak 450 milyar dolar civarında Ar-Ge yatırımının olduğu görülmektedir. 

En dikkat çekici olan ülke Çin’dir. 2001 yılında 38 milyarlık bir Ar-Ge yatırımı olan Çin’in 2013 

yılına gelindiğinde Ar-Ge yatırımlarının toplam değeri yaklaşık olarak 330 milyar dolara 

ulaşmıştır. Diğer dikkate çeken ülke Güney Kore dir. Ar-Ge yatırımlarının GSYH’ya oranına 

bakıldığında 2013 yılında yaklaşık olarak %4 civarında bir orana sahip olduğu görülmektedir.  

Şekil 3. Dünyada En Çok Ar-Ge Yatırımı Yapan Ülkelerin Ar-Ge Yatırımları 

 
Kaynak: (Elmas ve Polat, 2016: 651). 

Bu çalışmada önemi her geçen gün biraz daha artan Ar-Ge harcamalarının firmaların 

finansal performansına etkisini araştırılmaktadır. Bu amaçla BIST Teknoloji sektöründe faaliyet 

gösteren firmaların Ar-Ge harcamalarının aktif karlılığına ve öz sermaye karlılığına etkisini 

panel veri analizi araştırılmıştır.  



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 868 

2. LİTERATÜR 

Konu ile ilgili yerli ve yabancı literatür incelendiğinde sektör ve endeks halinde firma 

gruplarının incelendiği bir çok akademik çalışmaya rastlanmıştır. Endeks ve sektör bağlamında 

yapılan çalışmaların çoğunluğunda Ar-Ge harcamaları ile finansal performans ve karlılık 

ilişkisine odaklanılmıştır. Çalışmanın literatür kısmı olan bu bölümde konuyla ilgili yapılmış 

çalışmaların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.  

Morbey (1988) çalışmasında Ar-Ge ile sonraki yıllarda satışlar arasında güçlü ve pozitif 

bir ilişki bulmakla beraber Ar-Ge ile karlılık arasında zayıf bir ilişki tespit etmiştir. Ayrıca Ar-Ge 

yatırımlarının satışları etkilemesi için belli bir eşiği aşması gerektiğini ifade etmiştir. 

Scherer (1965) Fortune 500 listesinde bulunan 448 firma üzerinde yaptığı inceleme ile bu 

konuyla ilgili ilk çalışmalardan birini yapmış olup, firma kârlılığındaki artış ve firmaların patent 

sayıları ile ölçtüğü icatları arasında pozitif yönlü bir ilişki bulmuştur. Çalışmada firmaların 

yenilik faaliyetlerindeki büyümenin, kâr marjını genişletmekten ziyade satışların yükselmesine 

neden olduğu ve bu yolla da firmaların kârlılığının arttığı belirtilmektedir.  

Chauvin ve Hirschey (1993), 1548 adet Compustat firması için 1988-1990 yılları 

arasındaki 3 yıllık dönemde yatay kesit verileri ile yaptığı analizdeAr-Ge giderlerinin firma 

değerini büyük oranda pozitif olarak etkilediğini ortaya koymuşlardır.  

Wakelin (2001) İngiltere‟de 170 firmanın 1988-1996 dönemine ait verilerikullanarak Ar-

Ge harcamalarıyla verimlilik artışı arasındaki ilişkiyi Cobb–Douglas üretim fonksiyonu 

yardımıyla analiz etmiştir. Tahmin sonucunda firmaların Ar-Ge harcamalarının verimlilik artışını 

üzerinde güçlü ve pozitif bir etkiye neden olduğunu, ayrıca yenilikçi firmaların yenilikçi 

olmayan firmalara göre daha fazla Ar-Ge harcaması yaptıklarını, bu durumun artan getiri ve 

yenilikçi faaliyetlere yol açtığını göstermiştir.  

Hanel ve St. Pierre (2002) Compustat II veri tabanını araştırarak 278 firmanın yatay kesit 

verileri ile firma kârlılığı ve Ar-Ge harcamaları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmanın 

bulguları, Ar-Ge harcamalarının firma kârlılığı üzerinde doğrudan olumlu bir etkisi olduğunu 

göstermiştir. 

Yücel ve Kurt (2003) hisse senetleri BIST de işlem gören 64 firma için pazarlama ve 

araştırma geliştirme giderlerinin firma kârlılığı üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışma 

yapmışlardır. Çalışmada söz konusu firmaların kârlılıkları; net satış düzeyleri, pazarlama ve Ar-

Ge giderlerine göre incelendikten sonra pazarlama ve Ar-Ge giderleri yoğunlukları 

hesaplanmıştır. Çalışmanın sonunda pazarlama giderlerinin faaliyet kârı ve satışlar ile pozitif; net 

kâr ile negatif bir ilişkisi olduğu bulunmuş, ancak Ar-Ge giderleri ile gerek kârlılık, gerekse 

satışlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Tsai ve Wang (2005) yılında yaptıkları çalışmada Tayvan Menkul Kıymet Borsasında 

işlem gören 126 imalat işletmesinin 1994-2000 yılları arasındaki verileri kullanarak Ar-Ge çıktı 

esnekliğini Ar-Ge performansının bir ölçüsü olarak kullanarak firma büyüklüğü arasındaki 
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ilişkiyi incelemiştir. Sonuç olarak firma büyüklüğünün Ar-Ge için avantajlı bir durum olduğunu 

tespit etmişlerdir.   

Parcharidis ve Varsakelis (2007), panel veri analizi uyguladıkları çalışmalarında Atina 

borsasında işlem gören 36 sanayi ve bilgisayar firmasını 1995-2000 yılları arasındaki dönemde 

incelemişlerdir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, Ar-Ge harcamalarının o yıl için 

kârlılığa etkisi negatif olsa da, 2 yıl sonrası için güçlü ve pozitif bir etkisi bulunmaktadır. 

Öztürk (2008) çalışmasında BİST’de işlem gören ve Ar-Ge yatırımı yapan firmaların 

2002-2006 yıllan arasındaki verilerini kullanarak Ar-Ge yatırımlarının firma değeri üzerindeki 

etkisini araştırmıştır. Analizinde çoklu regresyon modeli kullanmış ve analiz sonuçlarına göre 

Ar-Ge yatırımlarıfirma değeri üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı etkilerinin 

olduğunu tespit etmiştir. 

Lööf ve Heshmati (2008), İsveç firmalarında yatırım ve performans değişkenleri 

arasındaki nedensellik ilişkilerini inceledikleri çalışmalarında performans değişkenleri olarak; 

satışlar, katma değer, kâr, nakit akışı, sermaye yapısı ve çalışan sayısı değişkenlerini; yatırım 

değişkenleri olarak ise Ar-Ge harcamaları ve fiziksel sermaye değişkenlerini kullanmışlardır. 

1992-2000 yılları arasındaki dönemin incelendiği çalışmada 250 ve üzeri çalışanı bulunan büyük 

firmalarda satışlardan Ar-Ge harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisine rastlanırken, 

kârlılık ile Ar-Ge harcamaları arasında ise herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. 

Ehie ve Olibe (2010) yaptıkları çalışmada 18 yıllık süre zarfında ABD’de faaliyet 

gösteren 26500 adet firmanın Ar-Ge yatırımları ile pazar değeri arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Firma performansı firma büyüklüğü, sanayi yoğunluğu ve kaldıraçtan sonra Ar-

Ge yatırımlarından olumlu yönde etkilendiği tespit edilmiştir.  

Hajiheydari vd., (2011), satış hacmi büyüklüğü açısından belirlediği 20 çok uluslu ilaç 

şirketi için Ar-Ge harcamalarının kârlılığa etkisini incelemiştir. 2006-2010 yılları arasındaki 

dönemin analiz edildiği çalışmada Ar-Ge harcamaları ve ilaç şirketlerinin kârlılığı arasında güçlü 

ve pozitif bir ilişkinin varlığına rastlanmıştır. 

Nord (2011) ABD’de ilaç endüstrisinde faaliyet gösteren firmalar üzerine yaptığı 

çalışmada Ar-Ge yatırımlarının karlılık üzerindeki etkisini ortaya koymaya çalışmıştır. En iyi 16 

firmanın verilerinden yararlanarak regresyon analizi yapmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Ar-

Ge harcamaları ile piyasa değeri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit etmiştir.  

Pantagakis, Terzakis ve Arvanitis (2012) yaptıkları çalışmada 2006-2010 yılları arasında 

Avrupa da faaliyet gösteren 39 firmanın mali tablo verileri kullanarak Ar-Ge harcamaları ile 

firma değeri ve firma performansını incelemişlerdir. Firma performansı ile Ar-Ge harcamaları 

arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu tespit etmişlerdir. Firma değeri ile Ar-Ge harcamaları 

arasında doğrusal olmayan bir ilişkinin olduğu sonucuna erişmişlerdir.  

Çiçek ve Onat (2012), işletmelerde ürün, hizmet veya süreç odaklı olarak gerçekleştirilen 

inovasyon ve inovasyon odaklı faaliyetlerin işletme performansı üzerindeki etkilerini veri 

zarflama analizi yöntemiyle inceledikleri çalışmalarında, Borsa İstanbul’da işlem gören bilişim 
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ve teknoloji sektörü firmalarından 9’unu analiz etmişler ve bunlardan 5’inin belirlenen kriterler 

(araştırma-geliştirme giderleri, aktif kârlılığındaki yüzde değişim, satışlardaki yüzde değişim 

vb.) açısından etkin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Takım (2013) çalışmasında 200-2011 yılları arasında BIST’de faaliyet gösteren imalat 

sektöründeki 154 firmanın Ar-Ge harcamaları ile şirketin sahip olduğu patentler gibi teknolojik 

göstergelerin, piyasa değeri defter değeri oranı, fiyat kazanç oranı ve piyasa değeri gibi 

performans göstergelerine olan etkilerini araştırmıştır. Sonuç olarak inovasyon ve teknolojik 

faaliyetlerin BİST’deki şirketlerin piyasa performansını etkilediğini tespit etmiştir. 

Hsu vd. (2013) yaptıkları çalışmada 2000-2011 yılları arasında Tayvan’daki ileri 

teknoloji şirketlerinin Ar-Ge harcamaları ile finansal başarı arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. 

Net satışların Ar-Ge harcama oranından etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Ar-Ge harcamalarının 

satışları her ne kadar arttırsa da karı aynı oranda arttırmadığı sonucuna ulaşılmıştır.    

Doğan ve Yıldız (2013), Borsa İstanbul’da (BIST) Ulusal Endekste hisse senetleri işlem 

gören 173 firmanın 2008-2011 yıllarına ait çeyreklik verilerinden yararlanarak Ar-Ge 

giderlerinin firma kârlılığı üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Araştırmada bağımlı değişken 

olarak muhasebe temelli performans göstergesi “Varlık Kârlılığı” (ROA) ve “Öz Sermaye 

Kârlılığı” (ROE) kullanılmış olup, yapılan analiz sonucunda Ar-Ge harcamalarının artmasının 

firmaların kârlılıklarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Rabiei ve Dadkhah (2014), 2001-2009 arasındaki dönemde İran’daki imalat sanayi 

firmalarını panel veri analizi ile incelemişler ve Ar-Ge harcamaları ile kârlılık arasında pozitif ve 

anlamlı bir ilişkiye ulaşmışlardır. Çalışmada ayrıca, pazarlama giderleri ve pazar 

yoğunlaşmasının da kârlılık üzerinde etkili bir faktör olduğu belirtilmiştir. 

Özcan vd. (2014) 2000-2013 yılları arasında BIST’de işlem gören teknoloji ve bilişim 

firmalarının yaptıkları Ar-Ge yatırımlarının şirketlerin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. Yapılan analiz sonuçlarına göre Ar-Ge harcamalarından hisse senedi getirilerine 

herhangi bir nedensellik bulunamamıştır.  

Gharbi vd. (2014) 2002-2011 yılları arası Fransa’da bulunan 162 adet ileri teknoloji 

firmalarının Ar-Ge yoğunluğu ile hisse senedinin volatilitesi arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. 

Ar-Ge yoğunluğu ile hisse senedi volatilitesi arasında pozitif ve güçlü bir ilişkinin olduğunu 

tespit etmişlerdir.   

Kiracı ve Arsoy (2014) BIST’de faaliyet gösteren 25 adet Metal Eşya ve Makine 

sektöründeki firmanın 2007-2011 yılları arasındaki verilerinden yararlanarak Ar-Ge giderleri ile 

işletmelerin muhasebe temelli performans ölçütleri arasındaki ilişki ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Sonuç olarak Ar-Ge yoğunluğu oranı ile faaliyet kar oranı ve özsermaye karlılık 

oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü; Ar-Ge yatırımları ile aktif karlılığı, 

brüt kar oranı ve net kar oranı arasında ise istatistiksel olarak anlamsız sadece negatif yönlü bir 

ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.  
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Kocamış ve Güngör (2014) yaptıkları çalışmada 2009-2013 yılları arasında BIST 

teknoloji sektöründe işlem gören 16 firmanın Ar-Ge harcamaları ile işletme karlılıkları 

üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Çalışmalarının sonucunda Ar-Ge harcamaları ile şirketin 

faaliyet karı, vergi öncesi kar ve dönem net karından oluşan karlılık değerleri arasında pozitif 

yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Ünal ve Seçilmiş (2014) Gaziantep’de faaliyet gösteren 29 firmanın 2005-2010 yıllarına 

ait verilerinden yararlanarak Ar-Ge harcamalarının firma satış hasılatları üzerindeki ve dönem 

net karlarının Ar-Ge harcamaları üzerindeki etkinliğini dinamik panel veri modeli ile analiz 

etmişlerdir. Analiz sonucunda, firmaların Ar-Ge harcamaları ile net satış hasılatları ve dönem net 

karları ile Ar-Ge harcamaları arasındak pozitif ilişki bulunmuştur.   

Yücel ve Ahmetoğulları (2015) yaptıkları çalışmada BIST’e kayıtlı teknoloji, yazılım ve 

bilişim sektöründeki 135 firmanın 2000-2014 yılları arasındaki mali tablolarından elde edilen 

veriler ile Ar-Ge giderlerinin net kar değişimi ve hisse başına kar değerlerine olan etkisini 

kademeli regresyon analizleri yararlanarak SPSS programı ile incelemişlerdir. Sonuç olarak Ar-

Ge harcamalarındaki değişimle aynı döneme ait net kar değişimi arasında eş dönemli pozitif bir 

ilişkinin varlığı ve Ar-Ge giderlerinin hisse başına kara olan etkisinin üç dönem gecikmeli 

olduğu tespit edilmiştir.   

Işık vd. (2016) 2008 ve 2014 yılları arasında çeyreklik verilerden yararlanarak BIST’te 

işlem gören işletmelerin Ar-Ge harcamaları ile satışları ve karlılıkları panel veri analizi ile 

karşılaştırılmıştır. Analiz sonucunda Ar-Ge harcamalarının firmaların karlılığı ve satışları 

üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Polat ve Elmas (2016) yaptıkları çalışmada 2007Q1-2015Q2 dönemleri arasında BIST 

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım sektöründe faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge 

yatırımlarının finansal performanslarına etkisini panel veri analizi test etmişlerdir. Analiz 

sonuçlarına göre Ar-Ge yatırımlarının firma performansına etkisi negatif olarak belirlenmiştir. 

Firmalara ait birim etkiler incelendiğinde bazı firmaların Ar-Ge yatırımlarından olumlu, bazı 

firmaların ise olumsuz etkilendiği saptanmıştır. 

Alper ve Aydoğan (2016) BIST kimya sektöründe faaliyet gösteren 20 firmanın Ar-Ge 

yatırımları ile finansal performansları arasındaki ilişki dinamik panel veri yöntemi kullanılarak 

analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, Ar-Ge giderlerinin firmaların finansal performansını bir yıl 

gecikme ile pozitif ve anlamlı olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.    

3. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

 Bu çalışmadaki veri setinin hazırlanmasında ilgili şirketlerin finansal tabloları Kamu 

Aydınlatma Platformu (KAP)’ndan elde edilmiştir. Firmaların elde edilen finansal tablolarından 

gerekli oranlar hesaplanılmıştır. Çalışmanın yapıldığı dönem itibariyle BIST Teknoloji 

endeksinde 16 şirket bulunmaktadır. 2009-2016 yılları arasında düzenli Ar-Ge harcamaları olan 

Alcatel Lucent Teletaş Telekominikasyon A.Ş., Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karel 

Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Netaş 

Telekominikasyon A.Ş. işletmelerinin verileri analize dahil edilerek çalışmanın evreni 
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oluşturulmuştur. Analizde bu beş işletmenin Ar-Ge harcamaları, aktif karlılığı (ROA) ve 

özsermaye karlılığı (ROE) dikkate alınmıştır. Çalışmada bu değişkenlerin kullanılmasının 

literatürde konu ile ilgili yapılmış Lin. Ge ve Goh (2011), Polat ve Elmas (2016), Ehie ve Olibe 

(2010) ve Choi ve Williams (2013) çalışmalarından yararlanılarak seçilmiştir. 

 Çalışmada Ar-Ge harcamalarıile (ARGE) değişkeni elde edilmiştir. 5 şirketin mali tablo 

verilerinden yararlanarak aktif karlılığı (ROA) ve özsermaye karlılığı (ROE) elde edilmiştir. 

Çalışmada ARGE ile ROA ve ROE değişkenleri arasındaki ilişkiyi analiz edebilmek için 2 farklı 

model belirlenmiştir. Bu modeller şunlardır; 

Model 1:𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑅𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Model 2:𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑅𝐺𝐸𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡 

 Her iki modelde bağımsız değişken olarak ARGE değişkeni kullanılmıştır. 1. 

modelde bağımlı değişken olarak (ROA) aktif karlılığı kullanılmıştır. 2. modelde ise bağımlı 

değişken olarak (ROE) özsermaye karlılığı kullanılmıştır. 

4. ANALİZ BULGULARI 

Bu kısımda, 5 firmanın Ar-Ge harcamaları ile karlılık ve satışları arasındaki ilişki 2009-

2016 döneminde, panel veri yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. 

Tablo 1. Değişkenlere Ait Korelasyon Matrisi 

 ARGE ROA ROE 

ARGE  1.0000   

ROA  0.1397  1.0000  

ROE  0.2152  0.9710  1.0000 

Tablo 1’de üç değişkene ait korelasyon matrisi gösterilmiştir. Ar-Ge harcamaları ile aktif 

karlılığı (ROA) arasında 0.1397’lik bir ilişki vardır. Yine Ar-Ge harcamaları ile öz sermaye 

karlılığı (ROE) arasında 0.2152’lik bir ilişki olduğu görülmektedir. Ar-Ge harcamaları ile ROA 

ve ROE arasındaki korelasyon sonucunun düşük olduğu görülmektedir. 

Zaman serilerinin birim kök içermesi diğer bir ifade ile durağan olmayan zaman serileri 

ile çalışılması halinde yapılan analizler anlamlılığını yitirmektedir. Durağan olmayan serilerle 

yapılan analizlerde sahte regresyon sorunu ortaya çıkacağından serilerde durağanlaştırma işlemi 

fark veya logaritmik dönüşümlerle sağlanmaya çalışılmaktadır. Serilerin durağan olup 

olmadığını öğrenmek için değişkenler üzerinde bazı testler uygulanmıştır. Levin, Lin ve Chu 

(LLC), ADF ve Im, Pesaran and Shin W-stat (IPS) birim kök testlerinin sonuçları Tablo 2’de 

gösterilmiştir. Tablo 2’de görüldüğü üzere değişkenlerin tamamı hem sabitte hem de sabitli ve 

trendli durumda durağan olarak çıkmıştır.  
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Tablo 2. Değişkenlere Ait Birim Kök Test Sonuçları 

Değişkenler 

LLC IPS ADF 

Sabit Sabt. & Trend Sabitli Sabt.& Trend Sabit Sabt.& Trend 

İst. Olas. İst. Olas. İst. Olas. İst. Olas. İst. Olas. İst. Olas. 

ARGE -5.46 0.000 -4.71 0.000 -2.0 0.019 -2.57 0.000 23.16 0.010 11.90 0.025 

ROA 37.07 0.000 17.06 0.037 -4.8 0.000 -0.56 0.028 37.07 0.000 17.06 0.037 

ROE -13.8 0.000 -7.80 0.000 -5.1 0.000 -0.750 0.022 41.54 0.000 19.13 0.038 

Çalışmada seriler arasında eşbütünleşmenin varlığı Kao ve Pedroni testi ile incelenmiştir. 

Pedroni (2004) , panel veri analizinde değişkenler arasında kointegrasyon (eş-bütünleşme) 

ilişkisinin varlığını test edebilmek için yedi farklı test istatistiği geliştirmiştir. Pedroni  ve Kao 

testinin boş hipotezi olan H0 hipotezinde seriler arasında eş-bütünleşmenin olmadığı 

varsayılmaktadır. Pedroni ve Kao panel eşbütünleşme testi sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Pedroni ve Kao testleri sonuçlarına bakıldığında model 1 ve model 2 için değişkenlerin 

eşbütünleşme ilişkisinin var olduğuna karar verilmiştir. Yani her iki model için modelde 

kullanılan değişkenler uzun dönemde birlikte hareket etmektedir ve bu değişkenlerin düzey 

değerleriyle yapılacak model tahminleri sahte regresyon problemi içermeyecektir. 

Tablo 3. Pedroni (2004) ve Kao Panel Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

  Model 1 Model 2 

  Test İst. Olasılık Değeri Test İst. Olasılık Değeri 

Pedroni 

Panel v-İst. -0.0106 0.5042 0.4380 0.3307 

Panel rho- İst. -0.5008 0.3082 -0.0610 0.4757 

Panel  PP İst. -3.2913 0.0005 -2.0275 0.0213 

Panel ADF- İst. -3.0266 0.0012 -2.1331 0.0165 

Grup rho- İst. 0.7803 0.7824 1.2288 0.8904 

Grup PP İst. -3.1522 0.0008 -1.1997 0.1151 

Grup ADF İst. -2.3967 0.0083 -1.3082 0.0454 

 

Kao ADF -2.3960 0.0083 -2.3161 0.0103 

Uzun dönemde değişkenler arasındaki eş-bütünleşme sonuçlarından sonra her iki 

modeldeki kullanılan değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi granger nedensellik analizi ile 

incelenmiştir. Her iki model değişkenler arasında eş-bütünleşme olduğundan dolayı kurulan 

VAR denkleminde hata düzeltme modeli (VECM)  kullanılmıştır. Hata düzeltme modelinin 

sonucunda granger nedensellik analizi sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir.  
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Tablo 4. Model 1 ve Model 2 için Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Model Bağımlı Değ. Bağımsız Değ. Chi-sq Serbestlik Der. Olasılık Değ. 

Model 1 
ARGE ROA 0.242271 2 0.8859 

ROA ARGE 15.11963 2 0.0005 

 

Model 2 
ARGE ROE 0.0387 2 0.9808 

ROE ARGE 10.0370 2 0.0066 

Model 1’de Ar-Ge harcamalarından  (ARGE) aktif karlılığına (ROA) doğru bir 

nedenselliğin olduğunu ve Model 2’de de yine Ar-Ge harcamalarından (ARGE) öz sermaye 

karlılığına (ROE) doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğunu görülmektedir.  

Ekonometrik analizlerde çoğunlukla tercih edilen tahmin yöntemlerinden birisi olan 

regresyon analizi, bağımsız değişkenin veya değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini 

hesaplamak için kullanılmaktadır. Panel regresyon analizinin kullanıldığı bu çalışmada iki model 

analiz edilmiştir. Oluşturulmuş modellerden birincisinde Ar-Ge harcamalarındaki bir artışın aktif 

karlılığını arttırıp arttırmadığını, ikincisinde ise Ar-Ge harcamalarındaki bir artışın öz sermaye 

karlılığını arttırıp arttırmadığını analiz etmektedir.  

Tablo 5.  Tesadüfi Etkiler Modelinde Birim Etkinin Varlığını Sınamak İçin Breusch-Pagan 

Lagrange Çarpanı Testi 

Modeller Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı Sonuçları 

Model 1 
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Model 2 

 

Tablo 5’te tesadüfi etkiler modelinde birim etkinin varlığını sınamak için Breusch-Pagan 

Lagrange çarpanı testi sonuçları gösterilmiştir. Her iki model için sonuçlara bakıldığında ( 

prob>chibar2) değerleri 0.05’den büyük olduğundan dolayı klasik modelin (Havuzlanmış Panel 

modeli) uygun olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo 6’da Breusch Pagan Lagrange Çarpanı sonuçları dikkate alınarak EKK yöntemi ile 

oluşturulan denklem sonucuna göre bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni açıklama gücünün 

0.1215 olduğu görülmektedir. Bağımsız değişkenin katsayı değeri istatistiki açıdan anlamlı ve 

pozitif olduğu görülmektedir. Buna göre bağımlı değişken olan aktif karlılığında bir birimlik bir 

artış yaratabilmek için bağımsız değişken olan Ar-Ge’de yaklaşık olarak 10 milyonluk bir artışın 

sağlanması gerekmektedir.  

Tablo 6. Ar-Ge – ROA Panel Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı Değişken : ROA 

Yöntem: En Küçük Kareler Yöntemi 

Dönem: 2009-2016 

Yatay Kesit (Firma) Sayısı: 5 

Toplam Panel Gözlem Sayısı: 40 

Değişken Katsayı Standart Hata  t-istatistiği Olasılık 

ARGE 1.28E-09 5.59E-10 2.29031 0.0275 

 

R
2
 0.1215 F-İstatistiği 5.2581 

Düzeltilmiş  R
2
 0.0984 Olasılık (F-İstatistiği) 0.0274 

S.H. regresyon 1.83E+08 Durbin-Watson İst. 2.0492 

Tablo 7’de EKK yöntemi ile oluşturulan denklem sonucuna göre bağımsız değişkenin 

bağımlı değişkeni açıklama gücünün 0.16 olduğu görülmektedir. Bağımsız değişkenin katsayı 

değeri istatistiki açıdan anlamlı ve pozitif olduğugörülmektedir. Buna göre bağımlı değişken 

olan öz sermaye karlılığında bir birimlik bir artış yaratabilmek için bağımsız değişken olan Ar-

Ge’de yaklaşık olarak 5 milyonluk bir artışın sağlanması gerekmektedir.  

 

 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 876 

Tablo 7. Ar-Ge – ROE Panel Regresyon Analizi Sonuçları 

 Bağımlı Değişken : ROE 

Yöntem: En Küçük Kareler Yöntemi 

Dönem: 2009-2016 

Yatay Kesit (Firma) Sayısı: 5 

Toplam Panel Gözlem Sayısı: 40 

Değişken Katsayı Standart Hata  t-istatistiği Olasılık 

ARGE 2.76E-09 1.05E-09 2.6172 0.0127 

 

R
2
 0.1600 F-İstatistiği 7.2416 

Düzeltilmiş  R
2
 0.1379 Olasılık (F-İstatistiği) 0.0105 

S.H. regresyon 0.972 Durbin-Watson İst. 2.0906 

Panel veri analizinde oluşturulan 2 model için sonuçlar toplu halde aşağıdaki gibi 

gösterilebilir. Aşağıdaki her iki modelde gösterildiği gibi Ar-Ge harcamalarının aktif karlılığı 

(ROA) ve öz sermaye karlılığı (ROE) üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Model 1: 
ROA = C(1)*ARGE + C(2) 

ROA = 1.28172578603e-09*ARGE + 0.0236818452939 

Model 2: 
ROE = C(1)*ARGE + C(2) 

ROE = 2.76085329565e-09*ARGE + 0.0403231735769 

 Model 1 ve Model 2 için yukarıdaki sonuçlar ile Tablo 4’de ki nedensellik 

sonuçları birlikte değerlendirdiğimizde Ar-Ge harcamaları tek yönlü olarak hem aktif karlılığı 

(ROA) hem de öz sermaye karlılığı (ROE) nedensellik ilişkisinin olduğu söylenebilir. Bir diğer 

ifade ile aktif karlılığında ve öz sermaye karlılığın sebebi olarak Ar-Ge harcamaları istatistiksel 

olarak anlamlıdır. Ar-Ge harcamalarının her iki modeldeki bağımlı değişkenleri ne kadar 

etkilediği de yukarıda Model 1 ve Model 2’deki Ar-Ge değişkenin önündeki kat sayı ile 

gösterilmiştir.  

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Ar-Ge ve inovasyonun her geçen gün öneminin arttığı günümüz dünyasında karlarını 

maksimize etmek ve bunun içinde satışlarını arttırmak isteyen işletmeler faaliyetlerinde, 

ürünlerinde ve hizmetlerinde yenilik yaparak Ar-Ge sürecine gereken önemi vermeye 

başlamışlardır.  

Bu çalışmada BIST Teknoloji endeksinde yer alan 16 şirketten 5’inin 2009-2016 yılları 

arasında Ar-Ge harcamaları ile aktif karlılığı ve özsermaye karlılığı dikkate alınarak panel veri 

analizi yapılmıştır. Analize başlamadan önce üç değişken arasındaki korelasyon sonuçlarına 

bakılmıştır. Genel olarak Ar-Ge harcamaları ile ROA ve ROE arasında düşük korelasyon sonucu 

olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra değişkenlerin durağanlığı (birim kök içerip içermediği) 

incelenmiştir. Değişkenlerin düzey değerlerinde durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Durağanlık analizinden sonra değişkenlerin uzun dönemde eş-bütünleşik olup olmadıkları 

Pedroni ve Kao testleri ile analiz edilmiş ve her iki model için değişkenler arasında eş-

bütünleşmenin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uzun dönemdeki değişkenlerin birlikte hareket 

ettikleri sonucundan sonra değişkenlerin kısa dönemdeki etkileme yönünü tespit etmek amacıyla 

hata düzeltme modeli kullanılarak etkinin yönü tespit edilmiştir. Etki yönünü tespit etmede 

Granger Nedensellik testi yapılmıştır. Nedensellik analizi sonucunda Ar-Ge harcamalarından 

ROA ve ROE’ye yönelik tek yönlü bir etkinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu etkinin 

derecesini ve etkileme yönünü tespit etmek için regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon 

analizine geçmeden panel veri analizinin havuzlanmış (klasik model) olup olmadığı için Breusch 

Pagan Langrange Çarpanı testi yapılmış ve test sonuçlarına göre veri setinin klasik modele 

uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Klasik modelde kullanılan EKK yöntemi ile panel veri 

analizine ait regresyon doğrusu sonuçları elde edilmiştir. Regresyon sonuçlarında her iki 

modelde bağımsız değişken olan Ar-Ge harcamasının bağımlı değişken olan ROA ve ROE’de 

anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu sonucuna erişilmiştir. 

İşletmelerin Ar-Ge’ye yönelik olarak yapacakları bugünkü yatırımlar gelecekte 

işletmelerin çağa ayak uydurabilmesinde ve yoğun rekabet koşullarında ayakta kalabilmesine 

yardımcı olacaktır. İşletmeler Ar-Ge yönelik olarak işletme bünyesinde çalışma yapacak 

ünitelerin kurulması, yeni fikir üretebilen beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve arttırılması için 

çalışmalarda bulunulmalıdır. Tüm bu işlemlerin yapılabilmesi için işletme yönetiminin araştırma 

ve geliştirmeye yönelik olarak yeterli bütçenin ayrılması gerekmektedir. Türkiye gelişmekte olan 

ülkeler grubunda bir ülke olarak Ar-Ge faaliyetlerine gereken önemi vererek yüksek katma 

değerli ürünlerin üretimi sağlayabilir. Bu noktadakamunun da işletmelerde araştırma ve 

geliştirme faaliyetleri ile ilgili desteklerde bulunması, belli oranlarda Ar-Ge faaliyeti yürüten 

işletmelere vergi istisnalarının getirilmesi işletmelerin Ar-Ge’ye olan motivasyonlarını 

arttıracaktır. Nihai olarak Ar-Ge faaliyetleri sonucunda üretim faktörlerinin verimli ve etkin 

kullanımı işletmelerin karlılığı arttıracaktır. Makro açıdan bu olumlu sürecin sonunda ekonomik 

büyüme pozitif anlamda gelişme gösterecektir.   
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Özet 

“Kurumsal Risk Sermayesi” (Corporate Venture Capital), büyük işletmelerin belirli bir kaynak ayırarak 

işletmenin önceliklendirdiği alanlarda faaliyet gösteren Start-Up olarak adlandırılan yeni kurulmuş ancak hızlı 

büyüme potansiyeline sahip, ağırlıklı olarak teknoloji odaklı girişimlere ortaklık yoluyla yatırım yapma amacıyla 

kurulan özel bir yapıdır. Kurumsal Risk Sermayesi şirketleri aracılığıyla büyük işletmelerin sektörlerindeki gelişen 

teknolojileri işletmeye kazandırmasının yanı sıra köklü işletmelerin yeni nesil girişim ve iş modelleriyle 

bütünleşmesinin sağlanması ve işletmenin gençleştirilmesi gibi stratejik amaçlar yerine getirilebilmektedir. Bu 

çalışmada Kurumsal Risk Sermayesi şirketlerinin kuruluş yapısı, stratejik amaçları ve dünyadaki gelişiminin 

ardından Türkiye ve Dünya’dan bir örnek verilecektir. Bu alanda Türkiye’de kurulmuş ve faaliyetlerini yürütmekte 

olan Vestel Ventures şirketi ile küresel çapta faaliyet gösteren GE Ventures şirketi, amaçları ve yatırımları açısından 

detaylı olarak ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Risk Sermayesi, Startup, Girişimcilik, Yatırım 
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CORPORATE VENTURE CAPITAL COMPANIES AS A STRATEGIC 

VEHICLE: AN APPLICATION FROM TURKEY AND THE WORLD 

Abstract 

"Corporate Venture Capital" is a special structure established for investing mainly to technology-oriented 

enterprises which are newly established but have rapid growth potential called Start-Ups which are running on the 

areas prioritized by the main corporate, through partnership. Through the Enterprise Risk Capital companies, 

strategic objectives such as the integration of the big corporations with the new generation enterprise and business 

models and the rejuvenation of the business can be fulfilled in addition to the gaining of the developing technologies in 

the sector. In this study, the institutional structure, strategic objectives and development of the Corporate Venture 

Capital companies in the world will be given. Finally, Vestel Ventures, which is established in Turkey and GE 

Ventures which has global operations will be discussed in detail. 

Keywords: Corporate Venture Capital, Start-Up, Entrepreneurship, Investment 

1. GİRİŞ 

Çalışan sayılarıyla, farklı coğrafi konumlardaki birimleri ve faaliyet gösterdikleri 

sektörlerdeki yüksek iş hacimleriyle kurumsal şirketler için erişilen büyüklüğün avantajları 

olduğu kadar dezavantajları da bulunmaktadır. Özellikle büyüklüğün beraberinde getirdiği 

hantallık, yoğun hiyerarşi ve bürokrasi gibi sorunlar, şirketlerin yenilikçilik kapasitesini yeterli 

seviyede kullanamamasına ve uzun vadeli rekabet üstünlüğünü koruma veya yakalama 

stratejilerinde hedeflerine ulaşamamasına sebep olabilmektedir. Kurum içerisinde yenilikçiliği 

bir kültür haline getirebilmek ciddi ölçüde zaman ve kaynak gerektirebilmektedir. Kurumsal 

şirketlerin yenilikçilik kapasitesinin en önemli destekçisi Ar-Ge yatırımları olmaktadır. Ancak 

Ar-Ge yatırımlarının da netice itibariyle belirsizlik taşıması, uzun bir süreci gerektirmesi ve yine 

yoğun bürokrasi ve diğer nedenlerle potansiyel yenilikçi projelerin gerekli desteği bulamaması 

gibi problemleri bulunmaktadır.  

Bu noktada kurumsal şirketlere aradıkları yenilik aşısını sağlayabilecek, kurum kültürünü 

ve geleneksel iş yapış biçimlerini zedelemeden katma değerli bilgi ve iş modellerini kurum 

içerisine dahil edebilecek bir sürece ihtiyaç duyulmakta ve çözüm olarak Kurumsal Risk 

Sermayesi modeli ortaya konulmaktadır. Kurumsal risk sermayesi (KRS) (Corporate Venture 

Capital CVC), finansal piyasalarda faaliyet göstermeyen işletmelerin Start-Up’lara yatırım 

yapmak amacıyla kullandıkları yatırım modelidir. Özellikle büyük ve kurumsal işletmeler 

tarafından girişimci şirketlerine hisse yatırımları yapmak amacıyla kurulmaktadır (Reid ve 
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Nightingale 2011). 

Kurumsal risk sermayesi, kurumsal şirketler tarafından tespit ettikleri alanlarda faaliyet 

gösteren Start-Up'lara hisse senedi satın alımı yoluyla yatırım yaparak azınlık ortak haline 

gelmek üzere oluşturulan yapılardır. (Wadhwa ve Kotha 2016). Kurumsal risk sermayesi 

genellikle çatı işletme tarafından, ayrı bir tüzel kişilik olarak yapılandırılır ve faaliyetlerine 

kurumsal risk sermayesi şirketi olarak devam eder. KRS şirketleri, çatı şirketin orta ve uzun 

vadeli stratejik hedefleri kapsamında kendi yatırım stratejilerini oluşturur ve sahip olduğu fon ile 

bu strateji doğrultusunda yatırım yapılan şirketlerden oluşan bir portföyü yönetir.  

KRS şirketlerinin, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde detaylandırılacak birçok amacı 

bulunmakla birlikte temel var oluş sebebi çatı işletmenin büyüme ve yenilik kapasitesini 

destekleyici iş birliklerini sağlamak ve yatırım yapılan girişimlerle çatı işletme arasında 

know-how transferini sağlamak olarak açıklanabilir (Dushnitsky ve Lenox 2006). KRS 

şirketlerinin yaşam döngüsü şu şekilde şematize edilebilir (Birkinshaw  vd., 2002): 

 

Şekil 1. KRS Şirketlerinin Yaşam Döngüsü 

Dünya genelinde KRS şirketlerinin ilk örnekleri 1960’lı yılların ortalarında görülmüştür. 

Yıllar itibariyle kurumsal şirketlerin risk sermaye şirketlerine ve yatırımlarına olan ilgisi 

ekonomilerdeki dalgalanmalarla paralel biçimde artmış ve azalmıştır (Gompers ve Lerner 2000; 

Birkshaw ve Hill 2005). KRS yatırımları 1998 yılında 468 milyon dolar seviyesinde iken 2000 

yılı başında 6,2 milyar doları aştı (Chesbrough, 2002).   
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2. RİSK SERMAYESİ VE KURUMSAL RİSK SERMAYESİ ARASINDAKİ 

FARKLAR 

Kurumsal risk sermayesinin temelini oluşturan risk sermayesi ve özel amaçlı risk 

sermayesi şirketlerinin faaliyetleri, stratejileri ve yatırım motivasyonları göstermektedir. Risk 

sermayesi; yüksek büyüme hızına sahip Start-Up’lara erken dönem veya gelişme 

aşamasındayken, uzun vadeli ancak belirli süreli olarak yapılan sermaye yatırımları olarak 

tanımlanabilir. Risk sermaye yatırımcısı, yatırım yapılan Start-Up’ı biçimde desteklerken 

yönetsel açıdan da kontrolü altında tutmaktadır (Poser, 2012:37). Bu şirketlerin temel yatırım 

motivasyonu finansal geri dönüş elde edebilmektir. KRS şirketlerinde ise temel motivasyon ana 

şirketin uzun vadeli stratejik hedefleriyle örtüşen Start-Up’lara yatırım yaparak ana şirketin 

çıkarları doğrultusunda girişimlerden yararlanmaktır. KRS şirketleri yatırım yaptıkları 

girişimlere derinlemesine sektörel bilgi birikimi, uzmanlık ve potansiyel müşterilere erişim gibi 

imkânlar sunarken risk sermayesi şirketleri şirket inşası ve başarılı finansal sonuçlara ulaşılması 

gibi alanlarda girişimleri desteklemektedir (Waite, 2016). 

Bütün olarak değerlendirildiğinde risk sermayesi şirketleriyle kurumsal risk sermayesi 

şirketleri arasındaki farklılıklar Tablo 1’de gösterilmektedir (Waite, 2016): 

Tablo 1. Risk Sermayesi Şirketleri ile Kurumsal Risk Sermayesi Şirketleri Arasındaki 

Farklılıklar 

 
Risk Sermayesi Şirketleri 

Kurumsal Risk Sermayesi 

Şirketleri 

Yatırım Amacı Finansal getiri amaçlı yatırım yapar. Stratejik amaçlı yatırım yapar. 

Yatırım Evresi 
Fikir evresinden son evreye kadar 

girişimlere yatırım yapar. 

Erken veya orta seviye girişimlere 

yatırım yapar. 

Yatırım Sonrası 

Yatırımlar genellikle 10 yıllık anlaşmalarla 

yapılır, portföy sık değiştirilmez.  

Yatırımın geleceği KRS’nin 

bilançosuna ve liderlik yapısına 

bağlıdır. 

Kontrol Düzeyi 

Portföy yatırımları üzerinde kontrole sahip 

olmak ister. Bu amaçla yönetimde oy hakkı 

ve lidere yakın olmak ister.  

Yatırım yapılan şirkette genellikle 

oy hakkı istemez, kurulda 

gözlemci olmayı tercih eder. 

Çıkış Yöntemleri 

Sadece güçlü finansal getiri sağlayacak 

şekilde çıkış yapmak ister. 

Satın alma veya tedarikçiye 

dönüştürme gibi farklı birçok çıkış 

seçeneğini kullanır. Temel gayesi 

finansal getiri değildir. 
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3. KRS ŞİRKETLERİNİN YAPILARI VE YATIRIM MOTİVASYONLARI 

Birçok kurumsal şirket, aşırı büyüme ve bürokratikleşme sonucunda hantal bir kurum 

kültürünün etkisi altında kalmaktadır. Bu etki, kurum içi girişimciliğin azalmasına ve çalışanların 

daha az yenilik odaklı, daha fazla görev odaklı bakış açısıyla çalışmasına ve nihai olarak 

kurumun yenilikçilik seviyesinin azalmasına yol açmaktadır. Diğer taraftan yenilikçi ürün ve 

hizmetlerin kurum içerisinde geliştirilebilmesi ve katma değerli çıktılar elde edilmesi amacıyla 

kurulan Ar-Ge departmanları ve bu departmanlar için ayrılan bütçeler birçok kurumsal şirket için 

riskli oldukça uzun vadeli bir geri dönüş anlamına gelmektedir.  

KRS yapısı, kurumsal şirketlerin sonuç odaklı yatırımlar yapabilmesine, kurum kültürünü 

ve organizasyon yapısını zedelemeden yenilikleri adapte edebilmesine ve hantallaşmanın 

etkilerinden kurtulabilmesine destek olabilecek stratejik bir araçtır. KRS şirketlerinin esneklik, 

maliyet verimliliği, hızlı hareket kabiliyeti ve hızlı geri dönüş gibi yeteneklere sahip olması 

sonucunda geleneksel Ar-Ge departmanlarından veya kurum içi girişimcilik çalışmalarından 

farklılaşmasını ve daha cazip hale gelmesini sağlamaktadır. KRS modeliyle aynı amaçla 

işletmeler tarafından tercih edilen Ar-Ge yatırımı modeli ve birleşme ve devralma modeli 

arasındaki yapısal farklılıklar Şekil 2’de görülmektedir.  

 

Şekil 2. Yapısal Olarak Ar-Ge, KRS ve Birleşme ve Devralma Modelleri 
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Ana işletmenin satın alma olarak da niteleyebileceğimiz birleşme ve devralma yöntemini 

uygulaması halinde satın alınan işletmenin tüm yönetimi ana işletmenin sorumluluğu altına 

girmekte ve kısa vadede hızlı hareket kabiliyeti kazandıran bir yöntem olmakla birlikte uzun 

vadede kurum kültürü, hedefler ve işletme yapıları gibi farklı birçok unsurun etkisiyle beklenen 

faydanın yaratılamama ihtimali güçlenmektedir. KRS modelinde ise ana işletmenin tespit ettiği 

işletmelere hisse alımı yoluyla azınlık ortak olması ve bu sayede işletme yönetimi ve diğer 

sorumluluklardan kendini arındırması mümkün olmaktadır.  

KRS şirketleri, ana şirket tarafından ayrı bir tüzel kişilik olarak kurulur ve faaliyetlerini 

bu tüzel kişilik çatısı altında sürdürür. Şirketin yatırım faaliyetlerinin boyutu ve çeşidi, ana 

şirketin kurumsal stratejileri çerçevesinde oluşturulur. KRS şirketlerinin genel amaçları şu 

şekilde sıralanabilir (Chesbrough 2002): 

-  Ana işletmenin stratejik hedefleri doğrultusunda yatırım yapılan girişimlerden 

know-how ve teknoloji transferini sağlamak 

-  Ana şirketin kurum kültürünü destekleyecek biçimde girişimcilik ekosistemini 

entegre etmek 

-  Yapılan yatırımlar çerçevesinde oluşan portföyün karlılığını sağlayarak ana şirket için 

katma değer yaratmak. 

KRS şirketinin kuruluşuna karar verildikten sonra izlenmesi gereken kurulum süreci 

Şekil 3’te de görüldüğü üzere KRS şirketinin hedeflerinin tespitiyle başlamalıdır. Sonrasında 

tespit edilen hedefler doğrultusunda yatırım yaklaşımlarının tanımlanması ve örgütsel 

bağlantıların ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 

  

Şekil 3. KRS Şirketi Kurulum Süreci 

KRS yatırımlarına yön veren stratejik hedefler dört başlık altında ele alınabilir (Board 2000): 

-   Mevcut operasyonları destekleyecek teknolojilere erişim sağlamak; Bu çerçevede 

kurumsal şirketler, faaliyet gösterdikleri ana iş kollarındaki teknolojik yenilikleri 

yakalayabilmek adına Start-Up’lara yatırım yapma yolunu tercih edebilmektedir.  
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-   Ana şirketin pazardaki konumunu tehdit edebilecek gelişen iş modellerini tespit etmek; 

Kurumsal şirketler, faaliyet kollarında yer alan yeni nesil girişimlere yatırım yaparak 

farklı iş modeli uygulamalarını yakından izleyebilmekte ve bu sayede gelecek trendler 

doğrultusunda kendi iş modelini uyarlayabilecek imkana kavuşabilmektedir. 

-   Ar-Ge faaliyetlerini dış kaynaklı olarak temin etmek; İşletme içi Ar-Ge çalışmalarının 

farklı sektörlerde yüksek belirsizliğe sahip olması ve yatırımların geri dönüşünün uzun 

zaman alabilmesi, kurumsal işletmelerin bu teknolojileri doğrudan adapte edebilme 

şansına sahip oldukları Start-Up’lara yatırım yoluna gitmesine neden olmaktadır. 

-   Ürün talebini geliştirmek; Kurumsal işletmelerin sunduğu ürün veya hizmetlerle 

doğrudan ilişkili ürün veya hizmet sunan Start-Up’lar, bu işletmelerin ürünlerinin 

kullanım alanlarını genişleterek yeni pazarlar yaratabilmekte ve talebi 

geliştirebilmektedir.  

Birkinshaw ve Hill (2005), KRS şirketlerinin yatırım başarısının üç faktöre bağlı 

olduğunu savunmaktadır. Bunlar; özerk bir yönetim sistemine sahip olması, risk sermayesi 

ekosistemine entegre olunabilmesi ve hedeflere odaklı bir mükafat sistemine sahip olması olarak 

sıralanmaktadır.  

4. DÜNYADA KRS MODELİ VE YATIRIM SEVİYELERİ 

Kurumsal Risk Sermayesi modelini 1960’lı yıllardan bu yana başarıyla uygulayan A.B.D 

merkezli kurumsal şirketler, KRS modelinin uluslararası alanda tercih edilen bir yöntem haline 

gelmesinde önemli katkıya sahiptir. A.B.D merkezli KRS şirketlerinin toplam işlem hacimleri 

dikkate alındığında en fazla ilgi gören sektörler bilgi teknolojileri (IT), sağlık, medya ve temiz 

teknolojiler olarak sıralanmaktadır (Bielesch vd. 2012).  

Şekil 4’teki üçer aylık veriler dikkate alındığında 2012 yılında 765 olan KRS şirketleri 

tarafından gerçekleştirilen toplam yatırım sayısı, 2016 yılında 1.352’ye yükselmiştir. Benzer 

şekilde toplam yatırım tutarlarının da 2012 yılında toplam 8,3 milyar $ iken 2016 yılında toplam 

24,9 milyar $’a yükseldiği görülmektedir (CBInsights). 
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Şekil 4. 2012-2016 Küresel KRS Yatırım Sayısı ve Toplam Tutar Grafiği  

A.B.D’de 2016 yılı dikkate alındığında en faal KRS şirketleri, yatırım tutarları ve ilgi 

alanlarının listelendiği Tablo 2 incelendiğinde, ilk 5 sıradaki şirketlerin tamamının teknoloji 

şirketleri olduğu görülmektedir (CBInsights). 

Tablo 2. A.B.D’de 2016 Yılı En Aktif KRS Şirketleri 

 Ana Şirket KRS Şirketleri Son 5 Yatırım Toplam 

Tutarı 

Yatırım Alanı 

1 Intel Intel Capital 60,4 milyon $ Tüm teknoloji alanları 

2 Google Google Ventures 222 milyon $ Teknoloji, sağlık, bioteknoloji 

3 Salesforce Salesforce Ventures 122,6 milyon $ Kurumsal teknolojiler 

4 Comcast Comcast Ventures 59,42 milyon $ Kurumsal teknolojiler, altyapı 

teknolojileri 

5 Qualcomm Qualcomm Ventures 38,32 milyon $ Yüksek teknoloji 

A.B.D’de 2016 yılının en aktif KRS şirketlerinde ilk beş sırada yer alan şirketler, küresel 

liste dikkate alındığında da aynı sıralarını korumaktadır. CB Insights tarafından hazırlanan rapora 

göre dünya genelinde KRS şirketleri tamamlanan 1.352 anlaşma sonucunda toplam 24,9 milyar $ 

yatırım yapmıştır (www.cbinsights.com). Diğer taraftan İngiltere, Hindistan ve Çin de KRS 

yatırımlarının yoğun olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. A.B.D ve küresel sıralamanın 
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aksine bu üç ülkede ilk beş sırada teknoloji dışı faaliyet alanlarına sahip şirketlerin ağırlığı 

görülmektedir. 

Tablo 3. İngiltere, Çin ve Hindistan’da 2016 Yılı En Aktif KRS Şirketleri 

 İngiltere Hindistan Çin 

1 Saatchi Invest Brand Capital Legend Capital 

2 Salesforce Ventures Bertelsmann India Inv. Pingan Ventures 

3 Unilever Ventures Qualcomm Ventures Fosun Kinzon 

4 Google Ventures JSW Ventures Intel Capital 

5 Pfizer American Express Vent. Lilly Asia Ventures 

5. TÜRKİYE VE DÜNYA’DAN KRS ŞİRKET İNCELEMESİ; VESTEL VENTURES 

VE GE VENTURES 

5.1.  Vestel Ventures Kurumsal Risk Sermayesi Şirketi 

Türkiye’de KRS modeliyle yatırım yolunu izleyen şirketlerin sayısı henüz bir elin 

parmaklarını geçmeyecek seviyededir. Bu alanda kurumsal şirketlerin farkındalığı henüz 

olgunlaşmakla birlikte ilk ve önemli temsilcilerden biri olarak Vestel örnek gösterilebilecektir. 

Vestel, ayrı bir tüzel kişilik olarak oluşturduğu Vestel Ventures şirketi ile KRS modelini 

Türkiye’de uygulamak üzere 2014 yılında kurulmuştur.  

Şirket yönetim kurulu ve girişim proje değerlendirme kurulu tamamen Vestel içerisinden 

oluşturulan Vestel Ventures, Vestel’in mevcut ürün ve hizmetlerini destekleyici veya gelecekte 

ilgi alanına girebilecek Start-Up’lara ağırlıklı olarak tohum yatırım yaparak uzun vadede ana 

şirket Vestel’e katma değer yaratmayı amaçlamaktadır. Şirketin tespit ettiği temel yatırım alanları 

şu şekilde sıralanmaktadır (www.vestelventures.com): 

- Nesnelerin interneti 

- Mobil projeler 

- Elektronik cihazlar 

- Vestel şirketler grubu ya da kullanıcılar için önemli bir değer yaratabilecek diğer 

girişimler 
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Vestel Ventures, girişimlere yatırım sürecinde Nakit + Destek + Fon faaliyetlerinden 

oluşan V3 adı verilen formülü izlemektedir. Bu kapsamda nakit yatırımın yanı sıra prototip ve 

tasarım süreçlerinde ve uluslararası fuar ve diğer pazarlama süreçlerinde girişimler 

desteklenmektedir. Formülün son halkasında ise girişimlerin yararlanabileceği ulusal ve 

uluslararası hibe fonlarının alınabilmesi için fon desteği sunulmaktadır 

(www.vestelventures.com). Vestel Ventures’ın uzun vadeli stratejisini, yatırım yaptığı girişimleri 

eğer hedeflenen performansa veya çıktılara ulaşırsa Vestel bünyesine dahil etmek eğer beklenen 

çıktılara ulaşılamazsa ortaklığı sonlandırmak olarak tespit etmiştir. Şirket tarafından desteklenen 

ve kamuoyuna yansıyan projelerden şu şekildedir:  

- Emwair
1
: 2015 yılı itibariyle faaliyete başlayan Enwair Enerji Teknolojileri A.Ş., enerji 

sektöründe hizmet vermektedir. Faaliyetine lityum iyon bataryalar için anot, katot, polimer ve 

batarya üretimi ile başlamış olan Enwair, Türkiye’de ve dünyada ticari olarak ilk kez piyasa 

sürülecek, silisyum bazlı anot elektrot ile pazarda yerini almaya hazırlanmaktadır. 

- Osteoid
2
: 2014 yılında kurulan şirket, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi kullanarak kişiye 

özel, iyileşmeyi hızlandırıcı alçı teknolojisi üzerine çalışmaktadır.  

5.2. GE Ventures Kurumsal Risk Sermayesi Şirketi 

GE Ventures, 2013 yılında General Elektrik şirketinin uzun vadeli stratejik hedeflerine 

uygun Start-Up’lara yatırım yapmak amacıyla ayrı bir tüzel kişilik olarak kurulmuştur. Şirketin 

öncelikli temel yatırım alanları şu şekilde sıralanmaktadır (www.geventures.com):  

- Yazılım ve analitik 

- Sağlık 

- Enerji, aydınlatma ve nesnelerin interneti 

- İleri üretim teknolojileri 

Şirket, bu zamana kadar 93 farklı Start-Up’a toplam 127 yatırım gerçekleştirmiştir, yine 

bu zamana kadar 11 Start-Up’tan çıkış gerçekleştirilmiş ve bu girişimler başarılı bir şekilde GE 

şirketleri bünyesine dâhil edilmiştir. Şirket, yatırım yaptığı girişimleri şeffaf biçimde 

paylaşmakta ancak bazı yatırımların tutarlarını kamuoyu ile paylaşmamaktadır. Şirketin 

organizasyon yapısında danışma kurulunun yanı sıra farklı yatırım alanlarındaki Start-Up’ları 

                                                      
1
 Yatırıma ilişkin bilgi için bknz. http://www.enwair.com/hakkimizda 

2  
Yatırıma ilişkin bilgi için bknz. http://www.Start-Updergi.com/arastirmalar/start-up-merkezleri.html ve 

http://www.ekonomist.com.tr/girisim-kobi/bes-girisime-destek-oluyor.html  
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değerlendirmek üzere uzmanlaşmış ekipler yer almaktadır. Dört aşamalı bir yatırım modeli 

izlemektedir: 

- Yatırım: Hedeflenen alanlarda yer alan girişimlere ortaklık yatırımı.  

- Yeni İş Geliştirme: Hedeflenen alanlarda girişimcilerle yeni şirketler kurma.  

- Lisanslama: Girişimcilerin yenilikçi projelerinin tüm veya kullanım haklarını alma. 

- Ölçekleme: Girişimlerin ihtiyaç duyduğu pazarlara/bağlantılara erişimini sağlama.  

6. SONUÇ 

Kurumsal risk sermayesi şirketleri, 1960’lı yıllardan bu yana dönem içerisinde 

dalgalanmakla birlikte büyük şirketlerin yeniliğe, yenilikçi düşünceye ve kurumsal gençleşmeye 

açılan önemli bir kapısı olmuştur. Dünya genelinde birçok kurumsal şirket, KRS modeliyle orta 

ve uzun vadeli stratejileri ve sektörel dinamikler çerçevesinde Start-Up’lara yatırım yaparak bu 

genç girişimlerin dinamizmiyle, yenilikçi modelleri ve ürünleriyle şirketlerini buluşturarak 

katma değer yaratmayı başarmaktadır. Çalışmada KRS şirketleri, amaçları ve yatırım 

motivasyonları açıklanarak Türkiye ve dünyadan bir örnek KRS şirketi incelenmiştir. Türkiye, 

son 10 yılda oluşturduğu ve halen gelişme aşamasında girişimcilik ekosistemiyle içinde 

bulunduğu bölgenin lokomotif ülkesi olmayı ve Start-Up ihraç etmeyi amaçlayan ülkeler 

arasında yer almaktadır. Girişimcilik literatüründe “unicorn” olarak tabir edilen 1 milyar Dolar 

değerlemeye ulaşan bir Start-Up’a henüz sahip olmayan Türkiye’de Start-Up’ların erişebileceği 

yatırım modelleri de henüz erken gelişme aşamasındadır. Yaptığımız araştırmalar sonucunda, 

Türkiye’de kurumsal risk sermayesi şirketi misyonuyla kurulduğu tespit edilen tek şirket Vestel 

tarafından hayata geçirilen Vestel Ventures olmuştur. 

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişebilmesi, dünya genelinde faaliyet 

gösterebilecek unicorn Start-Up’ların ortaya çıkabilmesi için KRS modelinin gelişmesi ve 

yaygınlaşması önem arz etmektedir. Kurumsal şirketlerin sahip olduğu derinlemesine piyasa 

bilgisi, yönetim becerileri ve yaygın ilişki ağları Start-Up’ların hızlı büyüme için ihtiyaç 

duyduğu koşulları sağlayarak katma değerli iş birliklerinin önünü açacaktır. Diğer taraftan KRS 

şirketlerinin de tıpkı dünya genelindeki örneklerinde olduğu gibi faaliyetlerinde daha şeffaf bir 

yol izlemeleri hem diğer kurumsal şirketleri hem de Start-Up’ları teşvik etmesi bakımından 

önemlidir. Türkiye’den örnek olarak ele aldığımız Vestel Ventures, yatırım yaptığı girişimleri, 

yatırım miktar ve turlarını saklı tutmayı tercih etmektedir. Diğer taraftan yine örnek olarak ele 

alınan GE Ventures, internet sitesinde yatırım yaptığı girişimleri, başarıyla çıkış yaptığı 

girişimleri ve yatırım süreçlerini detaylı olarak açıklamakta; ayrıca yatırım fon büyüklüğü ve 
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yatırım miktarlarını da zaman zaman basın bültenleri yoluyla paylaşmaktadır. Faaliyetlerin 

şeffaflaştırılması, ekosistemin gelişimini hızlandıracak en önemli kaldıraçlardan biridir. Yine 

Vestel Ventures ve GE Ventures arasında tespit edilen bir diğer önemli fark da organizasyon 

yapısıdır. Güçlü organizasyon yapısı ve sektörel uzmanlığa dayalı bir değerlendirme komitesi 

veya değerlendirme modelinin oluşturulması, KRS şirketinin hedeflediği portföyü 

oluşturabilmesini kolaylaştıracak ve yatırım yapılacak Start-Up’ların isabetliliğini arttıracaktır.  

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin yenilikçi alanlarda küresel rekabet 

üstünlüğüne sahip girişimler ortaya çıkarabilmesi ve yüksek katma değerli ürünlere sahip 

olabilmesi için yenilikçi fikirlerle kurulan girişimlerin desteklenmesi gerekmektedir. Bu anlamda 

ülkenin köklü şirketlerinin sahip olduğu bilgi birikimini Start-Up’larla paylaşması ve 

karşılığında yenilikçi çözümlere ve dinamik bir örgüt kültürüne ulaşması hem kurumsal şirketler, 

hem Start-Up’lar hem de Türkiye açısından bir kazan – kazan formülü olarak görülmelidir.   
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Özet 

Girişimcilik ülkelerin kalkınma hedeflerine ulaşmalarında büyük önem arz eder. Ülkelerin vergi yükleri ile 

vergi yapıları girişimcilerin yatırım kararları ve dolayısıyla sermayenin hareket yönünü etkiler. Bazı ülkeler 

toplumsal yapıları ve uyguladıkları vergisel politikalar itibariyle girişimciler açısından cazip merkezler 

durumundayken, Türkiye gibi bazı ülkeler ise girişimcilik için uygun ve cazip ortamı çeşitli nedenlerle tam olarak 

oluşturamamışlardır. Zira Türkiye’de girişimciliğin önünde birtakım engeller ve sorunlar bulunmaktadır. Bu 

nedenle Türk vergi sistemine girişimcilerin bağımsız iş kurmasını özendirici bir nitelik kazandırılması 

gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de girişimciliğin önündeki sorunların çözümlenmesinde Türk vergi sisteminin 

rolü değerlendirilmiş ve ayrıca girişimcileri çeken alanlar ve özellikle de girişimciliğin geliştirilmesi açısından 

vergilendirmenin önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Türk Vergi Sistemi, Vergi Yükü, Vergilendirme Süreci 

 

ENTREPRENEURSHIP AND TURKISH TAX SYSTEM 

 

Abstract 

Entrepreneurship is very important for countries to achieve their development goals. The tax burdens and 

tax structures of the countries affect investment decisions of entrepreneurs and direction of movement of capital. 

While entrepreneurs is affected from tax policies and social structures of some countries, some other countries, such 

as Turkey, have not been able to become a suitable and attractive environment for entrepreneurship because of 

various reasons. Because there are some obstacles and problems that are weakened entrepreneurship in Turkey. 

Therefore, the Turkish tax system should encourage entrepreneurs to establish an independent business.In our work, 

the role of the Turkish tax system is evaluated in the prevention of entrepreneurial problems and areas attracting 

entrepreneurs and the importance of taxation in terms of developing entrepreneurship are trying to be revealed. 

Keywords: Entrepreneurship, Turkish Tax System, Tax Burden, Taxation Process 
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1. GİRİŞ 

Kamu harcamalarının finansman aracı olan verginin ödeme  gücü kriterlerine uygun 

olarak alınması, tasarruf ve yatırım kararlarınından kişileri vazgeçirtmeyecek nitelikte olması 

gerekmektedir. Bu nedenle vergilendirmeye ilişkin hukuki düzenlemeleri ifade eden vergi 

mevzuatının girişimci kararları üzerindeki etkilerinin ve verginin toplumsal kesimler arasında ne 

şekilde paylaştırıldığının üzerinde durulması önem arz etmektedir.  

Girişimcinin ekonomiye katma değer ekleme işini yaparken alacağı porfesyonel 

kararlarında vergilendirmenin engelleyici, vazgeçirtici ve zorlayıcı nitelikte olmaması 

gerekmektedir. Girişimcinin kamusal yararı ön plana çıkaran faaliyetlere yönelmesinde ve 

kurumsallaşmayı teşvik edebilmek adına aldığı kararlarda vergilsel uygulamalar ile ters 

düşmemesi, adil, tarafsız, destekleyici, teşvik edici bir vergilendirmenin önemini ortaya 

çıkarmaktadır. Bu nedenle vergilendirmenin mühim bir finansman aracı olması yanında etkin bir 

maliye politikası aracı olarak kullanılması ve girişimciyi başka mekanlara itecek değil, çekecek 

vergisel düzenlemelere yer vermesi gerekli ve önemlidir.  

Bu çalışmada girişimci ruhu taşıyan, yenilikçi bir anlayışla nerede, nasıl yatırım yapması 

gerektiğini bilen girişimciler ve bu girişimcilere Türk vergi sisteminde tanınan avantajlar, 

girişimcinin karşılaştığı vergisel sorunlara değinilerek girişimciyi çekmek amacıyla olağanüstü 

vergi rekabeti oluşturan mekanalara karşı ülkelerin ortak bir mücadele vermesi ve vergi 

sistemlerini çok aşırı kolaylaştırmaması gereği üzerinde durulmaya çalışılmıştır. 

2. GİRİŞİMCİLİK NEDİR? 

Girişimcilik kavramı, İngilizce “enterprise”, Fransızca “entreprendre” ve Almanca 

“unternehmen” sözcüklerinden türetilmiş ve Türkçe’de “üstlenmek” anlamına gelen bir fiili ifade 

eder (Zargan, 2016). En genel anlamıyla girişimcilik kar amacı ile riski üstüne alan ve iş kuran 

kişinin yaptığı atılımdır. En beğenilen girişimcilik tanımlarından birisi Apple tarafından 

yapılmıştır. Buna göre; “eski kuralları, çağdaş yeniliklerle yorumlayan ve aksiyona geçiren 

beceri olarak tanımlanmıştır. Diğer markaların girişimcilik tanımları ise şöyledir: Microsoft; 

“fayda ve prestij odakları tüm eylemlerin kesiştiği nokta” olarak ifade eder. Pfizer “bireyle 

yetinmeyen, siyaseti kamu yararı aksiyona yönlendiren beceri” olarak tanımlar. İkea’ya göre; 

“fikir üreten sıra dışı yöntemleri takdir eden anlayış”dır. Google ise; ”geçmişi gelecekle 

birleştiren ve şimdiyi oluşturan yetenek” olarak ifade eder (Girişimcilik, 2016).  

Girişimcilik için tam ve kesin bir tanım yapmak mümkün değildir. Ilk olarak ortaçağda 

kullanılan ve iş yapan anlamını taşıyan “entreprendere” kelimesinden gelen girişimcilik risk 

almak, yenilikçi olmak, fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilme becerilerine sahip olmak ve 

bunları hayata geçirebilmektir  (Bayhan, 2015).  

3. GİRİŞİMCİ NEDİR? 

Girişimci, mal ve hizmet üretimi yapabilmek için, üretim öğelerini en iyi koşullar altında 

biraraya getiren kişidir. Riski üzerine alarak, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 

üretim öğelerinin alımını yapar, bunların biraraya getirilmesi imkanını sağlar. Kar amacı güder, 
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ancak tek amaç para kazanmak değildir. Ekonomik bir değer ortaya koymaksızın, çeşitli 

yollardan, başkaları tarafından ortaya konulan ortak değerleri kendi tarafına aktarmanın adı 

girişimcilik değildir.  

Girişimci toplumun ihtiyaç duyduğu bir malı yada hizmeti bulup ona öncülük edip, 

üretebilen bir kişidir. Girişimci için üç temel faktör bulunmaktadır. Bunlar yetenek, cesaret ve 

bilgidir (Girişimcilik, 2016).  

3.1. Girişimcinin Özellikleri 

Bir girişimcinin sahip olması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bunlar (Etohum, 

2014): 

- Cesur, atılımcı ve yenilikçi olmalıdır. 

-  Hırslı, çalışkan ve ileri görüşlü olmalıdır. 

- İşini seven ve yaratıcı olmalıdır. 

- Başarıyı hedeflemelidir. 

- Fırsatları iyi değelendirebilmelidir. 

- Sürükleyici ve güdüleyici olmalıdır. 

- Güvenilir olmalı ve kendine güven duymalıdır. Risk alabilmeli, gerektiğinde geri 

adım atabilmeli ve yeniden başlayabilme azim ve isteğinde olmalıdır. 

- Bireysel ve toplumsal bir kişiliğe sahip olmalıdır. Kazanç alanlarını iyi tespit edip 

toplumsal alanlara yatırım yapabilmelidir.  

- İşini seven ve kaşılaştığı sorunlara pratik çözümler getirebilen biri olmalıdır. 

- Elindeki imkanları en iyi şekilde değerlendirebilen ve başkalarını motive edebilen bir 

kişilik olmalıdır. 

- Kararlı, çok yönlü, işbitirici özelliği bulunmalıdır. 

- Liderlik yeteneği ve sorumluluk duygusuna sahip bulunmalıdır. 

3.2. Girişimciliğin Önemi 

Girişimcilik ekonomiyi canlandırmada öenmli bir role sahiptir. Yani iş imkanları 

oluşturması ürün hizmet ve süreçlerde yenilikler getirmesi, mevcut işletmeler tarafından tüketici 

isteklerini karşılaması girişimciye önem kazandırır. Yenilikçi olmak, esneklik, risk alabilmek, 

önceden görebilmek gibi özellikler iş yaşamında başarı etkenleridir (Harbiforum, 2012).  

Girişimcilik 1982 Anayasası’nın tanıdığı üç temel hakla güvence altına alınmıştır. 

Bunlar; 

- Mülkiyet hakkı, 

- Meslek seçme hakkı, 

- Sözleşme yapma hakkıdır. 

Girişimciliğin önemi, girişimcilerin toplumun ihtiyaçlarını belirleyip, bunu yatırıma, 

sonucunda da toplumsal refaha dönüştürmelerinde yatmaktadır. Çünkü yatırım neticesinde 

istihdam ve gelir düzeyi yükselmekte, bireylerin ve genel olarak toplumun refah düzeyi 
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artmaktadır. Yatırımlar ekonomik dengeye ulaşmada önemli etkenlerdir. Milli ekonomi 

açısından bakıldığında girişimcilerin yürüttüğü yatırımlar bazı açılardan önem kazanır. Bunlar 

(Dura, 2010):  

- Milli gelirde artış sağlaması, 

- Gizli ve açık işsizliğin giderilmesi, 

- Gelir dağılımında adaletsizliğin önlenmesi, 

- Kalkınma ve sanayileşmenin yaygın hale getirilmesi, 

- Dış ödemeler dengesi açığının kapatılması, 

- Yerli hammaddelerin üretimde değerlendirilmesidir. 

4. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN BAZI VERGİSEL 

AVANTAJLAR 

Devletin; egemenlik alanında sahip olduğu en önemli yetkilerden biri olan vergilendirme 

yetkisini kullanırken borçlu ve alacaklı tarafın memnun kalması idarenin mükellef haklarını 

gözetmesi mükellefin ise vergiye gönüllü uyum sağlaması önemlidir. Zira toplumsal bir katma 

değerin oluşturulmasının önemli bir öğesi olan girişimcilerin ve girişimciyi teşvik eden 

uygulamalar içeren bir vergi sistemi arzulanan bir hedeftir. Türk vergi sisteminde girişimciliğe 

tanınan bazı avantajlar bulunmaktadır. 

- 292 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre genç girişimcilere kazanç 

istisnası uygulaması getirilmiştir. Buna göre ticari, zirai veya mesleki faaliyeti 

nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet 

başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, 

faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca 

elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 TL’sine kadar olan kısmı, belirli şartlarda 

gelir vergisinden müstesnadır (Resmi Gazete, 2016).  

Bu istisna sadece tam mükelleflere tanınmış olup, dar mükeleflerin bu istisnadan 

yararlanmaları mümkün değildir. Söz konusu istisna genç girişimciler için olumlu bir teşviktir ve 

önemli bir adımdır. 

Genç girişimcilere sağlanan bu teşviğin girişimcilere sağladığı avantajı göstermek için 

örnek verirsek; 

2017 yılında teşvik uygulamayan bir “X” işletmesi; 

1 yıl boyunca toplamda      300.000  TL’lik fatura kesiyor. 

Aynı yıl içinde   50.000  TL’lik işletme gideri var. 

300.000 –50.000           = 250.000 TL’dir.  

 

Bu kalan tutar X işletmesinin gelir vergisi matrahını oluşturan miktardır. 

Bu matraha göre ödeyeceği gelir vergisi 79.150 TL’dir.  
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2017 yılında teşvikten yararlanan bir “Y” işletmesi; 

1 yıl boyunca toplamda        300.000 TL’lik fatura kesiyor. 

Aynı yıl içinde 50.000 TL’lik işletme gideri var. 

300.000 – 50.000          = 250.000 TL’dir.   

 

Kalan tutar Y işletmesinin gelir vergisi matrahını oluşturan miktardır. 

Kanundan faydalanan Y işletmesinin elde ettiği 75.000 TL tutarında 

muafiyet nedeniyle indirim yapılmaktadır.  

Yani 250.000,00 – 75.000,00 = 175.000 TL. 

Y”    işletmesinin    matrahı 175.000 TL’dir. Bu matraha göre 

ödeyeceği gelir vergisi 52.900 TL’dir. 

Teşvikten faydalanmayan “X” işletmesi 79.150,00 TL vergi öderken, aynı durumda olan 

ve teşvikten yararlanan “Y” işletmesi 52.900,00 TL vergi ödemektedir. Bu teşvikten 3 yıl 

boyunca yararlanan “Y” işletmesinin “X” işletmesine göre yıllık karı; 79.150,00 – 52.900,00 = 

26.250,00 TL’dir. Bu Kanundan 3 yıl boyunca yararlanan “Y” işletmesinin “X” işletmesine göre 

3 yıllık karı; 26.250,00 * 3 = 78.750,00 TL’dir. 

- 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Kanun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 

kapsamında Ar – Ge faaliyetleri kapsamında bazı indirim, istisna ve teşvikler 

sağlanmaktadır. Yapılan düzenlemeler çerçevesinde kültür, insan ve toplumun 

bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, 

sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde 

yürütülen yenilikçi çalışmalara destek verilmeye çalışılarak girişimcilik ve yeni 

yatırımların birçok açıdan kapsamlı olarak teşvik edilmesi hedeflenmiştir. 

- 6322 sayılı Kanun ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya girişim 

sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini 

teşvik amacıyla VUK’un 325 / A maddesiyle fon oluşturmaya yönelik teşvik 

amaçlı bir düzenleme yapılmıştır. 

Bu düzenleme ile vergi literatürüne “girişim sermayesi fonu” teşvik unsuru olarak 

eklenmiştir (İnanç, 2012). Buna göre mükelleflerin girişimcilere kullandırılmak üzere ayırdıkları 

girişim sermayesi fonlarının beyan edilen gelirin veya kurum kazancının %10’unu aşmayan 

kısmını vergi matrahından indirebilmeleri imkanı getirilmiştir. Ayrıca tam mükellefiyete tabi 

girişim sermayesi yatırım fonuna katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının 

hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

Teşvik uygulamaları her ne kadar küresel ekonomik kriz nedeniyle son yıllarda gereken 

artışı gösteremese de girişimciler açısından büyük önem taşımaktadır. Kaldı ki verilen teşviklerin 

yanında ülkenin vergi sisteminin bu teşviklere yaklaşımı, teşvik edici politikalara karşı kamuoyu 

baskıları gibi çeşitli faktörlerin arz ettiği önem de yadsınamaz (Tosuner ve diğ., 2009: 135). 

Değişik kesimlerin, değişik vergisel teşviklerle desteklenmeside önemlidir. Örneğin Türk 

kadınının ekonomiye katılımı potansiyelin altındadır. Ülkemizde kadının önü açılırsa gelecek on 
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yıllık süreçte GSYH’nın yaklaşık %20 oranında artması sözkonusu olur. Bu da Türkiye 

Ekonomisi’nin % 20 daha büyümesi demektir. Ülkemizde kadınlara sağlanan girişimcilik 

destekleri yanında vergisel teşvikler sağlanması kadının ekonomiye katılımını artıracaktır.  

5. TÜRKİYE’YE YABANCI YATIRIMCI GİRİŞİ VE VERGİLENDİRMENİN 

GİRİŞİMCİYE ETKİLERİ 

Türkiye’de uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişleri 2016 yılı sonu itibariyle 

12.273.000.000 $ olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 2015 yılı ile karşılaştırıldığında%31 oranında 

bir düşüşü ifade etmektedir. Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişleri yıllar itibariyle 

Tablo 1’de verilmektedir.  

Tablo 1. Türkiye’de Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişlerinin Dağılımı 

Milyon Dolar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sermaye (Net) 14.145 10.128 9.322 8.370 11.710 6.277 

Giriş 16.136 10.761 9.890 8.631 12.074 6.886 

Çıkış 1.991 633 568 261 364 609 

Diğer Sermaye 

(Net) 

24 864 525 137 1.684 2.106 

Gayrimenkul 

(Net)* 

2.013 2.636 3.049 4.321 4.156 3.890 

Toplam 16.182 13.628 12.896 12.828 17.550 12.273 

*Yabancıların gayrimenkul alımları dahil.  

Kaynak: (YASED, 2017). 
 

Gayrimenkul alımlarından doğan sermaye girişi ise toplam brüt sermaye girişinin 

%32’sini oluşturmaktadır. 3.9 milyar dolarlık bu giriş bir önceki yıl olan 2015 yılı ile 

kıyaslandığında %6’lık bir düşüş olmuştur.  
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Şekil 1. Türkiye’de Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişleri (Milyon Dolar) 

 

(Yabancıların gayrimenkul yatırımları dahildir.) 

Kaynak: (YASED, 2017).                                                                

Şekil 1’de görüldüğü gibi Türkiye’de 1995 yılından bu yana gerçekleşen doğrudan 

uluslararası yatırımların seyri 2009 yılında düşme eğilimi göstermeye başlamıştır. 2008 yılında 

dünya finansal krizinin etkisiyle 2009 – 2010 yıllarında ani düşüş gösteren seyir 2011 yılında 

tekrar yükselişe geçerek 2017’ye kadar dalgalanma göstermiştir. 

2008 Ekonomik Krizi, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’yla kıyaslandığında mal 

piyasasının değer kaybetmesine ve sonuçta kişisel iflasların ve ekonomik olarak küçülmeye 

başlayan ülkelerde işsizliğin artmasına neden olmuştur. Krizin etkisiyle Türkiye ekonomisine 

sermaye girişi azalmış ve ihracat olumsuz etkilenmiştir (Bireysel, 2010).  

6. GİRİŞİMCİLERİN KARŞILAŞTIĞI VERGİSEL SORUNLAR  

Girişimciliği etkileyen en önemli unsurlardan biri vergidir. Devletin vergilendirmeyi 

girişimciliğin gelişimini sağlayıcı ve özendirici bir şekilde gerçekleştirmesi gerekli ve önemlidir. 

Vergilendirme girişimciliğin önünde bir engel olmamalıdır. Girişimci şahıs yada şirketlerin 

topluma sağladığı katma değeri artırmak için yatırımcıları olumsuz etkilemeyen sağlıklı bir vergi 

sistemi arzulanır. Bu nedenle girişimcileri en az düzeyde etkileyen vergi sistemleri ideal olarak 

kabul edilmektedir. 

Ülkemizde Anayasamızın 73. maddesinde “ vergi ödevi” başlığı altında uygulamaya yön 

veren vergi hukukunun genel ilkeleri yer almaktadır. Bu madde ile “mali güç”, “adalet” ve 

“kanunilik” ilkelerine yer verilmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda Türk vergi sistemi şekillenmiş ve 

çeşitli vergiler gerek ekonomiye müdahale aracı olarak ve gerekse mali amaçları gerçekleştirmek 

üzere uygulama alanı bulmuştur. 
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Ülkemizde vergiler “gelir üzerinden alınan vergiler”, “servet vergileri” ve “tüketim 

vergileri” olarak sınıflandırılmaktadır. Vergi sistemimizde girişimcinin temel iradesine ve 

kararlarına etki eden çok sayıda vergi bulunmaktadır. Bunlar gelir vergileri, katma değer vergisi, 

özel tüketim vergisi, damga vergisi, harçlar, özel iletişim vergisi, banka ve sigorta muameleleri 

vergisi gibi tüketim vergileridir. Gelir vergileri gibi dolaysız vergiler ticari, zirai, mesleki alanda 

oluşturulan katma değer üzerinden elde edilen gelirden alınan vergilerdir ve doğrudan girişimciyi 

etkiler. 

Dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki payı yaklaşık olarak %70 – 75’dir. Dolaysız 

vergilerin vergi gelirleri içindeki payı ise yaklaşıkolarak % 25 – 30’dur. Dolaylı vergilerin 

ağırlıklı olduğu bir ekonomide gelir dağılımında etkinlik sağlamak zorlaşır. Böylece gelirden az 

pay alan ve dağılımdaki olumsuzluktan etkilenen düşük ve orta gelirli ailelerin müteşebbis ruhu 

taşıyan fertlerinin ticari, sınai ve zirai alanlarda katma değer oluşturmaları zorlaşmaktadır.  

Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının dolaysız vergilerin üç katı 

olması adil bir vergilendirme olmadığının bir göstergesidir. Zirai tüketim esaslı vergileme orta ve 

düşük gelir grupları üzerinde reel olarak daha yüksek bir vergi yükü oluşturmaktadır. Bu durum 

genel talep seviyesine etkisi nedeniyle girişimciliği olumsuz etkilesede esas girişimcilik kararları 

üzerinde gelir ve özellikle de kurumlar vergisinin ağırlığının düşük olması girişimciliğin vergi 

politikası açısından desteklendiğinin bir göstergesidir. Ancak çok önemli bir hususu gözden uzak 

tutmamak gerekmektedir. Buda kurumlar vergisinin girişimcinin katlandığı yüklerden sadece 

birisi olduğudur. Girişimcinin diğer vergisel yükleri ve bu vergisel yükümlülüklerini yerine 

getirmek için katlandığı zaman ve emek yükünün de dikkate alınması gerekmektedir. 

Kurumlarda yer alan geniş ölçekli istisnalar yüzünden kurumlar vergisi oranı sağlıklı bir 

gösterge olmamaktadır. Ticari kardan mali kara geçişte beyanname üzerinden indirilen istisnalar 

sonucu kurum matrahı önemli ölçüde azalmaktadır. Bu durum sonuçta vergi oranını daha da 

düşürmektedir.  

Katma değer vergisinin yürürlüğe girmesiyle girişimciyi olumsuz yönde etkileyen 

muamele vergileri yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak katma değer vergisi işletme genelinde 

kurumlar vergisine kıyasla girişimciye daha fazla şekli yük yükleyen bir vergidir.  

Girişimciler katma değer vergisi indirimleri konusunda sorunlar yaşayabilmektedirler. 

Girişimci mal ve hizmet alırken aldığı fatura ile ilgili olarak bilinçli olmalıdır. Alınan faturanın 

içeriği olan malın, satıcının stoklarında bulunmaması halinde, satıcı kendisi tarafından alınmamış 

bir malın satışını yapmış olacaktır ki böyle fatura gerçeği yansıtmayacağından cezai 

yaptırımlarla karşılaşabilmektedirler. Faturanın indirim konusu yapılabilmesi için Katma Değer 

Vergisi Kanunu’na uygun düzenlenmiş olması ve sonrada mutlaka alakalı bir alım ve satım 

olması gerekir (KOBİ Portalı, 2017). Ayrıca incelemeye tabi tutulan bu faturalar naylon fatura 

kabul edilip büyük cezalara tabi tutularak girişimcileri olumsuz etkileyebilmektedir.  

Damga vergisi ise bütçe gelirleri içindeki payının az olmasına karşılık yatırımcıya şekli 

yükümlülükler getirmesi yanında dönem dönem istenmeyen yükler oluşturması açısından 

yatırımcıyı olumsuz etkileyebilmektedir. Bu verginin ulusal ve uluslararası yatırımcılar için 

büyük ve gereksiz maliyet olmasından dolayı kurumsallaşmayı önlemesi ve kayıt dışılığı teşvik 
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etmesi yüzünden vergide uyumsuzluğu artırdığı ve kaldırılması gerektiği bile ileri sürülmektedir 

(Gündüz, 2008; Akın, 2017).  

Girişimci işverenlerin karşılaştığı sorunlardan biride çalıştırdıkları işçilerin işverene 

maliyetidir. Ücretin işverene maliyeti ile işçinin eline geçen net ücret arasındaki farka karşılık 

gelen vergi takozu vergi yanında benzeri mali yükümlülüklerin işveren üzerinde oluşturduğu 

mali külfeti ortaya koymaktadır.Böylelikle vergi v.b. yükümlülükler; üretim ya da faaliyetlerden 

elde edilen malların, hizmetlerin veya faktörlerin vergi öncesi ve sonrası fiyatları arasında vergi 

takozu meydana getirmekte ve bu vergi takozları farklı hacimlerde olduğunda nispi fiyatlar 

değişmektedir (Buyrukoğlu ve Kutbay, 2016). Bu durum girişimciyi kayıt dışı çalışmaya teşvik 

etmekte, çalışma arzusunu kırmakta ya da büyüme kapasitesini sınırlandırmasına yol açmaktadır. 

Iş barışının devamı ve girişimcinin teşviki ve desteklenmesi açısından işçinin ücretini ödemek 

isteyen işverenin parasal sıkıntıdan kurtulması ve ödemelerini rahatlıkla yapabilmesi için sosyal 

güvenlik primi yükünün azaltılması gerekir. Zira enflasyonun vergi matrahını aşındırması yani 

net geliri erozyona uğratması dikkate alındığında prim yükünün azaltılması girişimcinin daha 

kolay koşullarda işçi çalıştırmasına neden olabilecek (Tosuner ve diğ, 1992) işçi işveren 

sorunlarını çözerek kayıtlı kısmın oranını yükseltip rekabet dengesizliklerini azaltacaktır. 

Türk Vergi Sistemi’nde son dönemlerde “e-girişimcilik” hayli yaygınlaşmıştır. E-

girişimciler vergi kanunları uyarınca vergi dairesine kayıt yaptırmakla işe başlamaktadırlar. E-

girişimcilerin vergi dairesinin belirlediği şartlara göre işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 

işlemlerinin kayıt altına alınması ve bu girişimcilerin usulüne uygun davranması büyük önem 

taşımaktadır (Hürriyet, 2017). Kayıtdışı satışlar ve gözardı edilen bazı detaylar karşısında 

girişimciler vergi cezaları ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu nedenle e-girişimcilerin e-

ticaret konusunda danışman ya da mali müşavirlerden destek alması maddi kayıplara ve hapis 

cezalarına engel olabilecektir. 

Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü vergilendirmede adalet ilkesinden uzaklaşmasına neden 

olmaktadır. Toplanması gereken vergilerin bütçeye girmemesi mali bir zarardır. Vergi ödeme 

bilincinin olmaması kaçakçılığı teşvik etmekte ve vergisini ödeyen mükelleflerin rekabet gücünü 

ve arzusunu olumsuz etkilemektedir. Yolsuzluk ve rüşvet eğilimleri, mükelleflerin vergi 

vermekten kaçınmalarına ve ödenecek vergilerin boşa, gereksiz yerlere harcanacağı şeklinde 

olumsuz duyguların oluşmasına ve devlete olan güvenin sarsılmasına yol açmaktadır 

(EKODİALOG, 2010). Böyle bir ortamda yeni girişimciler ya piyasaya girmekten çekinecek ya 

da vergi kaçırmanın yollarına deneyecek faaliyet arayışları içine girebilecektir. Bunun için vergi 

sistemi dışına çıkmış olan kazançların, kayıp ve kaçakların sisteme dahil edilerek yeni 

girişimcilere sağlam bir faaliyet zemini oluşturması gerekmektedir. 

Sistemde vergisel düzenlemelerin sık olması, kanun maddelerinin çok geniş yorumlara 

meydan vermesi, vergi oranlarının yüksekliği sonucu kanuni düzenlemelere uyum sağlamaya ve 

bunun sonucunda da hak ettiği vergisel menfaatlerden tam ya da kısmen yararlanamayan ve 

kanuni belirsizlikler karşısında tereddüt eden bir girişimcinin oluşturduğu katma değeri düşük 

kalmaktadır (Tosuner ve diğ., 2004). Yeni fikirler bulan ve uygulamak isteyen girişimcilerin 

mali açıdan kaynak oluşturması önemlidir. Bunun için mali destek programları ile 

desteklenmeleri ve vergisel yüklerinin önemli ölçüde azaltılması gerekmektedir. Zira yeterli 
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finansal kaynağa sahip olamayan girişimciler aşırı borçlanma yolunu tercih ederek piyasadan 

silinebilmektedirler.  

Girişimcilerin gerek faaliyete girerken, gerek faaliyeti yürütürken çok fazla vergiye 

muhatap olmaları, çok fazla vergisel işlemle uğraşmaları zorlu bir sürece neden olmaktadır. 

İşlemler üzerinden ödedikleri dolaylı vergiler gelirleri üzerinden ödedikleri dolaysız vergiler 

girişimcilerin Türkiye’de faaliyet yapma yerine vergilerin sayıca az olduğu, hiç olmadığı ya da 

çok düşük miktarda uygulandığı mekanları tercih etmelerine neden olmaktadır. Zira girişimci 

faaliyete girmeden dolaylı ve dolaysız vergi yükünü ülkesel bazda karşılaştırmasını ve 

değerlendirmesini yapmakta ve kendine, faaliyetine uygun mekanları seçmektedir. 

Bu mekanlar genelde sermaye ve girişimciye “daha kolay vergi sistemi” sağlayan ve 

sunulan avantajlar nedeniyle tercih edilen vergi cenneti mekanlardır. Yabancı girişimciye idari 

kolaylıklar yanında düşük oranda ya da hiç verginin olmadığı bir ortam sağlayan ve banka 

gizliliği gibi nedenlerle bilgi değişiminin olmadığı (Dura, 2010) bu mekanlarda girişimciler 

önemli avantajlar sağlamaktadırlar. Girişimcilerin vergiden kaçınmak amacıyla tercih ettikleri bu 

alanlar aynı zamanda özel servetlerin saklanması içinde çok uygundur. Ancak bazı ülkelerin 

girişimciyi çekmek, daha fazla katma değer oluşturmak amacıyla gereğinden çok avantajla ve 

kolay bir vergi sistemi oluşturmaları küreselleşen dünyada rekabeti artırmak ve oluşan katma 

değerin denetimsiz kalarak adil bir vergi sistemi oluşturmak isteyen ülkelere zarar 

verebilmektedir. 

Girişimcinin motivasyonu ve çevre algılamasında şekli ve maddi vergisel 

yükümlülüklerin çok olduğu alanlar cazip değildir. Az vergili ya da vergisiz alanlar girişimcilere 

şekli yükümlülüklerde yüklemediğinde küçük ve yeni kurulan firmalara önemli bir pazar 

oluşturmakta ve rahat büyüme imkanları sağlamaktadır. 

Sistemimizde elektronik ortamda beyanname verilmesi, büyük mükellefler vergi dairesi 

oluşturulması önemli ölçüde girişimcilere kolaylık getirmiş, bürokratik engellerin azaltılması 

yabancı yatırımcının yatırım kararlarının hayata geçirilmesinde etkili olmuştur. 

7. SONUÇ 

Katı vergisel kurallar ve yüksek vergi oranları girişimcilerin, düşük oran uygulayan, hiç 

vergi almayan, kayıtdışılığı izin veren sistem ya da ülkeleri seçmelerine neden olmakta yani 

onları vergi cennetlerine itmektedir.Vergi cennetlerinin sermaye ve girişimciyi çekmesi diğer 

ülkelerin girişimcinin oluşturduğu katma değerden yoksun kalmasına yol açmaktadır. 

Vergi sistemimizdeki her türlü iyileşme, kolaylaşma girişimciliği destekleyecek ve kayıt 

dışını azaltacaktır. Ancak girişimci ve sermayeye sağlanan kolaylık ve teşviklerin sınırını çok iyi 

ayarlamak gerekir. Çünkü ülkelerin kendi yararlarına başka ülkelere nazaran girişimci ve 

sermayeye kolaylıklar sağlaması vergi rekabetini bozacak ve vergi de demokratikleşme 

eğilimlerini zedeleyecektir. Aslında her ülke girişimciye sağladığı kolaylıklar açısıdan bir başka 

ülkeye göre vergi cenneti konumundadır. Bu nedenle vergisel kolaylık sağlanmasına ilişkin çaba; 

toplumun vergiye uyumunu artırmaya,vergiyitüm kesimlere dengeli yaymaya ve adil bir vergi 

sistemi oluşturmaya yönelik olmalıdır. 
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Özet 

Bölge kavramının Türk yönetim sistemine yeni girdiği söylenebilir. Zira 1960 sonrası planlı kalkınmaya 

geçildikten sonra hazırlanan kalkınma planlarında bölge kavramına yer verildiği görülmektedir. Günümüze kadar 

hazırlanan kalkınma planlarında bölge planlamasına birkaç farklı şekilde rastlamak mümkündür. Bölge kavramı 

daha çok sınırları bir takımkriterlerle belirlenmiş yeryüzü parçalarını anlatmak için kullanılmaktadır. Günümüzde 

ise daha ziyade küreselleşmenin sonucu yeni yapılara karşı oluşturulan mekansal organizasyonları tanımlamak için 

kullanılmaktadır. Oluşturulan bu bölgelerin başlıca iktisadi etkinliklerinin mekanda rasyonel olarak dağılımını 

sağlamak ve bunlara uygun bir yerleşme yapısı oluşturmak için hazırlanan planlar ise bölgesel planları 

oluşturmaktadır.Bölge planlarının hangi alanları kapsayacağı konusunda Türkiye’de referans alınan temel unsur, 

Avrupa Birliği’ne uyum süreciyle birlikte kabul edilen İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasında esas alınan 

Düzey 2 sınıflandırmasıdır. Bu düzey kapsamında Türkiye 26 adet bölgeye ayrılmış ve her bir bölge için bir adet 

Kalkınma Ajansı görevlendirilmiştir. Kalkınma ajansları bölge planı yapılmasında yerel düzeydeki baş aktörlerdir. 

Dolayısıyla Türkiye’de 26 adet bölge planı bulunmaktadır. Bu çalışmada seçilen bazı bölge planları incelenerek 

girişimciliğe yönelik hedeflerinin neler olduğu belirlenecek ve birbirleriyle karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bölge Planları, Girişimcilik, Kalkınma Ajansları, Bölge Kalkınması 
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EVALUATION OF ENTREPRENEURSHIP GOALS INCLUDED IN THE 

REGIONAL PLAN OF DEVELEPMENT AGENCIES  

Abstract 

It can be said that the region concept has recently been adopted in Turkish administrative system. Because 

the region concept has been seen to be used in development plans prepared after it had been transferred to planned 

development in 1960. Region planning can be seen in a few different models in the development plans prepared up 

to now. The region concept is generally used to mean as terrain of which borders are determined by certain criteria. 

As for nowadays it is rather used to define spatial organizations established for new structures due to globalization. 

The plans prepared for providing distribution of the basic economic activities of the region rationally in these 

established regions and to establish settlement structures relevant to them are formed the regional plans. The key 

element taken as a reference on the subject what the regional plans should include in Turkey is the Level 2 

classification based on the NUTS(Nomenclature of Units for Territorial Statistics) adopted along with EU 

harmonization process. In this level framework, in Turkey, 26 regions has been established and a Development 

Agency is charged with each of them.  The Development Agencies are leading actors on local level to make the 

regional plans. Therefore, there are 26 regional plans in Turkey. In this study, by studying some selected reginal 

plans, what the goals established for entrepreneurship will be determined and evaluated with each other 

comparatively. 

Key Words: Regional Plans, Entrepreneurship, Development Agencies, Regional Development 

1. GİRİŞ 

Bölge kavramı, kullanıldığı yere göre farklı anlamlarda değerlendirilebilmektedir. Bazen 

bir şehir ölçeğinde ele alınabilirken bazen yeryüzünün daha büyük bir bölümünü ifade edebilmek 

için de kullanılabilmektedir (Keleş, 2015: 323). Günümüzde bölge kavramı ele alınırken artık 

kalkınma boyutuyla bir arada düşünülmektedir. Kalkınma kavramı, sayısal olarak bir ülkedeki 

üretim miktarının ve yıllık GSMH artışının karşılığı olan büyüme (Üstünel, 2000: 51-52) 

ifadesinin ötesinde sanayileşme, modernleşme ve ilerleme gibi konuları da içeren bir takım nitel 

dönüşümleri de kapsamaktadır (Yavilioğlu, 2002: 59). Bölgelerin kalkınmasına yönelik 

kullanılan politikaların sistematik bir şekilde uygulanmasının geçmişi çok eski değildir. Bu 

politikaların uygulanmasının temelinde bir ülkenin farklı bölgeleri arasında görülen ve temelinde 

mal, hizmet ve yatırımların dengesiz dağılımı sonucu ortaya çıkan gelir ve sosyal yapı 

farklılıklarını ifade eden bölgesel eşitsizliklerin (Salihoğlu, 2012: 34) ortadan kaldırılması 

bulunmaktadır. Bölgesel eşitsizlik; farklı bölgelerdeki kişilerin hem iş bulma, hem de eşit işe eşit 

reel ücret elde etme fırsatına sahip olamamaları şeklinde ifade edilen ekonomik fırsat eşitsizliği 

ve farklı bölgelerde yaşayan insanların sağlık hizmetlerinden, eğitim hizmetlerinden ve kültürel 

etkinliklerden aynı derecede yararlanamamalarını belirten sosyal fırsat eşitsizliklerinin 

bileşiminden oluşmaktadır (Dinler, 2014: 111). Önceleri bölgesel kalkınma politikaları 

çoğunlukla bölgesel eşitsizliklerin giderilmesine yönelik devlet güdümünde uygulanan kamusal 

teşvikler, altyapı yatırımları ve sanayinin devlet tarafından organize edilmesine yönelik 

uygulamaları kapsarken, son dönemlerde daha çok ekonomi ve ekoloji arasındaki ilişkileri 

açıklayan sürdürülebilirlik kavramı (Toprak, 2012: 4; Keleş, 2013: 107) ve bölgelerin küresel 

rekabetin odağına yerleşmesi amacına uygun olarak ele alınmaktadır. Günümüzde etkin bir 

bölgesel kalkınma politikası oluşturulabilmesi ve uygulanabilmesinin açısından en çok kullanılan 

politika araçlarının başında “bölge planlaması” faaliyetleri gelmektedir. Bölge planlaması 

politikalarının ön plana çıkmasının temelinde, uygulanan diğer kalkınma politika ve araçlarının 
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yetersiz kalması ve sorunları çözememesi, ayrıca küreselleşmenin getirdiği yeni anlayışların 

etkileri yatmaktadır (Karakılçık, 2014: 93). 

2. BÖLGE KAVRAMI VE BÖLGE PLANLAMASI 

2.1. Bölge Kavramı 

Bölge kavramı, gerek dünyada gerekse ülkemizde ortak bir ifadeyle açıklanmış bir 

kavram olmayıp, kullanıldığı yere göre farklı anlamlarda değerlendirilebilmektedir. Bazen bir 

şehir ölçeğinde ele alınabilirken bazen yeryüzünün daha büyük bir bölümünü ifade edebilmek 

için de kullanılabilmektedir (DPT, 2000: 7). Bölge kavramı en genel tanımıyla, kentlerden daha 

geniş olmakla birlikte bir devletin kapsadığı alanından küçük alanlar olarak nitelendirilebilir. Bir 

bölgenin kullanımındaki belirtilmek istenen değişime göre bölgenin kullanım yerleri de farklılık 

göstermektedir. Ele alınan bir bölgenin sınırlarının çizilebilmesi için yönetimsel, coğrafi, 

toplumsal, ekonomik ve siyasal ölçütler farklı şekillerde kullanılırken; bütün bunları kapsayacak 

şekilde hepsi birden tek bir ölçüt olarak da kullanılmaktadır (Keleş, 2008: 352). Bölge; bitki 

örtüsü, nüfus yapısı, yüzey biçimleri, ekonomik ve toplumsal yaşam biçimi, iklimi ve kaynakları 

açısından büyük benzerlikleriyle çevresinden ayrılan ve çevresine göre farlılıklar gösteren 

devletlerin ya da yeryüzünün bir bölümüdür. Ayrıca bir kentin özellikle bölgeleme politikasının 

sonucu olarak, tarım, ticaret, sanayi, konut, yönetim gibi işlevlerinden dolayı imar planlarında 

ayrılmış alanların her biri ve bazı ülkelerde birden fazla kenti içine alan yönetim birimi gibi 

çeşitli tanımları bulunmaktadır (TÜBA, 2011: 196). 

Devletler, kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için ulusal, bölgesel ve yerel 

düzeyde farklı örgütlenmeler içinde faaliyet yaparlar. Ülkemizde 1961 ve 1982 Anayasaları 

merkezi yönetimin bölgesel düzeyde örgütlenmesine imkân tanımıştır. Bölge, merkezi yönetimin 

taşra uzantısı olmasına rağmen, il gibi görev ve faaliyet alanı aynı şekilde örgütlenmiş değildir. İl 

müdürlüklerinin faaliyet alanı o ilin coğrafi sınırları ile bağlı olduğu halde, merkezi yönetim 

kuruluşlarının bölge merkezi ile buna bağlı olan illerin faaliyet alanları birbirinden farklıdır. 

Bölge kuruluşları; hizmet gerekleri, teknik ihtiyaçlar, bürokrasinin olumsuz etkilerini azaltmak 

ve valinin denetiminden kurtulmak, örgütsel olarak büyümek gibi nedenlere dayanmaktadır. 

Ülkemizde Ulaştırma Bakanlığı, bölge düzeyinde örgütlenmiş olup; diğer bakanlıklar, “bağlı” ve 

“ilgili” kuruluşlarının bölge müdürlükleri şeklinde örgütlenme içine girmişlerdir. Karayolları 

Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Çalışma Genel Müdürlüğü, Orman Genel 

Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı gibi kuruluşların aynı 

veya değişik kentlerde bölge müdürlükleri bulunmaktadır (Eryılmaz, 2013: 159).  

Özellikle son 20-30 yıldan bu yana küreselleşmenin etkilerini arttırması ve rekabet 

edebilirlik ekseninde ortaya çıkan değişiklikler Türkiye’de bölge kavramının içeriğinin 

değişmesinde önemli roller oynamıştır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de bölgesel kalkınma ile 

ilgili olarak ön plana çıkan bölge tanımı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasıdır (İBBS). Bu 

sınıflandırma, Avrupa Birliği’nde bölgesel politikalarla birlikte kullanılan bölge sınıflandırılması 

esas alınarak Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde kabul ettiği bir bölgelendirme 

sistemidir. 28.08.2002 tarih ve 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması ile amaçlanan; bölgesel istatistiklerin toplanması, 

geliştirilmesi, bölgelerin sosyoekonomik açılardan analizinin yapılması, bölgesel politikaların 
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çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği’nin bölgesel istatistiki seviyesine uygun, 

karşılaştırılabilir istatistiki bir veritabanı oluşturulması gibi önceliklerdir.  

2.2. Bölge Planları 

Bölge planlarının hazırlanmasının gereği bazı bölgelerin ekonomik, tarihsel ve coğrafi 

sebeplerinden dolayı, ülkenin diğer bölgelerine oranla daha az ve diğer bölgelerin gelişmesine 

katkı da bulunacak bir şekilde geri kalması olarak tanımlanabilen bölgesel azgelişmişlik 

sorununun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır (TÜBA, 2011: 197). Bölge Planlaması ulusal 

sistemin küçük bir bölümde yapılan bir kalkınma faaliyeti olarak, il düzeyinden çok daha güçlü 

bir organizasyonla yapılacak olan kalkınma faaliyetlerinin sıralanması olarak tanımlanmaktadır 

(Tekeli, 1972: 14). Bölge planı, ele alınan bölgenin, sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziki 

kaynaklarını en verimli bir biçimde değerlendirerek, bunların uzun vadede gelişmelerini ve geri 

kalmış bölgelerin diğer bölgelere göre olumsuzluklarını giderip, kalkınmasını sağlamak amacıyla 

oluşturulmaktadır (İsbir, 1991: 162). 

Ülkemizde, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla birçok çalışma 

yapılmış ve kalkınma planları, hükümet politikalarının öncelikli uygulama alanları içinde yer 

almıştır. Dönem dönem farklı politikalar planlanmış veya uygulanmaya konulmuş olmakla 

beraber, birçok planda imzası olan eski adıyla Devlet Planlama Teşkilatı yeni adıyla Kalkınma 

Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan kalkınma planları ülkemizin bölgesel gelişme 

politikalarının ve uygulamalarının temel aktörü olmuştur (Sert, 2012: 120). Günümüzde 

Türkiye’de bölge planlarının yapımı konusunda koordinasyon görevi Kalkınma Bakanlığı’nda 

olmakla birlikte plan yapımı konusunda yetkilendirilmiş diğer birimler ise her bir Düzey 2 

bölgesinde faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları’dır. 

3. KALKINMA AJANSLARININ İLK ORTAYA ÇIKIŞI VE TÜRKİYE’DE 

KURULMASI 

Bölgesel Kalkınma Ajansları’nın ilk ortaya çıkışı Amerika Birleşik Devletleri’nde 

yaşanan ve etkisi tüm dünyaya yayılan büyük buhran dönemine kadar uzanmaktadır. 1929 

yılında dünya ekonomik krizinde, mekânsal eşitsizlikler ve sektörel alanlardaki açmazlar, 

özellikle krizden etkilenen ülkelerde bölgesel programları gerekli hale getirmiştir. Amerika’da 

1929 ekonomik krizinden diğer bölgelere göre daha fazla etkilenen Tennessee Vadisi’nde 1933 

yılında başlatılan bölgesel kalkınma programı, böyle bir gerekliliğin sonucu ve tarihte bilinen ilk 

Kalkınma Ajansı örneği olmuştur. Tenessee Vadisi örneği aynı zamanda Türkiye'nin en kapsamlı 

bölgesel kalkınma programı olan GAP’a da ilham kaynağı olmuştur (Özmen, 2008: 331). 

Avrupa’da ise II. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkileri ve hızlı teknik/teknolojik gelişmeler sonucu, 

gelişmiş Batı ülkelerinde bölgeler arası farklılıklar daha da belirgin hale gelmiştir (Çalışkan, 

www.planlama.org). Fransa, İtalya ve eski sanayi bölgelerinin çökmesi sonucu yeniden 

yapılanma ihtiyacının ortaya çıkması, bu ülkelerde ve diğer Avrupa ülkelerinde bölgesel 

kalkınmaya dönük politikaların, mekanizmaların ve kurumların oluşturulmasına yol açmıştır 

(Ankara Kalkınma Ajansı, 2012: 23). 

Dünyada ‘kalkınma ajansı’ olarak adlandırılan yaklaşık 20.000 kuruluş vardır. Bu 

kuruluşların hukuki ve örgütsel yapıları, görev ve faaliyetleri, yetki ve sorumlulukları, diğer 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 908 

ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri büyük farklılıklar göstermekte ve 

genel geçer bir ‘kalkınma ajansı’ modeli tanımlamayı oldukça güçleştirmektedir (Özen, 2005: 2). 

Ancak genel olarak Kalkınma Ajanslar’nı, ‘‘merkezi hükümetlerden bağımsız bir idari yapıda, 

sınırları çizilmiş bir bölgenin girişimcilik potansiyelini geliştirip canlandırmak ve böylece 

ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla kurulmuş ve faaliyetlerini kamunun veya özel 

sektörün finanse ettiği kuruluşlar’’ olarak tanımlamak mümkündür (DPT, 2000:  129). 

Dünyada kalkınma ajanslarının faaliyetleri çok çeşitli ve çok yönlüdür. Bu nedenle çok 

genel bir çerçeve çizmek bile oldukça güçtür. Ancak bir fikir vermesi açısından dünyadaki 

kalkınma ajanslarının sıklıkla yürüttükleri çalışmaları kısaca şöyle sıralayabiliriz: 

- Bilgi bankaları oluşturarak bölgeyi izlemek, 

- Yerel/bölgesel kalkınma için stratejik planlama yapmak ve uygulanmasını 

izlemek, 

- Girişimciler ve yatırımcılar için bilgi sağlamak ve teknik destek vermek, 

- Yerel girişimcinin yatırımlarını desteklemek, 

- Yabancı yatırımcıların bölgeye çekilmesi için gerekli tanıtım çalışmaları yapmak, 

- Finansman konusunda yatırımcılara bilgi sağlamak ve tavsiyelerde bulunmak, 

- KOBİ’ler için finans kaynakları yaratmak, yerel, ulusal ya da uluslararası fonlar, 

kredikuruluşları ve bankalarla işbirliği yapmak, 

- Yeni buluş ve teknolojinin tanıtılmasını sağlamak, 

- Eğitim, 

- Altyapı, yol, enerji faaliyetlerini izlemek, 

- Bölgenin ulusal ve uluslararası networklerinin geliştirilmesini sağlamak (Özen, 

2005: 7-8). 

Türkiye’de bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla 1989 yılından itibaren 

ilk kalkınma projeleri hazırlanmaya başlandı. Bu çerçevede Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), 

Doğu Karadeniz Kalkınma Programı (DOKAP), Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKAP) 

ve Zonguldak-Bartın-Karabük (ZBK) kalkınma programları gibi projeler şimdiki adı Kalkınma 

Bakanlığı olan Devlet planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda hayata geçirildi. 

Ancak merkezden yapılan planlamanın yeterince verimli sonuçlar vermemesi sonucu 

gelişmiş ülke deneyimlerinden de yararlanılarak, yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya bir 

kalkınma politikasının geliştirilmesinin önemi anlaşıldı. AB üyelik sürecinde Türkiye'de bölgeler 

arası gelir ve gelişmişlik farklarının azaltılması politikaları kapsamında, AB’nin bölgesel gelişme 

politikası ve uygulamalarına paralel yeni bir yaklaşım, yöntem ve kurumsal örgütlenme 

modeline dikkat çekilmiş ve AB ülkelerinin bu konudaki deneyimlerinden faydalanılarak 

bölgesel kalkınma modelleri üzerinde durulmuştur. 2002 yılı itibariyle üç düzeyde istatistik 

bölgeleri (NUTS) kurulmuştur. Düzey-1 on iki, Düzey-2 yirmi altı ve Düzey-3 seksen bir 

bölgesel birimden oluşmaktadır. Düzeyler illerin ve il gruplarının bir araya getirilmesiyle 

oluşturulmaktadır. Yani, Düzey-3 seksen bir il, Düzey-2 komşu illerin gruplandırılmasıyla yirmi 

altı bölge ve son olarak Düzey-1 yirmi altı bölgenin gruplandırılmasıyla on iki bölgeden 

oluşmaktadır. (Övgün, 2007: 233-255). AB İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 

(NUTS)’na paralel olarak oluşturulan Düzey-2 alt bölgeleri kurulması ile; 
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- Bölgesel farklılıkları azaltmayı amaçlayan bir ulusal ve ekonomik ve sosyal uyum 

politikasının geliştirilmesi, 

- Bu başlık altındaki mevzuatın uygulanmasını kolaylaştıracak yasal çerçevenin 

kabul edilmesi, 

- Bölgelere yönelik kamu yatırımlarına ilişkin öncelik kriterlerini ortaya koyan çok 

yıllı bütçeleme usullerinin oluşturulması, 

- Bölgesel kalkınmayı yürütecek idari yapıların güçlendirilmesi 

- Bölgesel kalkınma planlarını uygulanması hedeflenmiştir (Sert, 2012: 117). 

2006 yılında çıkartılan 5449 sayılı kanun ile her bir Düzey-2 bölgesi için kalkınma ajansı 

kurulmasına karar verildi. Bugüne kadar tüm Türkiye’de 26 tane kalkınma ajansı kurularak 

faaliyetlerine başlamıştır.  

Bu ajansların amaçları ve hedefleri; bölgesel stratejilerin uygulanması, yerel ve bölgesel 

girişimciliği destekleme, alt yapı hizmetlerinin sunulmasına yardımcı olma, özel sektörün yakın 

geleceği için yerel-bölgesel çözümler araştırma ve bölgesel talepleri karşılayacak yeni ürün ve 

hizmet üretimi için finansal garantiler ve çözümler arama şeklinde özetlenmektedir (APAN, 

2014: 41). Ancak Kalkınma ajansları alışılagelmiş kredi ve hibelerin ötesinde, kuruluşlara ortak 

olarak, özellikle küçük işletmelere danışma hizmetleri sağlayarak, araştırma ve geliştirme 

çabalarına destek vererek, tarım sektöründe toprağın verimini arttırıcı ve çevrenin korunmasına 

yönelik birçok yeni yöntem geliştirerek bölgelerin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. 

4. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE TANIMI 

Girişimcilik kavramı Fransızca “entreprende” ve Almanca “unternehmen” kelimelerinden 

türemiş ve Türkçe’de ise “üstlenmek” anlamına gelen bir kavram olarak kullanılmaktadır. 

Nitekim pratiğe baktığımızda girişimciyi, üretim faktörlerini biraraya getirerek bu faktörleri 

üretime yönelten, bu maksatla organizasyon kuran ve bu konuda çeşitli riskler alarak 

sorumluluklar üstlenen kişi olarak tanımlayabiliriz(Uzun-Günlük, 2013: 341; Bayrakdar, 2011: 

246 ).  

Girişimciliğin ilk tanımları günümüzde yapılan tanımların temelini oluşturmaktadır. 

Günümüzde yapılan tanıma göre girişimci “kaynaklar konusunda öngörüde bulunarak işi 

planlayan, insan kaynaklarını örgütleyerek girdilerin işlenmesini sağlayan ve elde edilen çıktıyı 

karlılık yaratacak biçimde tüketicilerin kullanımına sunma becerisini gösteren kişi” olarak 

tanımlanmaktadır (Tugiad Raporu, 1993: 1). 

Girişimcilik kavramının literatürdeki tanımına baktığımızda pek çok yazarın farklı bakış 

açılarıyla tanımlanmaya çalıştıkları görülmektedir. Kavramla ilgili yapılan bütün tanımlamalarda 

hep rastladığımız şey girişimciliğin çeşitli fırsatların değerlendirildiği bir süreç olarak 

görülmesidir (İşcan ve Kaygın, 2011: 276). 

Girişimclik kavramının çok çeşitli şekillerde tanımının olmasına rağmen, genellikle 

ortaya çıkan fırsatlardan faydalanma veya yeni fırsatlar oluşturabilmek için üretim girdilerinin 

organize edilebilmesi ve riskalma özellikleriyle bağdaştırılmıştır. Girişimciliğin ilk tanımını 

Fransa’da yaşayan İrlandalı ekonomi bilim adamı Richard Cantillon 18.yüzyılın başında  



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 910 

yapmıştır. Ona göre girişimci, henüz netleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini 

ve hizmetlerini bugünden satın alan ve üreten kişidir. Dolayısıyla bu tanım girişimcinin risk alma 

özelliğine vurgu yapmakta ve öne çıkarmaktadır. Daha sonra tanım Jean Baptise tarafından 

geliştirilerek, girişimcinin riskalma kadar üretim girdilerini örgütleme ve yönetme niteliğine 

sahip olması gerektiğinden de bahsetmiştir. Schumpeter ise girişimcinin “yenilikçi” olma 

özelliğinin ekonomik kalkınmada insan kaynaklarının vazgeçilmez bir unsuru olduğundan ilk 

kez vurguyla bahsetmiştir (TÜGİAD Raporu, 1993: 3). 

Girişimcilik, geri kalmış ekonomilerde yapılanmanın, gelişmekte olan ülkelerde 

kalkınmanın, gelişmiş ekonomilerde ise dinamizmin, yeni zenginlik ve refah yaratmanın yapı 

taşıdır (Naktiyok, 2004:11 dan aktaran İşcan ve Kaygın). Dolayısıyla girişimcilik günümüzde 

toplumların gelişmişliğine etki eden ve ekonomik durumunu gösteren bir kavramdır. Bu 

sebepten dolayı önem arz etmektedir (İşcan ve Kaygın,2011: 277). 

5. KALKINMA AJANSLARININ BÖLGE PLANLARINDAKİ GİRİŞİMCİLİK 

HEDEFLERİ 

5.1. İzka: İzmir Kalkınma Ajansı 2014-2023 Bölge Planı 

İzmir Kalkınma Ajansının Bölge Planı incelendiğinde üç ana gelişme ekseni belirlendiği 

görülmektedir. Bunlar: Güçlü Ekonomi, Yüksek Yaşam Kalitesi ve Güçlü Toplum. Bu kapsamda 

Güçlü Ekonomi ekseni girişimcilik konusuna ağırlık vermiş ve girişimciliğin bölgede 

gelişmesini ve benimsenmesini sağlayacak hedef ve öncelikleri içermektedir. Planda girimci ve 

girişimcilik kavramı tanımı şöyle yapılmaktadır: “Girişimci, piyasadaki fırsatları gören, 

kaynakları ayıran ve değer üreten bir kişidir. Girişimcilik ise en genel haliyle, yeni ürün, hizmet, 

süreç veya pazarlar geliştirerek ekonomik değerler üretme eylemidir” (İzka 2014-2023 Bölge 

Planı, 68). 

Son zamanlarda Türkiye’de girişimcilik ile ilgili politikalar gelişmekte ve girişimcilikle 

ilgili uygulamalar artmaktadır. Bu çerçevede ulusal kalkınma planlarında yani 9. ve 10. 

Kalkınma Planlarında girişimcilik konusu önemli görülerek geniş yer verilmiştir. Dolayısıyla 

bölge planlarının hazırlanmasında da ulusal planlar yol gösterici olduğu için bölge planlarında da 

girişimcilik önemsenmiş ve yeteri kadar girişimcilik amaç ve hedefler oluşturulduğu 

görülmektedir. İzmir Bölge Planında Gelişmiş Girişimcilik Ekosistemi Amacı için dört adet 

hedef oluşturulmuştur. Oluşturulan hedeflerşunlardır (İzka 2014-2023 Bölge Planı, 70-71): 

Hedef 1: Girişimcilerin tespitine yönelik mekanizmalar geliştirilecektir. 

Hedef 2: Girişimcilik ekosistemi içindeki aktörler arasındaki etkin ağ yapılarının oluşması 

sağlanacaktır. 

Hedef  3: Girişimcilik kültürü geliştirilecektir. 

Hedef  4: Girişimcilik ekosistemi izleme ve değerlendirme mekanizmaları kurulacaktır. 
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Bu hedefler kapsamında İzmir’de girişimciliğin artırlabilmesi için ve yine ulusal iş planı 

yarışmalarına katılım sağlamak için üniversiteler, odalar ve iş adamı derneklerinin destek ve 

katılımlarıyla etkin bir iletişim ağı kurulması planlanmaktadır. İzmir’deki girişimcilerin 

yaptıkları etkinliklerle ilgili bilgi paylaşımının yapılabildiği bir internet portalının kurulması 

hedeflenmektedir. Girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amacıyla İzmir Girişimcilik Zirvesi 

heryıl düzenli yapılması ve başarılı girişimcilere ödüller vererek girişimciliğin teşviki 

yapılacaktır. Bu faaliyetlerin düzenli yapılmasını takip için birtakım izleme ve değerlendirme 

raporları hazırlanması planlanmaktadır. 

5.2. Geka: Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014-2023 Bölge Planı 

Aydın, Denizli, Muğla illerini kapsayan TR32 Düzey2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren 

Güney Ege KalkınmaAjansı, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarıarasındaki 

işbirliğini geliştirerek bölgenin kalkınması için kurulmuştur.Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014-

2023 Bölge Planında 4 adet gelişme ekseni belirlenmiş olup, bu eksenlerden Gelişme Ekseni 1 

ve 2 de girişimcilik konusuna yerverilmiştir. Dolayısıyla Gelişme Ekseni 1 de “Nitelikli işgücüne 

sahip etkin bir işgücü piyasası oluşturulması” konusunda belirlenen önceliğin gerçekleşmesi için 

oluşturulan tedbirlerin birisi girişimciliği içermektedir.İlgili tedbir bölgede Kadın 

Girişimciliğinin teşviki ve desteklenmesi konusundadır. Bu önceliğin oluşturulma amacı ise 

şöyledir: Bölgede özellikle kadın girişimciliğini ve ortaklık kültürününartırılması ve girişimcilik 

kültürünün kadınlar arasındageliştirilmesi için Bölge’de yer alan kadın girişimcileri tekçatı 

altında toplayacak bir kadın girişimciler platformu oluşturulmasınınyanı sıra Bölge’de kadın 

girişimcilerin ve yatırımcılarınmali ve teknik açıdan desteklenmesi amaçlanmaktadır (Güney Ege 

Kalkınma Ajansı 2014-2023 Bölge Planı, 64). 

Öte Yandan Gelişme Ekseni 2 “Yüksek Katma Değer ve Yenilik Odaklı Üretim” başlığı 

altında oluşturulmuş ve bu gelişme ekseni için 4 adet öncelik belirlenmiştir.Belirlenen bu 

önceliklerden 1.“Yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitesi yüksek sanayi 

dönüşümünün sağlanması” şeklindedir. Bu önceliğin gerçekleşmesi için oluşturulan tedbirler 

bazıları girişimcilikle ilgili olduğu görülmektedir. Nitekim planda 144, 145 ve 146 nolu 

paragraflar olarak yer verilen tedbirler girşimcilik ve yenilikçi yatırım kapasitesinin artırılmasına 

yöneliktir. Yine yenilikçi ve bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak ve artıracak projeler için 

finansman olanaklarının geliştirilmesi de bu tedbirlerden birisidir (Güney Ege Kalkınma Ajansı 

2014-2023 Bölge Planı, 69). 

5.3. Baka: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014-2023 Bölge Planı 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsamaktadır ve bu 

illerin kalkınmasına yönelik hedef ve önceliklere yer vermektedir. Bu anlamda planda ne kadar 

girişimcilik hedef ve öncelikleri oluşturulduğunu incelediğimizde, beş adet Gelişme Ekseni 

belirlendiği görülmektedir. Bunlar:Tarımda Modernizasyonun ve Kırsal Kalkınmanın 

sağlanması, Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması, Sanayide Rekabetçiliğin 

Artırılması, Ulaşım, Lojistik ve İletişim (Teknolojisi) Altyapısının İyileştirilmesi, Yaşam 

Kalitesinin Yükseltilmesi ve Sürdürülebilir Çevre başlıklarından oluşmaktadır. Bu Gelişme 

Eksenlerinden Gelişme Ekseni 3 Sanayide Rekabetçiliğin Artırılması konusundadır. Dolayısıyla 

bu gelişme ekseninin gerçekleşebilmesi için oluşturulan 4 adet önceliğin 2 tanesinde bazı 
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girişimcilik hedefleri belirlendiği görülmektedir. Girimciliği içeren 2 adet öncelik şöyledir (Batı 

Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014-2023 Bölge Planı, 96-98):  

Öncelik 2: Bölgede Gelişme Potansiyeli Bulunan Sanayi Sektörlerinin Desteklenmesi 

konusundadır ve bu öceliğin gerçekleşmesi için bazı tedbirler belirlenmiştir. Örneğin çeşitli 

imalat sanayi dallarında, kimya, elektrikli aletler, makina ve motorlu aletler gibi alanlarda 

yatırım yapılması ve girişimcilik teşvik edilecektir.Bölgede tarımın gelişmesi için gerek ürün 

işleme metotlarınıın geliştirilmesi, gerekse bu ürünlerin işlenmesinde kullanılacak makina 

ithalatının desteklenmesi ve böylece tarım işletmecilerinin ve girişimcilerinin teşvik edilmesi 

sağalanacaktır.Yine doğal kaynakların işlenmesi ve bu alanda yatırımcıların artmasına yönelik 

teşvikler artırılacak ve her türlü girişim için finansman sağlama kolaylığı artırılacktır. 

Öncelik 3: Kümelenme, Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Teşvik Edilmesi konusundadır. Bu öncelik için 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ağırlık verilecek ve bu alanda kaynaklar artırılacaktır.Üniversite 

sanayi işbirliği artırılması ve bölgede önemli görülen sektörlerde kümelenme 

çalışmalarınaağırlık verilmesi planlanmıştır.. 

5.4. Bebka Kalkınma Ajansı 2014-2023 Bölge Planı 

Bebka Kalkınma Ajansı Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinin gelişmesini ve kalkınmasını 

gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir kalkınma ajansıdır. Bebka Kalkınma Ajansının 2014-2023 

Bölge Planını incelediğimizde 3 adet gelişme ekseni belirlendiği görülmektedir. Bunlar: Gelişme 

Ekseni 1. Uluslararası Alanda Yüksek Rekabet Gücü, Gelişme Ekseni 2. Beşeri Gelişme ve 

Sosyal İçerme, Gelişme Ekseni 3.Dengeli Mekânsal Gelişme ve Sürdürülebilir Çevre.Bu 

eksenlerden 1.sinde bazı girişimcilik hedefleri belirlendiği ve tedbirler oluşturulduğu 

görülmektedir.Dolayısıyla Gelişme Ekseni 1 için planda 9 adet öncelik belirlenmiş ve bunlarda 

6.Öncelik doğrudan girişimcilik hedef ve tedbirler içermektedir.Öncelik 6 planda “Yatırım 

Ortamının İyileştirilmesi ve Girişimciliğin Desteklenmesi” şeklinde oluşturulmuştur.Nitekim bu 

başlık altında girişimciliğin önemi ve geliştirilmesi konusunda yapılması gereken faaliyetler 

detaylı olarak anlatılmaktadır.Özellkle küresel rekabetin artırılması için girişimciliğin 

geliştirilmesi hedeflendiği 2014-2023 TR41Bölge Planında vurgulanmaktadır.Bu bağlamda 

Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planındaki hedefler doğrultusunda bilhassa kadın 

girişimcilik, gençgirişimcilik, eko girişimcilik, yenilikçi girişimcilikve küresel girişimcilik 

konularında  girişimciyive girişimciliği benimseyen bir kültürün geliştirilmesi,girişimcilik 

eğitimlerinin yaygınlaştırılarak danışmanlık sisteminin uygulanması,finansmana erişimin 

kolaylaştırılması, girişimciliğinsürdürülebilir bir şekilde artırılması gibi bir takım hedef ve 

tedbirlere planda yer verildiği görülmektedir. Belirlenen bu öncelik ve hedefler ulusal plan 

10.Kalkınma Planında yerverilen girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, girişimcilik ekosisteninin 

iyileştirilmesi, kadın, genç ve sosyal girişimciliğin geliştirilmesi ve girişimcilere finansman 

kolaylığının sağlanması gibi önceliklerle de paralellik arz etmektedir (Bebka Kalkınma Ajansı 

2014-2023 Bölge Planı, 117-118). 

5.5. Mevlana Kalkınma Ajansı 2014-2023 Bölge Planı 

Mevlana Kalkınma Ajansı İç Anadolu’da Konya ve Karaman illerimize hizmet vermek 

ve bu illerin kalkınması için birtakım destek ve teşvikler sağlamak amacı ile kurulmuştur. 
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Mevlana Kalkınma Ajansının 2014-2023 Bölge Planı incelendiğinde bölgenin kalkınması 7 adet 

ana amaç oluşturulduğu görülmektedir. Dolayısıyla herbir amaç için çeşitli miktarlarda 

öncelikler belirlendiği ve bu önceliklerin hayata geçirilmesine yönelik tedbirler oluşturulduğu 

söylenebilir. Planda girişimcilik ile ilgili olarak Amaç 1’in içinde yer alan Öncelik 1.4 

İşletmelerde Finansman Kaynaklarına Erişim İmkânlarının Artırılmasına yönelik olup, bu 

öncelik ile işletmeler için alternatif finans olanaklarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu 

doğrultuda başta “Girişim Sermayesi” olmak üzere “Kredi Garanti Sistemi”, “Bireysel Katılım 

Sermayesi” ve diğer alternatif finansman olanakları geliştirilecektir. Bu konuda oluşturlan 2 

tedbir, “Bölgesel Girişim Sermayesi” ve Bireysel Katılım Yatırmcısı uygulamalarının 

yaygınlaştırılması  ve ihracat yapan işletmelerin finansal olanaklarının artırılmasına yönelik 

faaliyetlerin desteklenmesi konusundadır (Mevlana Kalkınma Ajansı 2014-2023 Bölge Planı, 51-

52). 

Plandaki diğer bir öncelik ise doğrudan girişimcilik konusuna yer vermektedir. Bu 

anlamda Öncelik 3.2 Girimciliğin Teşvik Edilmesi başlığını içermektedir. Bu öncelikde 

girişimcilik ile ekonomi arasında özel bir bağ kurulmuş ve böylece planda girişimcilik konusuna 

ayrı bir önem verilerek kısa, orta ve uzun vadeli farklı girişimcilik stratejileri hedeflenmiştir.Bu 

konuda 3 tedbir oluşturulmuştur. Bunlar, bireyin kendi özelliklerine göre öncelikli hedef 

girişimci grupları belirlenmesi ve farklı girişimci modellerinin geliştirlmesi, bölgesel girişimcilik 

stratejisi hazırlanması ve sosyal girişimciliğin desteklenmesi ile ilgilidir (Mevlana Kalkınma 

Ajansı 2014-2023 Bölge Planı, 77-78). 

Öte yandan girişimcilik ile ilgili Öncelik 3.4 Kadının Ekonomik Ve Sosyal Hayattaki 

Konumunun Güçlendirilmesi başlığını içermektedir.Bu öncelik kadınların ekonomik ve sosyal 

hayatta daha çok yer almaları ve onların kadın girişimciler olarak bölgenin gelişme ve 

kalkınmasına katkı sağlamalarına fırsat tanımak amacı ile oluşturulmuştur. Bu amaç 

doğrultusunda da kadın girişimciliğini geliştirmek üzere belirlenen Tedbir 3.4.1’de belirtildiğne 

göre, birtakım kadın dernek ve vakıfları aracılığı ile kadınların girişimci olmaları yönünde 

faaliyetler artırılacak ve desteklenecek, kendi işini kurmak isteyen kadın girişimcilere eğitim 

hizmetleri verilerek yardımcı olunacak ve yine bölgede bu konuda çalıştay ve toplantılar 

yapılarak girişimcilik konusunda farkındalık artırılacaktır (Mevlana Kalkınma Ajansı 2014-2023 

Bölge Planı, 80). 

5.6. Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2014-2023 Bölge Planı 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı TR22 olarak nitelenen düzey 2 bölgesinden sorumlu 

kalkınma ajansıdır.TR22 Düzey 2 Bölgesi kapsamı alanında Balıkesir ve Çanakkale illeri 

bulunmaktadır.Ajans, bu iki ilin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik faaliyet ve hizmetler 

yürütmektedir. Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 2014-2023 Bölge 

Planında bu illerin gereksinimleri ve özellikleri gözöüne alınarak 3 adet önemli gelişme ekseni 

belirlenmiştir. Bunlar; 

- Kaliteli Sosyal Yaşam ve Nitelikli İnsan,  

- Yaşanabilir Çevre ve Mekân,  

- Güçlü Ekonomi ve Rekabetçi Sektörler 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 914 

Bu gelişme eksenlerinden Kaliteli Sosyal Yaşam ve Nitelikli İnsan başlığı altında 5 

öncelikli konuya yer verilmiştir. Bu konular arasında da Girişimciliğin Geliştirilmeside yer 

almaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilmesi planlanan 4 farklı tedbir planda aşadaki ifadelerle 

yer almaktadır (Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2014-2023 Bölge Planı, 140):   

- Ulusal girişimcilik politika ve stratejileri takip edilerek Türkiye Girişimcilik 

Stratejisi ve Eylem Planı’nda öngörülen izleme sistemine katkı sağlanacaktır. 

- Girişimciliğin uyarılması ve kültür olarak yaygınlaştırılması yönünde 

bilgilendirme faaliyetleri ile esnaf ve mikro işletmeler ile işini yeni kurmuş 

girişimcilerin iş geliştirmelerini kolaylaştırmak üzere girişimcilik becerileri, iş ve 

proje yönetimi konulu eğitimler STK’larla işbirliği içinde sağlanacaktır. 

- Başlangıç girişimleri desteklemek ve mevcut girişimlerin gelişmesini 

hızlandırmak amacıyla kuluçka merkezleri, hızlandırma programları, fikir 

bankaları, girişimcilik kampları gibi alternatif mekanizmalar, yerel koşul ve 

ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak uygulamaya konulacaktır. 

5.7. Ahiler Kalkınma Ajansı 2014-2023 Bölge Planı 

Ahiler Kalkınma Ajansı TR71 olarak belirlenen Düzey 2 bölgesine faliyet göstermek 

üzere kurulmuş kalkınma ajansıdır. TR71 Düzey 2 Bölgesi, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, 

Nevşehir ve Niğde illerini içeren, 31.823 km2lik yüzey alanı ile Türkiye yüzölçümünün %4,1’ini 

kaplayan ve 1.501.311 kişilik nüfusu ile Türkiye’nin %2’lik nüfusunu oluşturan bir Düzey 2 

Bölgesi’dir (Ahiler Kalkınma Ajansı 2014-2023 Bölge Planı, 15).  

Ahiler Kalkınma Ajansının hazırladığı ikinci bölge planı olan 2014-2023 Bölge Planında, 

ajansın faliyet alanına giren illere yönelik 4 tane gelişme ekseni belirlenmiştir: Sürdürülebilir 

Ekonomik Büyüme, Korunan ve Yaşatılan Doğal ve Kültürel Miras, Artan Yaşam Kalitesi, 

Nitelikli Hizmet Sunma Kapasitesi. Bir ekonominin büyümesi ve yaşanan büyümenin 

devamlılığının sağlanması ancak girişimciliğin teşviki ile mümkün olabileceği için bu gelişme 

eksenlerinden ilki olan sürdürülebilir ekonomik büyüme ekseni çerçevesinde girişimcilik 

konusuna yer verilmiştir.Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme başlığı altında belirlenen 8 adet 

öncelikli tedbirden biri olan Girişimciliğin Geliştirilmesi hedefi için üç kolu bir strateji 

öngörülmüştür. Bölge planında belirtilen bu üç strateji şu şekildedir (Ahiler Kalkınma Ajansı 

2014-2023 Bölge Planı, 90): 

- Girişimcilik kültürü ve kapasitesinin geliştirilmesi, 

- İş geliştirme merkezlerinin, teknoparkların ve teknokentlerin geliştirilmesi veya 

güçlendirilmesi, 

- Girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırıcı rehberlik hizmetlerinin 

sunulması. 

Bir taraftan girişimci sayısını arttırmak ve onlara finansman sağlamak, diğer taraftanda 

onlara rehberlik edecek kurumsal alt yapıyı hazırlamak amacıyla hazırlanan bu stratejilere 

bakıldığında hem bireysel hem kurumsal anlamda girişimciliğin önünü açacak önemli tedbirler 

olduğu görülmektedir. 
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5.8. Karacadağ Kalkınma Ajansı 2014-2023 Bölge Planı 

Karacacadağ Kalkınma Ajansı, TRC2 Bölgesi olarak nitelendirilen Düzey 2 bölgesinin 

kalkınmasına yönelik çalışmalarda bulunması için kurulmuş kalkınma ajansıdır. TRC2 bölgesi, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Diyarbakır ve Urfa illerini içine alan, 34.540 km²’lik 

yüzölçümü üzerinde 3.354.242 kişinin barındığı 26 Düzey 2 bölgesinden biridir ( Karacadağ 

Kalkınma Ajansı, 2013: 1). 

Ajans tarafından hazırlanan 2013-2023 Bölge Planı’nda, ajansın faliyet gösterdiği illerin 

gereksinimleri göz önüne alınarak 4 gelişme ekseni belirlenmiştir; 

- Kentsel Ekonomilerin Geliştirilmesi ve Ekonomik Büyümenin Hızlandırılması, 

- Beşeri ve Sosyal Sermayenin Güçlendirilmesi, Yoksulluğun Azaltılması, 

- Yaşam Kalitesinin Artırılması ve Mekânsal Organizasyonun Sağlanması, 

- Yeşil Büyüme Ve Sürdürülebilir Gelişme. 

Kentsel Ekonomilerin Geliştirilmesi ve Ekonomik Büyümenin Hızlandırılması ekseninde 

gelişme için 5 temel amaç belirlenmiş ve bunlardan birtanesi olan ‘‘KOBİ'lerin Rekabet 

Güçlerinin Artırılması, Girişimciliğin Desteklenmesi ve İçsel Potansiyelin Harekete 

Geçirilmesi’’ başlığı altında da girişimciliğe yer verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda belirlenen 

hedeflerden, ‘‘Bölge İllerinde Girişimciliğin Desteklenmesi ve İçsel Kaynakların 

Harekete Geçirilmesi’’ hedefi kapsamında; 

- Bölgesel Girişim-Risk Sermayesi Fonu oluşturularak girişimcilere yönelik özel 

mali ve teknik destek programlarının oluşturulması, 

- Bölgede Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) etkin bir şekilde kullanılması, tanıtım ve 

bilgilendirmelerin yapılması, 

- Bölge illerinde girişimcilik ve iş kurma eğitimlerinin verilmesi, girişimcilik 

bilincinin geliştirilmesi, 

- Girişimcilere yönelik uygun yatırım alanlarının belirlenmesini sağlayacak 

“Farkındalık Programları”nın oluşturulması, 

- KOSGEB ve Kalkınma Ajanslarının işbirliği ile girişimcilerin finansman 

desteklerine ulaşmasının kolaylaştırılması, girişimci sertifikası olan adayların 

kredi desteklerinden yararlandırılması, 

- Diyarbakır'da Girişim-Park ve Girişim Ofis modelli kuluçka merkezlerinin 

kurulması 

- Diyarbakır'da kuruluş süreci devam eden Tekstil İhtisas KSS içinde Tekstil 

İŞGEM kurulması öngörülmüştür ( Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2013: 42). 

5.9. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 2013-2023 Bölge Planı 

DOKA Kalkınma Ajansı Artvin, Giresun, Trabzon, Ordu, Gümüşhane ve Rize illerini 

içine alan TR90 bölgesinin gelişmesini ve kalkınmasını gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir 

kalkınma ajansıdır. DOKA Kalkınma Ajansı tarafından yayınlanan 2014-2023 Bölge Planını’nda 

4 adet gelişme ekseni belirlendiği görülmektedir; 
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- Nitelikli insan, sosyal refah ve yaşam kalitesi, 

- Yenilikçi ve rekabetçi ekonomi, 

- Kırsal odaklı zenginlik ve mutluluk, 

- Yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir çevre. 

Girişimcilik hususu ve buna dair hedefler diğer kalkınma ajanslarının bölge planlarındaki 

gelişme eksenlerinde ayrı bir başlık altında yer alırken, DOKA’nın 2014-2023 Bölge Planında 

ayrı bir başlık altında yer almamıştır. DOKA tarafından belirlenen gelişme eksenlerinin 

herbirinde değinilen girişimlik , ‘‘Nitelikli insan, sosyal refah ve yaşam kalitesi’’ ile ‘‘Yenilikçi 

ve rekabetçi ekonomi’’ eksenlerinde özellikle vurgulanmıştır. Buna göre bölgesel iş gücü arzı ve 

talebi arasındaki uyumu güçlendirmek ve sektörlerde gelişim ve sürekliliği sağlamak amacıyla 

girişimciliğin desteklenmesine vurgu yapılmıştır. Bu destekleme için planda değinilen stratejiler 

ise şu şekildedir; 

- Girişimcilik teşviklerinin artırılması (DOKA, 2013: 229), 

- Girişimcilik ve girişim sermayesi olanaklarının artırılması (DOKA, 2013: 184), 

- Melek yatırımcı ve girişimci eşleştirme programları hazırlanması (DOKA, 2013: 

185), 

- Girişimcilik eğitimlerinin ve teşviklerinin öncelikle gelir seviyesi düşük ailelere, 

kadınlara ve gençlere verilmesi sağlanması (DOKA, 2013: 199). 

6. İNCELENEN BÖLGE PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Türkiye’de şu anda 5449 sayılı Kanunla kurulmuş, aktif olarak bölgelerinde faaliyet 

gösteren ve bu faaliyetlerini kalkınma ajansının ismiyle oluşturdukları bölge planlarına göre 

yürüten 26 adet kalkınma ajansı ve bölge planı vardır. Bu çalışma kapsamında Türkiye’deki her 

bölgeyi temsil edecek şekilde farklı bölgelerin planlardan 9 tanesi seçilerek incelenmiş olup, 

ajansların planlarında ne kadar girişimcilik öncelik ve hedeflerine yer verdikleri saptanmaya 

çalışılmıştır.  

Aslında her bir kalkınma ajansı ya büyük bir ili yada birkaç küçük ilin birleşmesinden 

meydana gelen bir bölgeyi kapsamaktadır. Böyle olunca her ne kadar bu bölgeler birbirlerine 

yakın bile olsalar bölgelerin nüfus, ekonomik, sosyal ve coğrafi yapısı aynı olmadığından 

girişimcilik konusunda da belirlenen öncelik ve hedeflerde farklılıklar görülmektedir. Örneğin, 

İzmir Kalkınma Ajansındaki hedeflere baktığımızda belirlenen hedefler tamamen genel olarak 

tasarlanmış ve herhangi bir sektör belirlenmemiştir. Yani bütün sektörleri kapsayan, 

girişimciliğin geliştirilmesi, artırılması ve teşvikine yönelik faaliyetlerle farkındalık yaratmak ve 

girişimcilik kültürünün yayılmasını sağlayacak hedefler belirlenmiştir.Bunun yanında İzmir’e 

komşu illeri kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansının planında belirlenen hedefler daha spesifik 

alanlara yönelik oluşturulmuştur. Örneğin ağırlık verilen hedeflerden birisi kadın girişinciliğin 

geliştirilmesi ile ilgilidir ve bununla bölgede kadın istihdamının artırılması ve kadının sosyal 

hayatta daha çok yer alması amaçlanmıştır. Yine bu bölge planında diğer girişimcilik hedefi 

sanayi sektörünün geliştirilmesi ile ilgilidir. Bu hedefin amacı ise yenilikci üretim ile kapasitesi 

yüksek sanayi dönüşümünün sağlanması ve bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak ve artıracak 

projeler için finansman olanaklarının geliştirilmesine yöneliktir. Yine Güney Ege Kalkınma 
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Ajansı illerine komşu olan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının bölge planındaki girişimcilik 

hedefleri ile Güney Ege Kalkınma Ajansı planındaki bir kısım hedefler arasında korelasyon 

olduğusöylenebilir.Nitekim Güney Ege’de olduğu gibi Batı Akdeniz palnında da girişimcilik 

hedeflerinin çoğu sanayi sektöründe yatırımın ve yenilikçiğin teşvikine yönelik oluşturulmuştur. 

Bebka Kalkınma Ajansı ise Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planındaki hedefler 

doğrultusunda girişimcilik hedeflerini belirlediği görülmektedir. Bu kapsamda planda kadın 

girişimciliği, genç girişimcilik ve yenilikçi girişimcilik gibi değişik konularda girişimcilik 

kültürünün geliştirilmesi, girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırıması, finansmana erişimin 

kolaylaştırılması gibi bir takım hedef ve tedbirlere yer verilmiştir. 

Mevlana Kalkınma Ajansında girişimciliğin teşvik edilmesi ve işletmelerde finansman 

kaynaklarına erişimin kolaylaştırılması gibi genel ve ortak hedefler belirlenmesinin yanında, 

kadın girşimciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gibi spesifik hedefler de vardır. 

Güney Marmara Kalkınma Ajansında ise girişimcilik kültürünün artırılması ve 

geliştirilmesi ile ilgili çeşitli faaliyetlerin yapılması ve farklı kesimlere yönelik ürün ve 

hizmetelere erişimini kolaylaştırmak için kadın girişimcilik, sosyal girişimcilik ve dezavantajlı 

grupların girişimciliği desteklenmesi yönünde hedefler belirlenmiştir. 

Ahiler Kalkınma Ajansının planında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve fınansman 

kolaylığının sağlanması gibi daha çok ortak genel girişimcilik hedeflerine yer verilmiş, buna 

karşılık teknoparklar açarak iş geliştirme merkezlerinin kurulması da diğer planlarda olmayan 

farklı girişimcilik hedefi olarak oluşturulmuştur. 

Güneydoğu bölgesi illerinden Diyarbakır ve Urfa illerinin kalkınması için kurulan 

Karacadağ Kalkınma Ajansının planında girşimcilik konusu daha çok bölgenin şehirlerinde 

yatırımın özendirilmesi, istihdamın artırılması ve böylece bu illerden batı illerine olan göçü 

önlemek için kentsel ekonomilerin geliştirilmesi ve ekonomik büyümenin sağlanmasına yönelik 

oluşturulmuştur. Bu kapsamda iş kurma sermayesine erişimin kolaylaştırılması ve girişimcilik 

kültürünün gelişmesine yönelik eğitimlerin verilerek bu konuda farkındalık yartılması gibi 

faaliyetlere ağırlık verilmiştir. Ve yine bölgede girişimci sayısını artırmak için Diyarbakır'da 

Girişim-Park ve Girişim Ofis modelli kuluçka merkezlerinin kurulması da bu faaliyetlerden 

birisidir. 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ise diğerlerinden farklı olarakplanında belirlediği her 

bir gelişme ekseninde girişimciliğe yer vermiştir. Ancak belirlediği gelişme eksenlerinin ikisinde 

girişimcilik biraz daha fazla vurgulanmıştır. Bu gelişme eksenleri yaşam kalitesi, yenilikçilik ve 

rekabetçi ekonomi konusundadır. Bu kapsamda oluşturulan hedefler girişimciliğin teşviki, 

girişim sermayesi olanaklarının çoğaltılması, yatırımın artırılarak girişimci eşleştirme 

programlarının hazırlanması ve girişimci eğitim ve teşviklerinin daha çok az gelirli ailelere, 

kadınlara ve gençlere verilmesi yönündedir.   

Bu değerlerndirmeler ışığında planlardaki girişimcilik konusunda şu genel tespitlerin 

yapılması mümkündür. Planlarda genel ortak hedefler; girişimcilik kültürünün ve teşvikinin 

artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, girişimci sermaye olanaklarının artırılması ve 
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kolaylaştırlması faaliyetleri, yenilikçi ve rekabetçi ekonomilerin geliştirilmesine yönelik 

faaliyetler ve üniversite sanayi işbirliğinin artırılmasının sağlanması şeklinde oluşturulmuştur. 

Ancak bu ortak hedeflerin yanısıra planlarda farklı hedeflere yer verildiği de görülmektedir. 

Nitekim Bebka, Geka, Mevlana ve Güney Marmara Kalkınma Ajansının planlarında kadın 

girişimciğinin geliştirilmesi ve artırılmasına yer verildiği halde, İzka, Baka ve Ahiler Kalkına 

Ajansının planlarında bu hedef bulunmamaktadır. Hâlbuki kadınların sosyal hayatta yer almaları, 

bölgenin ve toplumun kalkınmasında önemli bir yeri olduğu inkar edilemez. Bu açıdan bütün 

bölge planlarında ve girişimcilik faaliyetlerinde kadınlara yer verilerek, onların da fikir ve 

desteklerinden yararlanılmalıdır. Başka bir farklılık olarak Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 

girişimciliği daha çok sanayi sektörü ile tarım ürünlerinin işlenmesi ile ilgili iş yapan 

işletmelerde önemsemiş ve yine ar-ge ve yenilikçilik konusunda girimciliğin teşvik edilmesine 

vurgu yapmıştır. İzka ise, daha çok girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve bunun için 

girişimciler arasında iletişim ağlarının oluşturlmasına odaklanmıştır. Ahiler Kalkınma Ajansında 

diğer planlardan farklı olarak teknopark benzeri iş merkezlerinin oluşturulması ile girişimciliğin 

geliştirileceği vurgusu yapılmaktadır.  Ahiler Kalkınma Ajansının oluşturduğu diğer iki hedef 

“Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi” ve “Girişimcilere Finansman Kolaylığı Sağlanması” ise 

diğer planlarda da görülen ortak hedeflerdir. 

İzka ve Güney Marmara Kalkınma Ajansının planlarındaki ortak hedef “Girişimciliğin 

Geliştirilmesi”ni Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planına parallel bir şekilde ve ona 

uygun olarak yapmayı planladıkları görülmektedir. Yukarıda bahsedilen hedeflere göre planlarla 

ilgili bir başka tespitin deşöyle yapılması mümkündür; her nekadar 4 adet ortak hedef varsa da, 

her bir kalkınma ajansı kalkınma konusunda ve girişimciliğin geliştirilmesi konusunda farklı 

strateji, öncelik ve hedeflere yönelmektedir. Böyle bir farklılığın her bölgenin sosyo-ekonomik, 

coğrafi ve nüfus yapılarının farklı olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnsanların doğuştan girişimci olma özelliği var mıdır? Yoksa girişimcilik sonradan 

kazanılan bir özellik midir? gibi benzeri sorular hep sorulan ve tartışılan konulardır. Bu 

tartışmalar sonucu girişimciliğin insanlara doğuştan gelmediği ve sonradan insanların etrafında 

oluşan ve gelişen şartlara bağlı olarak ve aldığı eğitime bağlı olarak geliştiğikanısı ağırlık 

kazanmıştır. Dolayısıyla kişide eğer bir girişimci olma potansiyeli varsa, bu özelliğin kişilere 

kültürel, sosyolojik, psikolojik, sosyo-psikolojik, politik ve ekonomik çevre faktörlerinin 

etkisiyle kazandırılabileceği iddia edilmektedir. Başarılı girişimcilerin ortaya çıkabilmesi ve 

büyük iş yatırımlarını yapabilmeleri dolayısıyla topluma yararlı olacak, istihdamı artıracak 

işletmeler kurabilmeleri için girişimcilere iyi bir eğitim verilmesi gerekmektedir. 

Bu bakımdan girişimcilerin kolayca ulaşabileceği bilgi kaynaklarının oluşturulması, bu 

bilgileri sunan kuruluşların kurularaketkin olarak işlemeleri girişimciler için en önemli araç 

sayılmaktadır. Dolayısıyla girişimcilerin çalışmayı düşündüğü konularda veya pazardaki 

fırsatları değerlendirme konusunda başvurabileceği yerel büroların bulunması hem girişimciliğin 

teşvikinde hem de başarısında önemli yer tutmaktadır (TUGİAD Raporu, 1993: 59). 

Bu kapsamda kalkınma ajanslarının dünyadaki ve Türkiye’deki kurulma amaçlarına 

baktığımızda genel olarak kalkınmada bölgeler arası kalkınma farklarının en aza indirilmesi ve 

bölgelerin kalkınmasını gerçekleştirebilmek için bölge halkına ve girişimcisine merkezi 

hükümetten ayrı ve bağımsız olarak birtakım desteklerin sağlanmasını yapmak ve bilhassa 

bölgede gelişme düzeyini artırabilmek için girişimcilik faaliyetlerini ve girişimcilik cesaretini 

yükseltecek eğitim ve finans desteğini sağlamaktır. İşte bu amaçlar doğrultusunda Türkiye’de de 

kalkınma ajanslarının kurulmasına 2002 yılından sonra AB uyum süreciyle birlikte karar 

verilmiş ve hızla uygulamaya geçilmiştir. Dolayısıyla 2006 yılında çıkarılan 5449 sayılı Yasayla 

Türkiye’de Düzey 2 seviyesinde 26 Bölge oluşturulmuş ve herbir bölgenin kalkınmasından 

sorumlu bir kalkınma ajansı kurulmuştur. Söz konusu kalkınma ajansları bölgenin kalkınması 

için ulusal kalkınma politikalarına uygun bölge kalkınma planları oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla 

kalkınma ajansları oluşturdukları bu bölge planlarında bölgenin kalkınması için çeşitli gelişme 

eksenleri belirleyip, bu eksenlerdeki konularla ilgili kalkınma öncelik ve hedefleri 

oluşturmaktadırlar. İşte bu anlamda bölge kalkınmasında önemli bir araç olan girişimcilik 

konusuna ve bununla ilgili çeşitli hedeflere planlarda yer verildiği görülmektedir. 

Bölgelerin kalkınmasında girişimcilik ruhunun gelişmesi, girişimci sayısının artması 

kalkınmanın gelişmesine katkısı olmasına rağmen, girişimcilik ruhunun geliştirilmesi tek başına 

yeterli olmamaktadır. Bu konuda yeterli başarının sağlanabilmesi için birtakım etkin faktörlerin 

uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Bu faktörlerden bazılarıgirişimcilere uygun ortamın 

sağlanması, yeni işletmelerin desteklenmesi ve pazarda kalıcılığının sağlanması olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Dolayısıyla bu faktörlerin birarada başarılı biçimde uygulanması, kıt olan ülke 

kaynaklarının en iyi biçimde kullanılmasını ve giderek girişimci sayısının artmasını sağlayacağı 

söylenebilir. Bu nedenle girişimcilik konusuna hem  hükümetlerin ulusal ekonomik 

politikalarında hem de bölgesel politikalarında gerekli ağırlık verilmelidir. Böylece bölgeler arası 

gelişmişlik farklarının azaltılması, istihdam olanaklarının ve uluslararası rekabet gücünün 

artırılması gibi kalkınma ajanslarının bazı önemli fonksiyonları gerçekleştirilebilir (TUGİAD 

Raporu, 1993: 55).   
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Sonuç olarak kalkınma ajansları bölge planları aracılığıyla bölgelerin kalkınmasında öncü 

role sahip, bölgede oluşacak yatırımlara destek ve teşvikler sağlayarak gerçekleşmesinde en 

büyük pay ve katkısı olan kurumlardır. Böylece kalkınma ajansları kalkınmanın merkezden yani 

tepeden değil tabandan yani aşağıdan yukarı doğru oluşmasında önemli fonksiyonları olduğu 

söylenebilir. Bu anlamda planlarda kalkınmayı ve gelişmeyi artıran faktör olarak girişimciliğe 

daha fazla yer verilmesi ve girişimcilik teşviklerinin artırılması gerekmektedir. 
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Özet 

Maliye politikası araçları içerisinde yer alan vergi politikaları, ekonomide daraltıcı ve genişletici etkiler 

yaratabilmektedir. Özellikle piyasada tüketimde düşme olduğunda, devlet bazı mallardaki vergilerde indirime 

giderek talebi canlandırabilmektedir.  Talebin canlanması ise o alanda üretim yapan girişimcileri rahatlatmaktadır. 

Bu çalışmada, tüketim üzerinden alınan KDV ve ÖTV’de yapılan indirimlerin firmaların satışları üzerindeki etkileri 

incelenmektedir. Önceki uygulamalarda bu tip indirimlerin satışları olumlu etkilediği gözlenmiştir. Tüketimin 

artması girişimcileri o alanda daha fazla üretim yapmaya teşvik etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Maliye Politikası, Girişimcilik, Vergi İndirimleri, Teşvikler  

 

 

IMPACT OF VAT AND SCT DISCOUNTS ON SALES OF 

ENTREPRENEURS: THE CASE OF TURKEY 

Abstract 

Tax policies included in the fiscal policy instruments can create constrictive and expanding effects on the 

economy. Especially when there is a fall in consumption in the market, the government can derate in some goods’ 

tax for revival the demand. The revival of demand relieves the entrepreneurs who produce it.In this study, the effects 

of tax reductions on VAT and SCT on sales of companies are examined. In previous implementations, it was 

observed that these types of reductions positively affected sales. The increase in consumption encourages 

entrepreneurs to make more production in that area. 

Keywords: Fiscal Policy, Entrepreneurship, Tax Reduction, Incentive 
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1. GİRİŞ 

Maliye politikasının etkili araçlarından birisi olan vergilerin miktar ve bileşiminin 

değiştirilmesi, ekonomi üzerinde farklı etkiler yaratabilmektedir (Altay, 2016: 213-219). 

Yatırımların ve girişimciliğin teşvik edilmesi çerçevesinde, çeşitli vergi teşvikleri ve vergi 

indirimleri uygulanabilmektedir.  

Vergilemenin fiskal (mali) amacı veya fonksiyonu devlete gelir sağlamak olsa da kaynak 

dağılımında etkinliği sağlamak, gelir dağılımında adaleti sağlamak, iktisadi istikrar ve iktisadi 

büyümeyi sağlamak, nüfus artışını önlemek, çevre kirliliğini önlemek gibi ekonomik ve sosyal 

hayata yön verici ekstra – fiskal fonksiyonları da vardır (Nadaroğlu, 2000). 

Müdahaleci devlet anlayışının yaygınlık kazanması ile birlikte vergiler ve kamu 

harcamaları yoluyla devletin ekonomiye yön verdiği görülmektedir (Durmuş, 2008). Devlet 

bazen alması gereken vergi gelirlerinden vazgeçerek gerek tüketicileri gerekse girişimcileri veya 

yatırımcıları teşvik edebilmektedir.  

Arz Yönlü İktisadi Yaklaşım, vergilerin üretimi ve yatırımları düşürdüğünü, vergi 

oranlarının düşürülmesi ile üretimin ve yatırımların teşvik edilebileceğini ifade etmişlerdir. Vergi 

indirimleri sağlanarak üretim, büyüme, emek arzı, tasarruf ve yatırımlar üzerinde olumlu etkiler 

sağlanabileceğini savunmuşlardır (Efe, 2013: 30-38).  

Vergi teşviklerinin akademik düzeyde tartışmalı olduğu bilinmektedir. Bazı akademik 

çevreler teşviklerin yatırımlar ve büyüme üzerinde olumlu etkiler doğurduğunu savunurken, 

diğerleri kayda değer bir etkinin olmadığını savunmaktadır (Biniş ve İpek, 2016: 88-89).  

2. VERGİ TEŞVİKLERİ VE VERGİ İNDİRİMLERİ İLE İLGİLİ GENEL 

BİLGİLER 

Teşvik, maddi veya manevi destek anlamına gelirken; vergi teşviki, devletin belli bir 

sektörü, belli bir üretim alanını veya belli bir bölgeyi nispeten daha iyi duruma getirmek veya 

girişimcileri belli alanlara yönlendirmek amacıyla uyguladığı kolaylıklardır (Selen, 2011: 25).  

Vergi harcaması, bazı mükellef gruplarınınım vergi yükünü azaltmak veya bazı 

mükellefleri üretmeye veya tüketime teşvik etmek amacıyla tanınan vergi muafiyet, indirim ve 

istisnaların yol açtığı gelir kaybına vergi harcaması denilmektedir (Akdoğan, 2002: 168).  

Vergi indirimleri de bir vergi harcaması olarak ifade edilmektedir. Vergi indirimlerine 

gidilmesinin en önemli gerekçelerinden birisi de ilgili sektörde üretimi ve satışları 

canlandırmaktır.  

Vergi teşvik ve vergi indirimleri ile ulaşılmak istenen belli başlı hedefler arasında; 

bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, tasarrufları ve sermaye birikimini arttırmak, istihdamı 

arttırmak, firmaların rekabet gücünü arttırmak, piyasadaki yeni ürünleri desteklemek, yeni 

kurulan endüstrileri korumak sayılabilir (Efe, 2013: 40-43).  
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3. TÜRKİYE’DE UYGULANAN TEŞVİK VE İNDİRİMLER 

Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yürürlüğe girmiştir (Ekonomi Bakanlığı, 

2017). Yeni yatırım teşvik sistemi dört ayrı kısımdan oluşmaktadır ve yerli ve yabancı 

yatırımcılar aşağıdaki teşviklerden eşit oranda faydalanabilmektedir. Şöyle ki; 

 Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları 

 Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları 

 Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları 

 Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları 

Aşağıdaki tabloda,farklı yatırım teşvik rejimleri çerçevesinde sağlanan destek unsurları 

gösterilmiştir.  
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Tablo 1. Destek Unsurları 

Destek Unsurları 

Genel Yatırım 

Teşvik 

Uygulamaları 

Bölgesel Yatırım 

Teşvik 

Uygulamaları 

Büyük 

Ölçekli 

Yatırım Teşvik 

Uygulamaları 

Stratejik 

Yatırım 

Teşvik 

Uygulamaları 

KDV İstisnası X X X X 

Gümrük Vergisi 

Muafiyeti 
X X X X 

Vergi İndirimi  X X X 

Sosyal Sigortalar 

Prim Desteği 

(İşveren Payı) 

 X X X 

Gelir Vergisi 

Stopajı İndirimi* 
 X X X 

Sosyal 

Sigortalar 

Prim Desteği 

(Çalışan Payı)* 

 X X X 

Faiz Oranı 

Desteği ** 
 X  X 

Arazi Tahsisi  X X X 

KDV İadesi***    X 

* Yatırımın Bölge 6’da gerçekleştirilmesi halinde sağlanır. 

**Yatırımın Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında Bölge 3, 4, 5 veya 6’da gerçekleştirilmesi halinde 

sağlanır. 

***Asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon TL olan stratejik yatırımların inşaat harcamaları için sağlanır. 

Kaynak: Invest In Turkey, T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Yatırım Teşvikleri, 

http://www.invest.gov.tr/tr-TR/investmentguide/investorsguide/Pages/Incentives.aspx, (03.05.2017).  

 

 

 

 

 

 

http://www.invest.gov.tr/tr-TR/investmentguide/investorsguide/Pages/Incentives.aspx
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4. KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİ İLE İLGİLİ SON DÜZENLEMELER 

2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve buna dayalı olarak Maliye Bakanlığının 

2017/28 nolu 3 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan Sirküleri ile bazı mal ve hizmetlere ilişkin 

yapılan vergi indirimleri aşağıda belirtildiği gibidir: 

- Öncesinde %18 KDV oranına tabi olan konutların 30 Eylül 2017 tarihine kadar 

teslimlerinde %8 KDV oranı uygulanacaktır. Yanı sıra yapımı yeni biten 

konutlarda kullanılacak kombi, radyatör, cam balkon, mutfak dolabı gibi 

ürünlerde KDV oranı % 18’den % 1’e düşürülmüştür.  

- Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin tesliminde KDV oranı %1 olarak 

değiştirilmiştir.  

- Mobilya ürünlerinin 30/04/2017 tarihine kadar tesliminde KDV oranı %8 olarak 

uygulanacaktır.  

Yukarıda bahsi geçen Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Tüketim Vergisi oranlarında da 

indirime gidilmiştir. Bu karara göre ÖTV oranı % 6,7 ‘den % 0’a düşürülen mallar aşağıdadır:  

- Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri, 

- Klima cihazları, buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu 

cihazlar, 

- Bulaşık makinaları, su ısıtıcıları, çamaşır makinaları, çamaşır kurutma makinaları, 

elektrik süpürgeleri, saç ve el kurutma makinaları, elektrikli ütüler gibi.  

Yukarıda bahsi geçen indirimler Bakanlar Kurulu Kararı ile 30 Eylül 2017 tarihine 

kadar uzatılmıştır.  

5. KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİNİN BAZI MALLARIN SATIŞLARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Yukarıda bahsi geçen mobilya, beyaz eşya ve konutta yapılan vergi indirimleri bu 

ürünlerin satışları üzerinde olumlu etkiler yaratmıştır. Örneğin, mobilya ürünlerinde yapılan % 

10’luk KDV indirimleri mobilya satışları üzerinde en az % 30 civarında artış yaratmıştır 

(MOSDER, 2017).  

Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu’nun konuyla ilgili yapmış 

olduğu incelemede, KDV ve ÖTV indirimlerinin sadece mobilya satışlarını arttırmadığını, yanı 

sıra 19 alt sektörün de bu indirimlerden doğrudan etkilendiğini ifade etmiştir. İstihdamı yüksek 

olan bu sektörün desteklenmesinin devam etmesi gerektiği ifade edilmiştir (Para Analiz, 2017) 

Türkiye mobilya ihracatında dünyada 15. sıradadır. 2005’te 600 milyon dolar olan 

mobilya ihracatı günümüzde 2 milyar 650 milyon dolara yükselmiştir (Sakarya ve Doğan, 2017: 

7-18).Mobilya ihracatının son yıllarda artma eğiliminde olduğu ancak iç pazarın beklenen 

düzeyde olmadığı bilinen bir gerçektir. KDV oranlarında yapılan on puanlık indirimin mobilya 

satışlarını ve buna bağlı sektörleri doğrudan etkilemesi iç piyasanın genişlemesine neden 

olmuştur.  
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Mobilya sektöründeki bu canlanma beraberinde istihdam rakamları üzerinde de olumlu 

etkiler yaratmıştır. Sektöre yönelik KDV indirimi yılsonuna kadar istihdamı 50 bin daha 

arttıracağı tahmin edilmektedir. TÜİK verilerine göre, 2016 yılında mobilya sektöründe 165.118 

kişi istihdam edilmiştir (TÜİK, 2017).  

Mobilya sektörüne yönelik yapılan vergi indirimlerinin diğer önemli etkilerinden birisi de 

kayıtdışı satışların ve üretimin azalmasıdır. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneğinin konuyla 

ilgili yaptığı açıklamada, tüketicilerin indirimli markalı ürünlere yöneldiği ve bu durumun 

mobilya sektöründeki kayıtdışılığı da azalttığı ifade edilmektedir (MOSDER, 2017).  

KDV ve ÖTV’de veya herhangi bir yürürlükte olan vergilerde yapılan vergi 

indirimlerinin, devletin vergi gelirlerinde belli bir miktar azalışa neden olmaktadır.Örneğin, son 

yapılan düzenleme ile yapılan vergi indirimlerinin Şubat – Nisan ayları arasında 350 milyon 

TL’lik vergi gelirlerinde azalma yarattığı;  yılsonuna kadar bu rakamın 800 milyon TL civarında 

olacağı Maliye Bakanı tarafından ifade edilmiştir (Milliyet, 2017).Diğer taraftan vergi indirimi 

ile devletin uğradığı gelir kaybının satışların artması ile birlikte telafi edileceği hatta daha fazla 

vergi geliri elde edileceği tahmin edilmektedir. 

Konut tesliminde % 18 olan KDV’nin % 10’a indirilmesi ile konut satışlarında % 6-7 

civarında bir artış sağlayacağı beklenmektedir. Konutlarda yapılan KDV indirimi ile konut 

satışlarının 2017 yılı içerisinde 1.5 milyon gibi bir rakama ulaşacağı tahmin edilmektedir 

(INDER, 2017). 2016 yılı itibariyle Türkiye’de toplamda yaklaşık 1.3 milyon konut satılmıştır 

(TÜİK,2017).  

Yapımı yeni biten konutlarda kullanılacak kombi, radyatör, cam balkon, mutfak dolabı 

gibi ürünlerde KDV oranı % 18’den % 1’e düşürülmesi, konut fiyatlarında % 1 ile 1,5 arasında 

bir düşüşün yaşanmasına olanak tanıyacaktır. Örneğin, 400.000 TL değerindeki bir evde yapılan 

vergi indirimi ile birlikte yaklaşık 5.000 TL’nin üzerinde bir indirim olanağı ortaya çıkacaktır. 

Konutlarda bu şekilde yapılan indirimin, müteahhitler (inşaat sahipleri) açısından% 17 oranında 

bir vergi indirimi hakkı da ortaya çıkaracaktır.  

Diğer taraftan beyaz eşya ürünlerinde (bulaşık makinaları, su ısıtıcıları, çamaşır 

makinaları, çamaşır kurutma makinaları, elektrik süpürgeleri, saç ve el kurutma makinaları, 

elektrikli ütüler vd.) ÖTV oranının % 6,7’den % 0’a düşürülmesi beyaz eşya satışlarını olumlu 

yönde etkileyeceği beklenmektedir. BEYDER tarafından yapılan açıklamada, beyaz eşya 

satışlarında ÖTV oranının sıfıra indirilmesi, satışlarda % 20’lik bir artışa neden olacağı ifade 

edilmiştir. 2016 yılında Türkiye’de toplamda 7.5 milyon adet beyaz eşya parçası satılmıştır 

(BEYDER, 2017).  
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6. SONUÇ 

Vergi indirim ve teşviklerinin genel amaçları arasında piyasayı canlandırmak, rekabet 

ortamını yaratmak, milli hasılayı arttırmak gibi önemli hedefler sayılabilir. Maliye Bakanlığı bu 

amaçlar doğrultusunda çeşitli uygulamaları hayata geçirebilmektedir. 

2016 ve 2017 yılı başında toplam satışlarda ve talep miktarındaki düşmeleri önlemek 

amacıyla bir dizi vergi indirimi ve kolaylıkları hayata geçirilmiştir. Bu kolaylıklar arasında bazı 

ürünlere getirilen KDV ve ÖTV indirimleri göze çarpmaktadır. Bu indirimlerde temel amaç, 

mevcut piyasalardaki durgunluğu azaltmak, tüketicilerin daha kolay alım yapmalarını sağlamak 

ve ilgili ürünlerde satış hacmini arttırmaktır.  

2017 yılı içerisinde yapılan KDV ve ÖTV indirimlerinin tüketim miktarını ve buna bağlı 

olarak satışları olumlu yönde arttırdığı gözlenmiştir. Konut, beyaz eşya gibi sektörlere girdi 

sağlayan diğer birimlerin de satış miktarından olumlu yönde etkilendiği ortadadır.  

Maliye Bakanlığının 2017 yılı başında uygulamaya geçirdiği vergi indirimlerinin 

hedeflenen amaçlara ulaştığı ifade edilebilir. Mevcut vergi indirimlerinin olumlu yansımaları 

sonucu,sektör temsilcilerinin bu yönde beklentilerini Maliye Bakanlığına iletmesi ile vergi 

indirimlerinde süre uzatmaya gidilmiştir.  

Sonuç olarak, vergi indirimlerinin üretimi ve yatırımları arttırdığı, tüketimi arttırarak 

piyasayı canlandırdığı ortaya çıkmaktadır. Buradan hareket ederek, vergilerin sadece bir gelir 

kaynağı olarak görülmemesi, bunun yanında önemli bir teşvik aracı olarak da kullanılabileceği 

sonucuna varılmaktadır. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, Kırgızistan örneğinde bağımsızlık sonrası potansiyel girişimci ve iş adamları olma 

özelliliği taşıyan üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ve özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan 

araştırmaları taramak ve değerlendirmektir. Böylece Kırgızistan’da üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri 

üzerinde yapılan deneysel çalışmalar çeşitli bilimsel dergiler ve kongre bildiri kitaplarından ulaşılmaya çalışılmış 

ve ortaya çıkan 23 çalışma kronolojik olarak yayınlandığı yıl, yazar(lar), yayınlandığı dergi veya kongre ve 

konferans bildiri kitaplarına göre tablolaştırılmıştır. Devamında çalışmalar araştırma konu başlıkları, yayın dili, 

yıllara göre dağılımı, karşılaştırmalı çalışma olup olmadığı, örneklem ve ölçek bilgileri olmak üzere 

değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencileri örneğinde girişimcilik 

eğilimi ve özellikleri üzerinde Türkiye Türkçesinde yapılan araştırmalar ağırlık kazandığı ortaya çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler: Girişimcilik, üniversite öğrencileri, girişimcilik eğilimi, genç girişimcilik 
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ENTREPRENEURIAL TRENDS OF UNIVERSITY 

UNDERGRADUATES IN KYRGYZSTAN: LITERATURE REVIEW ON 

STUDIES IN 2003-2017S 

Abstract  

The purpose of this paper is to scan and evaluate the researches aiming to reveal the entrepreneurship 

tendencies and characteristics of university students who are considered to be potential entrepreneurs and 

businessmen in the case of Kyrgyzstan after independence. Thus, empirical studies on the entrepreneurship 

tendencies of university undergraduates in Kyrgyzstan were tried to be reached from various scientific journals and 

congress proceedings, and 23 studies were chronologically tabulated according to published year, author (s), 

published journals or congress and symposium proceedings. Afterwards studies were evaluated in terms of research 

topics, publication language, by years published, the type of study (comparative or not), sampling and used research 

scales. As a result, it has been revealed that the researches topics in Turkish language on the entrepreneurship 

tendency and characteristics of undergraduates in the case Kyrgyz-Turkish Manas University have gained more 

weight. 

Keywords: Entrepreneurship, university students, entrepreneurship tendency, young entrepreneurship 

1. GİRİŞ 

1990'lardan beri gençlik sorunları ve gençlik politikasına olan ilgi küresel bir eğilime 

dönüşmüştür. Akademisyenler, politikacılar ve toplum tarafından ortaya çıkan söz konusu 

endişenin kaynağı ise, oturtulmuş olan siyasi ve toplumsal yaşamın gençlerin beklenti ve 

çıkarlarına uyum sağlayamamasından olusan gençlerin artan bireyciliği, toplumsal pasiflik ve 

kayıtsız kalması ile ilişkilidir (UNDP, 2010). Oysa gençlerin toplumsal yaşama dâhil edilmesi 

noktasında gençlerin girişimcilik eğiliminin artırılması ve onun üzerinde araştırılması son derece 

önemli bir husus olarak düşünülmektedir. Dünyada girişimcilik, hem akademisyenlerin, hem de 

politikacıların dikkatini çeken bir konudur. Bunun başlıca nedeni ise, yeni fikirler üreterek, onları 

karlı girişimlere dönüştürmek yoluyla ekonomik kalkınmayı hızlandıran girişimcilere olan artan 

ihtiyaçtır. Diğeri ise, girişimciliğin sadece teknolojik yeniliklerin kuluçka kaynağı olmayarak, 

istihdam imkânı sağlamakla rekabeti güçlendirmesi ile ilgilidir (Turker and Selcuk, 2008:142). 

Bununla bağlı olarak bazılarının neden girişimciliği bir kariyer olarak seçtikleri üzerinde 

yoğunlaştığını araştırmak, diğer bir ilgi kaynağıdır. 
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Girişimcilik eğitimi konusunda geldiğinde, Uygun ve Güner’e (2016) göre girişimcilik 

üzerine alınan eğitim gelecekte başarılı bir girişimci olma şansını artırır, girişimciliğe yönelik 

anlayış ve farkındalığı geliştirerek bilgi düzeyini yükseltir, olumlu tutum ve eğilimi teşvik eder 

ve girişimci doğulmaz, girişimci olunur. Yüksek eğitim kurumlarında eğitim gören gençlerin 

girişimcilik potansiyeli araştırılırken, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin özellikle işletme 

bölümü öğrencilerinin seçilme sebebi olarak çoğu araştırmacıların bu fakültelerde gelecegin 

girişimcilerinin profesyonelce yetiştirilmesi ve beklentisi olabilir (Özden vd. 2008; Orhan,2011, 

Yılmaz vd. 2011; Sezer, 2013; Serinkan vd., 2017). Aynı zamanda girişimcilik eğitimi ile işletme 

yönetimi ya da genel işletme eğitimi arasında bir ayırım olduğunun öne süren de görüşler söz 

konusudur (Uygun ve Güner, 2016: 43). 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 gerçekleştirilmektedir. Kuşkusuz ki, girişimcilik eğitimi, 

genç girişimci adayların girişimciliğe karşı tutum ve davranışlarının ortaya konulmasında en 

önemli faktörlerden biridir. Genel olarak üniversiteye adım atan her öğrenciye girişimci adayı 

gözüyle bakmak ve onları içinde yaşadıkları çevrenin ve potansiyellerinin farkına varacakları, 

sorunları fırsata dönüştürebilecekleri bilgi ve becerilerle donatmak, yaratıcılığı bastırılmayıp 

özendirilmiş insanlar olarak yetişmelerini sağlamak büyük önem arz etmektedir (Arslan, 

2002:3). 

2. KIRGIZİSTAN: ÜLKE PROFİLİ 

Kırgızistan (Kırgız Cumhuriyeti) 1991’de bağımsızlığına kavuşan, 198.500 km2’lik 

cografyada 6,2 milyon nüfusu barındıran çok dağlık denize ulaşım yolu olmayan bir Orta Asya 

ülkesidir. Kişi başına GSYİH'sı 956 doları oluşturan düşük orta gelirli ülkedir. Orta Asya ülkeleri 

arasında ilk olarak Dünya Ticaret Örgütü'ne (1998) üye olan ve parlamenter demokrasi ile 

yönetilen tek ülkedir. İş yapma kolaylığı (Doing Business 2016) endeksine göre toplam 189 ülke 

arasında 67.konuma sahiptir. Tarım sektörü, Kırgızistan’da en büyük istihdam sektörüdür. Sanayi, 

ticaret ve inşaat, diğer büyük istihdam sektörleridir. 

Kırgızistan demografik olarak genç bir nüfusa sahiptir. Nüfusun yarısından fazlası daha 

25 yaşını doldurmamışlardıır ve yaklaşık %32si, 15 ile 25 yaş arasındadır. Ülkedeki 15-25 yaş 

arasındaki genç nesil Sovyetler Birliği'nin son dönemi ve bağımsızlığının ilk yıllarında 

doğmuştur. Onlar çevresinde yeni meydan okumalar ve fırsatlar ortaya çıkan dönüşüm ve 

değişim zamanlarında yetişmiştir. Kırgızistan’da gençlerin istihdamında yeterli bilgi ve tecrübe 

eksikliği dışında en önemli sorun, ‘sosyal ve ekonomik adaptasyon’ becerilerinin olmamasıdır. 

Diğer bir ifadeyle, üretimdeki yeniliklere olumlu tutum, takım çalışması, inisiyatif ve sorumluluk 
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sahibi olmak, girişimcilik becerilerini geliştirmek ve rekabete olumlu bakış gibi beceriler 

geliştirilmelidir (UNDP, 2010). Kırgızistan planlı ekonomiden piyasa ekonomisine dönüşüm 

yaşayan bir sisteme sahiptir. Eğer Klinova (Клинова, 2014) belirttiği gibi, Sovyet döneminde 

girişimciler ve iş adamları toplumda çok saygı gören meslek grubu sırasında yer almadıysa, 

bağımsızlık sonrası Kırgızistan piyasa ekonomisine geçiş süresince radikal değişiklikler söz 

konusu olmuştur. UNDP tarafından 2010’da Kırgızistan üzerinde yapılan araştırmada 14-34 yaş 

grubunda katılımcıların %61’i girişimcilere ve girişimciliğe karşı olumlu bir tutum sergilendiği 

ortaya konulmuştur. Yukarıda da belirtildiği gibi, Sovyetler Birliği'nin son dönemi ve 

bağımsızlığının ilk yıllarında doğan genç nesil günümüzde üniversite öğrencileridir. Onların 

girişimcilik eğilimleri, girişimciliğe karşı tutum ve davranışları, girişimcilik kişiliğe sahip olup 

olmaması gibi araştırma konuları çok ilgi çekmektedir. Dolayısıyla bu konuda Kırgızistan’da 

araştırmalar farklı boyutlarda yapılmıştır. 

3. KIRGIZİSTAN’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE YAPILAN 

ARAŞTIRMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

3.1.  Araştırmanın amacı 

2003-2017 yıllar arası Kırgızistan’da yüksek eğitim kurumlarında eğitim görmüş olan 

öğrencilerin girişimcilik eğilimi ve özelleklerini araştırmak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaları 

değerlendirmek ve içerik analizi yapmaktır ve dolayısıyla kapsamlı bir konu indeksi 

hazırlamaktır. Böylece Kırgızistan’da gençlerin girişimcilik eğilimi alanında hangi konular 

üzerinde durulduğu tespit edilebilecek, dolayısıyla ileride bu konuda çalışmak isteyen 

araştırmacılara kaynak sağlanabilecek ve yeni çalışma konuları ortaya konulacaktır.  

3.2. Araştırma Metodolojisi 

Çalışmada Kırgızistan’da 2003’ten bu yana üniversite öğrencileri üzerinde girişimcilik 

eğilimini, özelliklerini ve girişimcilik kişiliğini ölçmek için yapılmış araştırmalara ulaşılmış ve 

kronolojik olarak listelenmiştir. Bunun için bilimsel dergiler, konferans, kongre bildiri kitapları, 

yapılan tezler taranmıştır. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda amacına uygun 23 makale, bildiri, 

tebliğ ve teze ulaşılmıştır. Bunun yanında işbu çalışmaya dâhil edilememiş, gözden kaçmış 

çalışmalar söz konusu olabilir. Çalışmalar öncelikle yayınlandığı yıl, yazar (lar), yayınlandığı 

dergi veya kongre ve konferans bildiri kitaplarına göre tablolaştırılacaktır. 

Devamında konu başlıkları, yayın dili, yıllara göre dağılımı, karşılaştırmalı çalışma olup 

olmadığı, örneklem ve ölçek bilgileri olmak üzere sınıflandırılacaktır. 
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3.3. Araştırma Bulguları 

Tablo 1. 2003-2017 Arası Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri 

Üzerinde Araştırmaların Kronolojik Olarak Dağıtımı 

No Yıl Yazar Makalenin Başlığı Yayınlandığı dergi veya kongre 

bildiri kitabı 

1.  2003 İrmiş Ayşe 

Kırgızistan Bişkek’teki Üniversite 

Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri 

Üzerine Yapılan Bir Çalışma 

Manas Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, 5, ss. 135-152. 

 

2.  2007 Abdullayeva Feruzahon 

Öğrencilerin Girişimcilik Özellikleri ile 

İş Değerleri: Kırgızistan, Özbekistan, 

Azerbeycan ve Türkiye 

Karşılaştırılması 

Sakarya Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 

Tezi. http://tez2.yok.gov.tr/tez. 

Erişim tarihi: 07.06.2017 

3.  

2008 

Özden Kenan 

Timurlenk M.Sinan 

Başar Selim 

Girişimcilik Eğilimi: 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 

ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri 

Üzerine Bir Araştırma  

2. Uluslararası Girişimcilik 

Kongresi Bildiri Kitabı, KTMÜ 

Yayınları: 112, Kongreler Dizisi: 

16, ss:229-240. 

2008 

Özden Kenan 

Timurlenk M.Sinan 

Başar Selim 

Girişimcilik Eğilimi: 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 

ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri 

üzerine bir Araştırma 

Review of Social, Economic & 

Business Studies., Vol. 11/12, 

pp:1-20. 

 

4.  2011 Orhan Kamil 

Üniversite Eğitiminin Bireyin 

Girişimci Kişiliğine Etkisi: Pamukkale 

ve Manas Üniversitelerinde 

Kıyaslamalı Bir Çalışma  

3. Uluslararası Girişimcilik 

Kongresi Bildiri Kitabı, KTMÜ 

Yayınları: 150, Kongreler Dizisi: 

21, ss.59-69 

5.  2011 

Yılmaz Cengiz 

Özdil Tuncer 

Tezsürücü Dide 

Gelişmekte Olan Ülkelerde Cinsiyet ve 

Eğitimin Girişimcilik Üzerindeki Etkisi  

3. Uluslararası Girişimcilik 

Kongresi Bildiri Kitabı, KTMÜ 

Yayınları: 150, Kongreler Dizisi: 

21, ss:43-50 

6.  2012 

Aziz Nergiz 

Friedman Barry A. 

Sayfullin Salavat 

 

Motives and Perceived Problems of 

Students as Aspiring Entrepreneurs: 

Differences across the Kyrgyzstan, 

Georgia, and the United States  

International Journal of Business 

and Social Science, Vol. 3 No. 13; 

pp:102-113 

7.  2012 
Friedman Barry A.,  

Aziz Nergis 

Predictors Of Students` Desire To Be 

An Entrepreneur: Kyrgyzstan, Georgia, 

Eurasian Journal of Business and 

Economics 2012, 5 (9), 129-140.  
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Keles Ibrahim 

Sayfullin Salavat 

And The United States   

8.  2013 Sezer Cemal 

Girişimcilik Kariyerine Yönelim 

Nedenleri ve Girişimcilik Dersinin 

Etkisi Üzerine Bir İçerik Analizi: 

KTMÜ Örneği 

Manas Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, 2(4), 63-86. 

9.  2013 
Özdemir Lütfiye 

Karadağ Sevinç 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 

Öğrencilerinin Girişimcilik 

Eğilimlerinin Kişilik Özellikleri 

Açısından Değerlendirilmesi  

Procedia V International Congress 

on Entrepreneurship, Аlmaty 

ss:07-13 

10.  2013 

Çavuş Şenol 

Karadeniz Gülnara 

Jumalieva Diana 

Girişimci Adayların Girişimcilik 

Özellikleri 

Procedia V International Congress 

on Entrepreneurship, Аlmaty 

ss.128-135 

11.  2013 

Gülcan Bilgehan 

Oktay Kutay 

Samatova Gülmira 

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik 

Becerilerinin Geliştirilmesi: 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 

Örneği  

Procedia V International Congress 

on Entrepreneurship, Аlmaty 

ss:43-47 

12.  

2013 Özdemir Lütfiye 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 

Öğrencilerinin Girişimcilik 

Eğilimlerinin Sosyo-Demografik 

Özellikler Açısından Değerlendirilmesi 

Proceedings of 4
th

 International 

Conference on Eurasian 

Economies, St. Petersburg, ss. 

617-626. 

2015 Özdemir Lütfiye 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 

öğrencilerinin Girişimcilik 

Eğilimlerinin Sosyo-Demografik 

Özellikler Açısından Değerlendirilmesi 

The Journal of Faculty of 

Economics and Administrative 

Sciences, Suleyman Demirel  

University, Vol.20, No.1, ss:41-65.  

13.  2014 
Çavuş Şenol 

Geri Refika 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 

Son Sınıfında Okuyan Öğrencilerinin 

Girişimcilik Özelliklerinin 

Belirlenmesi  

Procedia VI International 

Congress on Entrepreneurship. – 

Bishkek, ss:171-179 

14.  2014 

Özdil Tuncer 

Yoğurtçu Gökçe 

Yoğurtçu Kadir 

Ünal Uğur 

Girişimciliği Etkileyen Sosyo-Kültürel 

Değişkenler (Kırgızistan ve 

Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin 

Görüşlerinin Karşılaştırmasına Dayalı 

Bir Araştırma) 

Manas Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, 3(1), ss: 73-103 
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15.  2014 
Bayraktar Bülent 

Karadeniz Gülnara 

Kırgızistan’da Meslek Yüksekokulu 

Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri 

Reforma: International Economics 

Journal, No:3 (63) ss:39-50 

16.  2014 

Özden Kenan 

Maksudunov Azamat 

Najimudinova Seyil 

Üniversite Öğrencilerinin İş Etiğine 

Yönelik Tutumları: Kırgızistan ve 

Türkiye Örneği  

Procedia VI International 

Congress on Entrepreneurship. – 

Bishkek, ss. 144-153 

17.  2016 
Bayraktar Bülent 

Karadeniz Gülnara 

Üniversite Gençlerinin Girişimcilik 

Özelliklerinde Etkili Olan Faktörler 

Manas Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, Cilt:5,Sayı:5, ss:59-73 

18.  2016 

Yılmaz Cengiz 

Urdaletova Anarkül 

Tolun B.Gülçiçek  

Özdil Tuncer 

Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite 

Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla 

İlgili Tutum ve Davranışları 

Manas Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, Cilt: 5, Sayı:5, 

ss:137-154 

 

Урдалетова А.Б. 

Йылмаз Женгиз 

Оздиль Тунжер 

Факторы, влиящие на формирование 

предпринимательских намерений 

студентов Кыргызстана и Турции 

Вестник КЭУ им. 

Рыскулбекова, 3 (37) pp.116-118 

 

19.  2016 

Şahin Ahmet 

Aktaş Adem  

Abdıldaev Muratali 

 

Potansiyel Girişimci Olan, Üniversite 

Öğrencilerinin Girişimcilik 

Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik 

Araştırma: KTMÜ Öğrencileri Örneği  

7. Uluslararası Girişimcilik 

Kongresi Bildiri Kitabı, KTMÜ 

Yayınları: 207, Kongreler Dizisi: 

33, ss.552-563 

20.  2017 

Serinkan Celaleddin 

Yürekli Emin 

Ömör kızı Aygül 

KTMÜ İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik 

ve Kariyer Eğilimlerinin Belirlenmesi  

3. Uluslararasi Türk Dünyası 

Turizm Sempozyumu Bildiri Özet 

Kitabı, 20-22 Nisan 2017, Bişkek, 

ss:52 

3.3.1. Araştırmaların Yayın Bilgileri ve Konu Başlıkları 

2003-2017 yıllar arası Kırgızistan’da üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri 

üzerinde yapılan 23 araştırmaya ulaşılmıştır. Araştırmaların 11’i bilimsel dergilerde, 11’i ise 

kongre ve konferans bildiri kitaplarında, 1 tanesi de yüksek lisans tezi olarak yayınlanmıştır. 

Yayın bilgilerine bakıldığında araştırmalar ağırlıklı olarak %43ü (10), 2006’da beri 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü tarafından başlatılan ve geleneksel 

olarak düzenlenen Uluslararası Girişimcilik Kongreleri (ICE) sırasında sunulduğu ve bildiri 

kitaplarında yer aldığı görünmektedir. Bunun yanında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 

bünyesinde bulunan Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde (5) ve Reforma dergisinde (1) adet 

araştırma yayınlanmıştır. Üniversitemiz İktisat Bölümü katılımıyla düzenlenen diğer bir 

geleneksel Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansında 1 adet bildiri sunulmuştur. Bunun 

dışında yurt içi hakemli bir dergide 1 adet, yurt dışı hakemli dergilerde 4 adet çalışma 
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yayınlanmıştır. 

Kırgızistan’da üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerinde yapılan 

çalışmaların konu başlıkları Şekil 1’deki gibi dağıtılmıştır. Şekil 1’de görüldüğü gibi, 

araştırmacılar tarafından öğrencilerin girişimcilik eğilimi ve özellikleri konusunda ağırlık 

verilmiştir. İkinci sırada öğrencilerin girişimcilik kişiliği üzerine çalışmalara yer verilmiştir. 

 

Şekil 1. 2003-2017 arası Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri 

Üzerinde Araştırmaların Konulara göre Dağılımı 

 

Şekil 2. 2003-2017 arası Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri 

Üzerinde Araştırmaların Yıllara göre Dağılımı 
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Şekil 2’de görüldüğü gibi, Kırgızistan’da üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri 

üzerinde ilk araştırma 2003’te İrmiş tarafından gerçekleşmiştir. Söz konusu çalışma elde edilen 

araştırmalar setinde en çok atıf alan çalışma olduğunu belirmek gerekir. Bu alanda araştırmalar 

2011-2014’lerde daha yoğun üzerinde çalışıldığını görmek mümkündür.  

Yayın diline göre analiz edildiğinde, 23 tane çalışmanın 20si Türkçe, 2’si İngilizce ve 1 

tanesi Rusça yayınlanmıştır. 

3.3.2. Araştırmaların Özellikleri, Örneklemi ve Kullanılan Ölçekler 

23 tane çalışmanın 22’si deneysel bir araştırma özelliğini taşımaktadır. Veri toplama aracı 

olarak araştırmalarda anket yöntemi uygulanmıştır. 15 yıl içerisinde söz konusu araştırmalara 

Kırgızistan’da 3533 üniversite öğrencisi örneklem olarak katılmıştır. Katılımcılar ağırlıklı olarak 

iktisadi ve idari bilimler fakültesi (işletme, iktisat, maliye, finans ve bankacılık, uluslararası 

ilişkiler) öğrencilerden, daha az iletişim, mühendislik, edebiyat, veteriner fakülteleri ve meslek 

yüksel okulları öğrencilerinden oluşmaktadır. 

Söz konusu çalışmaların belli bir kısmı karşılaştırmalı araştırma özelliğine sahiptir. 

Karşılaştırmalar öğrencilerin temsil ettiği ülke bazında ve eğitim gördüğü üniversite bazında 

gerçekleşmiştir. Ülke bazında bakıldığında, bir araştırma Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve 

Türkiye örneğinde, iki araştırma Kırgızistan, Gürcistan ve ABD örneğinde, 5 araştırma 

Kırgızistan ve Türkiye örneğinde karşılaştırma analizi yapılmıştır. Katılımcıların eğitim gördüğü 

üniversiteler bazında ele alındığında, ağırlıklı olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile 

ülke içinde Arabayev Kırgız Devlet Üniversitesi’nin, ülke dışında Türkiye’den Pamukkale 

Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin öğrencileri arasında 

karşılaştırma yapılmıştır. 

Her bir araştırmada olduğu gibi, üniversitelerde öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini 

sağlıklı biçimde tespit etmek ve bu yönde daha başarılı ölçekleri kullanmak ve oluşturmak son 

derece önemlidir. Araştırmalarda üniversite öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ölçmek 

amacıyla değişik ölçekler uygulanmıştır. Araştırmacıların bir kısmı kendileri geliştirdikleri anket 

formların uygulamışlarda, bir kısmı hazır ve güvenilir ölçekleri tercih etmişlerdir. 

Değerlendirilen çalışmalardan 7sinde yazar ve yazarlar literatür taraması sonucunda kendileri 

geliştirdikleri anket formları uygulamışlardır. 
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Tablo 2.  Araştırmalarda Kullanılan Ölçeklerin Dağılımı*  

No Yıl Ölçek ismi Kaynak 

1 1973 Rokeach Value Scale (RVS, 

1979) 

 Rokeach, Milton (1973). The Nature of Human Values. New York: 

The Free Press. 

2 1979 Neumann ve Reichel (1979) 

ATBEQ (Attitudes Towards 

Business Ethics Questionnaire) 

Neumann, Y., & Reichel, A. (1979). The development of Attitudes 

toward Business Ethics Questionnaire (ATBEQ): Concepts, 

dimensions, and relations to work values [Working Paper]. Ben 

Gurion University of Negev, Israel. 

3 1983 Beck ve arkadaşlarının (1983) 

"Sosyotropi-Otonomi Ölçeği" 

Beck, A. T., Epstein, N., Harrison, R. P. ve Emery, G. (1983). 

Development of the Sociotropy-Autonomy Scale: A measure of 

personality factors in pyschopatology. Unpublished Manuscript. 

University of Pennsylvania, Philadelphia. 

4 1996 Koh Ölçeği (1996) Koh, Hian Chye, “Testing Hypotheses of Entrepreneurial 

Characteristics A Study of Hong Kong MBA Students,” Journal of 

Managerial Psychology, 11 (3), (1996), p. 12-25. 

5 1998 Summers (1998) “Girişimci 

eğilimi” ölçeği 

Summers, D. (1998). An Empirical Ivestigations of Personal end 

Situational Factors That Relate to Formation of Enterpreneur 

Intensions. Unpublished Doctorate Dissertataion, Texas University, 

1-189. 

6 2002 Hisrich ve Peters (2002) Ölçeği Hisrich, Robert D., Michael P. Peters and Dean A. Shepherd 

(2002), Entrepreneurship, Singapore: McGraw-Hill Higher 

Education 

7 2002 Brice (2002) ölçeği Brice, J. (2002). The Role of Personal Dimension and Occupational 

Preferences on the Formation of Enterpreneur Intention. 

Unpublished Doctorate Dissertation, Department of Management 

end Information Systems, Mississippi State University, 1-469. 

8 2004 Biscaccianti, Martz ve 

Williams (2004) Ölçeği 

Biscaccianti, A., T. Neil, B. Martz ve R. Williams (2004), Multi 

Culture Perception of Entrepreneurial Lifestyle, EDINEB, 

Maastricht, Netherlands. 

9 2006 Börü (2006) Ölçeği Börü, Deniz. (2006). Girişimcilik Eğilimi: Marmara Üniversitesi 

İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, İstanbul, 

Marmara Üniversitesi Yayın No: 733, ISBN:975 400 288 6. 

10 2008 Aspiring Entrepreneurial 

Motive Questionnaire (AEMQ) 

ölçeği 

Yalcin, S., &Kapu, H. (2008). Entrepreneurial dimensions in 

transitional economies: A review of relevant literature and the case 

of Kyrgyzstan. Journal of Developmental Entrepreneurship, 13 (2), 
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Yalcin ve Kapu’nun (2008) 

ölçeği temel alınarak 

geliştirilmiştir.  

185-204. 

Aziz, N., Friedman, B.A. & Sayfullin, S. “Entrepreneurial Motives 

and Perceived Problems: Differences Across the Kyrgyzstan, 

Georgia, and the United States.” Business Research Consortium 

Conference, Oswego, New York, USA, April 21, 2012. 

11 2011 Johnson'un (2011) 

“Girişimcilik Eğilimi Ölçeği” 

Johnson, J. E. (2011). Why Some Leaders can build new 

organizations: Leadership, individual differences, and gender in 

entrepreneurship, The Pennsylvania State University, Unpublished 

Ph.D Thesis. 

12 2012 Bilge ve Bal (2012)’ın ölçeği 

 

Bilge, H. & Bal, V. (2012). Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar 

Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2)16, 131-148. 

* Araştırmacıların kendileri geliştirdikleri ölçekler dikkate alınmamıştır. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, ölçekler oldukça uzun zamandır (1973 ve 1979) kullanılan ve 

yeni kullanılmaya başlayan araçlardan oluşmaktadır. Girişimcilik eğilimini ölçen araçlar 

Summers (1998) ‘Girişimci eğilimi ölçeği’, Johnson'un (2011) ‘Girişimcilik Eğilimi Ölçeği’ ise, 

girişimci kişiliğini Koh Ölçeği (1996), Beck ve arkadaşlarının (1983) "Sosyotropi-Otonomi 

Ölçeği" ve Rokeach Value Scale (RVS, 1979) ölçekleri aracılığıyla araştırılmıştır. 

Görüldüğü gibi, Kırgızistan’da üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri 

araştırılırken, nicel yöntemler kullanıldığı söz konusudur. Aynı zamanda Pazarcık (2016) 

belirttiği gibi, araştırmalarda kullanılan nicel yöntemler kadar nitel yöntemlerin de süreçlere 

katılması ile öğrencilerin girişimcilik eğilimleri ile ilgili daha doğru araştırma sonuçlarına 

ulaşılması mümkün olabilecektir. 
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4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş döneminin ürünleri olarak Kırgızistan’daki 

üniversite öğrencilerinin girişimcilik ve işletmecilik üzerindeki paradigmalarını araştırmak son 

derece önemlidir. Çevresinde yeni meydan okumalar ve fırsatlar ortaya çıkan dönüşüm ve 

değişim zamanlarında yetişen neslin girişimcilik eğilimlerini araştıran makaleler, tebliğler ve 

tezlerin sayısı az değildir. Literatür taraması sonucunda 23 adet çalışma ortaya çıkmıştır. 

Literatür taraması gösterdiği gibi, bu alanda ilk çalışma 2003’ aittir. Çalışmalar öncelikle 

yayınlandığı yıl, yazar(lar), yayınlandığı dergi veya kongre ve konferans bildiri kitaplarına göre 

tablolaştırılmıştır. Araştırmaya tabi tutulan çalışmalar ağırlıklı olarak Kırgızistan-Türkiye Manas 

Üniversitesi öğrencileri örneğinde Türkiye Türkçesinde yapılmıştır. Konu başlıkları dağılımına 

bakıldığında üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimi ve özellikleri en çok araştırılan konu 

olmuştur. Bunun yanında analiz gösterdiği gibi, hep nicel yöntemlerin kullanıldığı söz konusudur. 

Kırgızistan’da gençlerin girişimciliği üzerinde araştırmalarda kullanılan nicel yöntemler kadar 

nitel yöntemlerin de uygulanması daha farklı sonuçları verebileceği kanaati oluşmaktadır. 

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri araştırılırken, daha çok iktisadi ve idari bilimler 

fakültesi özellikle işletme bölümü öğrencilerine yer verilmektedir. Araştırma yelpazesi diğer 

bilim dalları, örneğin, bilgisayar veya gıda mühendişliği öğrencilerine kadar genişleyebilir. 

Karşılaştırmalı olarak araştırmalar ise, geçiş dönemini yaşayan diğer eski Sovyet ülkeleri, 

örneğin Kazakistan, Rusya veya daha gelişmiş ülkeler, Hindistan veya Macaristan, örneğinde de 

yapılarak coğrafya genişletilebilir. Yeni konu başlıkları sırasına girişimcilik veya en azından 

genel işletmecilik eğitimi alan girişimciler ile girişimcilik eğitimi almayanlar arasında örnek olay 

çalışmaları da yapılabilir. Elde edilen bulgular ileride bu konuda çalışmak isteyen araştırmacılara 

kapsamlı bir kaynak sağlayabileceği düşünülmektedir. İşbu çalışmanın devamında yazar 

tarafından söz konusu araştırmalarda elde edilen bulgular kendi arasında karşılaştırılacağı 

planlanmaktadır. 
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Özet 

Ülkelerin ekonomik kalkınması için girişimcilik fikirlerinin ve girişimcilerin desteklenmesi oldukça 

önemlidir. Türkiye’de bireysel katılım sermayesi (BKS) olarak adlandırılan melek sermaye, risk ve büyüme 

potansiyeli içeren projelere sahip ancak finansman ihtiyacı olan girişimcilere, sermaye sağlayan, yatırım yapan, 

tecrübelerini aktaran özel bir yatırım tipidir.Girişimcilere potansiyel fikirlerini ticari anlamda geliştirme olanağı 

sağlanan bu modelde, finansman kaynağına sahip gerçek kişiler “melek yatırımcı” sıfatıyla adlandırılmaktadır. 

Melek yatırımcıların içerisinde olan “girişimcilik tutkusu”, yatırım kararlarının şekillenmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Vergi mevzuatında yapılan düzenlemelerin, finansal piyasalardan uygun koşullarda fon bulamayan 

riskli ama getirisi yüksek ve ekonomik gelişmeye destek olabilecek girişimlere fon sağlayan, melek yatırımcı 

kavramının gelişmesine olanak vermesi beklenmektedir.Bu çalışmada, girişimciler için finansal kaynak sorunlarına 

alternatif olabilecek bir finansman aracıolan melek sermaye hakkında mevcut literatür incelenmiş olup, melek 

yatırımcıların Türkiye’deki uygulamaları,mevcut yönleriyle ülke ekonomilerine katkıları ile yatırımcılara sağlanan 

vergisel desteğe ilişkin detaylar ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:Girişim Sermayesi, Melek Sermaye, Melek Yatırımcı. 

 

AN ALTERNATİVE FINANCIAL INSTRUMENT AT ATTEMPT 

CAPITAL: INDIVIDUAL PARTICIPATION CAPITAL (ANGEL 

CAPITAL) 

Abstract 

Supporting entrepreneurial ideas and entrepreneurs is crucial for the economic development of countries. 

Angel capital, which is called individual participation capital in Turkey (BKS), is a type of private investment that 

has entrepreneurs, capitalists, investors, and experiences that have projects with potential and risk potential, but 

which are in need of financing. In this model, which allows entrepreneurs to develop their potential ideas 

commercially, real persons with a source of financing are called "angel investors". “The passion of 

entrepreneurship” within angel investors plays an important role in shaping investment decisions. Regulations in 

the tax legislation are expected to allow the development of the angel investor concept, which provides funds to 

financial ventures that can afford funds under appropriate conditions, but which can support high risk and high 

economic growth.In this study, the current literature on angel capital, which is an alternative to financial resource 

problems for entrepreneurs, has been examined and tried to reveal the details of the angel investors' applications in 

Turkey, their contribution to the country's economy and the tax support provided to the investors. 

Key Words:Attempt Capital, Angel Capital, Angel Investor. 
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1. GİRİŞ 

Ülkelerin ekonomik durumunun iyileşmesi ve kalkınması, ticari bir değere dönüşebilen 

yenilikçi fikirlerin varlığına bağlıdır. Büyümek isteyen veya büyümelerinin sürekliliğini 

sağlamak isteyen ülkelerin bu sürükleyici gücün farkında olarak bölgesel ve küresel düzeyde 

girişimciliği teşvik eden uygulamalara mevzuatlarında ağırlık verdiği görülmektedir. Bu 

kapsamda başlangıç aşamasındaki yenilikçi fikirlere sahip girişimcilere finansman sağlanması ve 

desteklenmeleri gerekmektedir. Girişimciler finansman ihtiyaçlarını özkaynaktan 

karşılayabileceği gibi, dış kaynaklara başvurarak da karşılayabilmektedir. Girişimciler sınırlı fon 

birikimleriyle yeni yatırımlara girişebilmek için, özellikle başlangıç aşamasında ve diğer 

süreçlerde ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında çoğunlukla ticari krediler, leasing, 

factoring,forfaiting, teşvikler, risk sermayesi, melek yatırımcılar vb. dış kaynaklara başvurma 

yoluna giderler. 

Harrison ve Mason’a (2000)göre, girişim sermayesi sektörünün ilerlemesi ve büyümekte 

olan işletmelere katkısının artması ve bu vesile ile bu işletmelerin rekabet gücünün 

geliştirilebilmesi için güvenilir bir biçimsel olmayan girişim sermayesi (bireysel katılım 

sermayesi) sektörüne ihtiyaç vardır (Karabayır  ve diğ., 2012: 71). Bireysel katılım yatırımcısı 

(melek yatırımcı), girişimcilere sermaye aktarımı ile sınırlı kalmamakta aynı zamanda yönetim 

kademelerinde bulunma, iş görenlerin işe alımı ve eğitim süreçlerinde destek verme, satış, 

pazarlamave birçok alandatecrübe ve sosyal ağlarını girişimci ile paylaşma gibi konularda da 

işletmelere danışmanlık hizmeti verdiklerinden girişimin başarısı açısından oldukça önemlidir. 

Bu çalışmadason yıllarda finansman konusunda kullanılan ve dışarıdan işletmeye 

özkaynak sermayesi getiren melek sermaye ele alınmaktadır. Türkiye’deki tanımlamasıyla 

bireysel katılım sermayesi hakkında bilgi verildikten sonra vergi mevzuatımızda yer alan vergi 

teşvikleri ve avantajları incelenecektir. 

2. GİRİŞİMCİLER İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN KAYNAKLARI 

Ekonomik ve toplumsal hayatın gelişmesinde, büyük role sahip küçük ve orta boy 

işletmelerin en önemli sorunları arasında ve büyümelerinin önündeki en önemli engel şüphesiz 

farklı dönemlerinde (giriş, büyüme, olgunluk, düşüş gibi) ortaya çıkan finansman problemleridir. 

Özellikle sermaye yetersizliği, yetersiz finansman bilgisi, kredi almada yaşanan teminat 

sıkıntılarının yanında kredi hacminin düşük, maliyetlerin yüksek olması, modern finansman 

tekniklerinin yeterince takip edilememesi, sermaye piyasasına girememe, oto finansman 

kaynaklarının sınırlı olması, yeni ortak alımında yaşanan tereddütler karşılaşılan başlıca 

finansman problemleridir (Dilsiz ve Kölük, 2005:70). Bu problemler, işletmelerin büyüme 

amacından uzaklaşmasına ve rekabet etme güçlerinin de zayıflamasına neden olmaktadır. 

Girişimci işin başında ne kadar fona ihtiyacı olduğunu, bu fonları hangi iç ya da dış 

kaynaklardan temin edeceğini ve bu kaynakların maliyetini belirlemek durumundadır. Ayrıca, 

elindeki fonları dönen ve duran varlıklar arasında nasıl tahsis edeceği gibi finansal kararları 

almak, işletme varlığını sürdürdükçe devam edecek bir süreçtir. Bunun yanı sıra, en iyi 

finansman yöntemi diye bir şey yoktur. Ülkenin ekonomik durumu, yasalar, düzenlemeler 
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değiştikçe finansman yöntemleri de değişikliğe uğramakta, ayrıca finansman yöntemi işletmenin 

hangi aşamada olduğuna bağlı olarak da değişiklik göstermektedir (Döm, 2006: 180-181). 

İşletmeler yeni işe başlarken kira, araç-gereç, malzeme, ücretler, reklam, lisans, stok vb. 

harcamalarını finanse edecek fonlara ihtiyaç duyarlar.Bu aşama, işin başarılı olup olmayacağının 

belli olmadığı, harcamaların yüksek, nakit girişlerinin düşük olduğu, ters giden bir durumda 

sonucun iflasla sonuçlanabileceği bir aşama olduğundan, eğer işletmenin ortakları önemli bir 

büyüklükte bir sermaye birikimi ile girmemişse, bilgili yatırımcıların bu işe yatırım yapmasını 

sağlamak pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle giriş aşamasındaki, başlangıç sermayesi 

temininde daha çok güven ve bağlılık esastır. İşletmeler finansman ihtiyacı temininde, öz 

sermaye ve yabancı sermaye olmak üzere iki temel fon kaynağından yararlanırlar. Öz sermaye 

kaynakları; kişisel birikimler, arkadaş ve akrabalar, ortaklar, büyük sermaye şirketleri, risk 

sermayesi şirketleri, hisse senetlerinin halka arzı, yabancı sermaye piyasaları iken, yabancı 

sermaye kaynakları olarak; banka kredileri, satıcı kredileri, ekipman kredileri, sigorta şirketleri, 

tahviller, factoring, leasing vb. sıralanabilir (Döm, 2006: 183). 

Son yıllarda finansman konusunda kullanılan girişim sermayesi, büyüme potansiyeli 

içeren, fakat sermayesi ve tecrübesi kısıtlı, nispeten daha küçük ve daha riskli, ancak getirisi de 

daha yüksek sayılabilecek, özellikle başlangıç (start-up) aşamasındaki iş fırsatlarına yatırım 

yapmaktadır (Üstün,  2012: 52). Girişim sermayesi fonları, parlak bir iş fikrine sahip fakat 

yatırım yapmak için bankalardan ya da halka arz, tahvil, bono ihracı gibi sermaye piyasası 

araçlarından fon sağlanamadığı durumlarda, girişimcilere özsermaye yaklaşımı ile hisse ve/veya 

hisse senedine çevrilebilir borç verme şeklinde, uzun vadeli ancak belirli bir süre ardından 

yatırımdan çıkma beklentisiyle yatırım yapan fonlardır (Er ve diğerleri, 2015:37). 

Girişim Sermayesi fonlarını diğer fon kaynaklarından ayıran başlıca farklılıklar aşağıdaki 

gibi özetlenebilir (Üstün, 2012: 52): 

- Girişim sermayesi fonları, çoğunlukla şirketin azınlık hissesi (<%49) sahibi 

olarak kalmayı tercih ederler. Şirketin idaresini ve çoğunluğunu ele almayı tercih 

etmezler. 

- Elde edilen fon kaynağı faizsiz, geri ödemesiz, genellikle uzun vadelidir. 

- Girişim sermayesi fonları, ortak oldukları şirketlere stratejik kararların 

alınmasında, kurumsal yönetim gibi alanlarda, yeni ürün ve hizmet geliştirme gibi 

konularda destek verirler. 

- Genellikle kaynak sıkıntısı çeken, marjinal faydası yüksek, gelecek vaat eden 

projelere yatırım yaparlar. 

- Girişim sermayeleri ortak oldukları şirketlerden genellikle orta vadede (örnek 3-7 

yıl arasında) çıkmayı hedeflerler. 

Şekil 1’de şirketlerin gelişim aşamaları ve bu aşamalara bağlı olarak girişimcinin çeşitli 

finansman kaynakları gösterilmeye çalışılmıştır.Şirketin çekirdek ve başlangıç aşamalarında risk 

en yüksek seviyelerde iken, büyüme ve olgunluk aşamalarında satışlar arttığından risk düşmekte 

beraberinde fon elde etme alternatifleri çeşitlenirken, fon maliyetleri de düşmektedir. 
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Şekil 1. Şirketin Gelişim Aşamaları ve Finansman Türleri 

Kaynak: Christofidis ve Debande, 2001:6’dan aktaran Bayar 

İşletmenin sahip olacağı varlıkların türü, dağılımı ve faiz oranlarının seviyesi, bir girişim 

sermayesinin yabancı ya da özkaynak yoluyla finansmanının belirlenmesinde önemli birer 

faktördür. Öte yandan küçük bir işletmenin finansman ihtiyacı tamamen özkaynak yoluyla 

sağlanabilirken, büyük girişimlerin finansmanında dış kaynaklardan melek sermaye, risk 

sermayesi, halka arz, finansal krediler ve devlet destekleri gerekmektedir. Bu tür büyük 

girişimlerin finansmanında hem yabancı hem de özkaynak kullanılması gerekliliği vardır; hatta 

özsermaye, hem borcun sağlanabilmesi hem de borca karşılık teminat oluşturması açılarından 

daha da önem taşır. Ayrıca, dışarıdan sağlanacak kaynaklar belirlenirken; ihtiyaç duyulan 

fonların vade yapısı, maliyetleri, yönetim üzerindeki kontrol etkisi gibi temel kriterler üzerinde 

de durulmalıdır. (Hisrich ve Peters, 1998: 361- 363).  

Yeni kurulan işletmelerin sermaye kısıtları nedeniyle, alternatif finansman kaynakları 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları en uygun fonların sağlanmasında oldukça önemlidir 

(Uluyol, 2008: 47). Özellikle son yıllarda girişimcilerin uzun vadeli finansman 

ihtiyaçlarınıkarşılamada risk sermayesi ve melek finansmanı, finansal piyasalarda öne çıkan 

araçlardır. 

Melek Sermaye: Ülkemizde bireysel katılım sermayesi (BKS) olarak tanımlanan melek sermaye 

tümdünyada erken aşama işletmelerin başlangıç sermayelerinin fonlanmasında ve büyüme 

aşamasında yaygın olarak kullanılan bir fon kaynağıdır. Melek sermaye kavramı, girişim 

sermayesi fonlarına benzemekle beraber melek yatırımcılar bir kurum değildir, gerçek kişilerden 

oluşur. Melek sermaye, genellikle profesyonel iş geçmişleri olan ve kendileri de birer girişimci 

olan kişilerce, henüz yolun başında kaynak sıkıntısı çeken girişimcilerin, katma değeri yüksek iş 

fikirlerini hayata geçirmek için gerekli fonların sağlanması ve onlara iş konusunda sürekli 

danışmanlık yaparak destek olunması şeklinde tanımlanabilir. 
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Risk Sermayesi: Risk sermayesi ile finansman, yüksek riske katlanarak yüksek gelir etme 

amacındaki bir yatırım düşüncesine sahip girişimciye erken dönem özkaynak sermayesi ya da 

özkaynak bağlantılı finansman sağlanması şeklinde bir yatırım türüdür. Risk sermayesi ortakları 

kredi vermenin yanında, araştırma-geliştirme, yönetim, izleme gibi konularda da işletmelerde 

aktif rolleri vardır.Risk sermayesi yatırımında temel ölçüt teknoloji (yazılım, donanım, internetle 

bağlı konular) alınmaktadır. Risk sermayesi ABD’de 1970’lerde hızlanmasına rağmen ilk olarak 

1946’da ortaya çıkmıştır.1980’li yıllarda Avrupa ve Japonya’da da hızla yayılmaya başlamıştır 

(Bayar, 2012: 136). Türkiye’deki risk sermayesi şirketleri şunlardır: Young Turk Venture, 

Venture Capital, Aksoy Internet Venture, İLab Venture, Teknoloji Yatırım A.Ş, İş Girişim 

Sermayesi, İstanbul Venture Capital, Kobi Girişim Sermayesi, Esas Holding, Rhea Girişim. 

Melek sermaye yoluyla sağlanan finansman, risk sermayesine benzetilmekle birlikte 

melek yatırımcılar daha küçük boyutlarda risk sermayesi yatırımcılarıdır (Luecke, 2008: 126). 

Kullandıkların fonun kaynağı ve büyüklüğü, yatırım yapılan şirketin bulunduğu aşama ve 

sonrasında üstlenilen roller bakımından belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar şu 

şekilde sıralanabilir (Bayar, 2012:136): 

- Melek sermayedarlar, risk sermayedarlarının ilgisini çekmeyecek kadar küçük 

işletmeleri genelde finanse ederler. Yatırım oranları risk sermayedarlarına göre daha 

düşüktür. 

- Melek yatırımcılar yatırım yaptıkları işletmenin finansmanında kendi paralarını 

kullanırken, risk sermayedarları kendilerine yatırım yapan yatırımcıların paralarını 

kullanırlar. 

- Risk sermayedarları yatırım yaptıkları işletmelerde stratejik denetimlerde bulunurlar, 

melek sermayedarlar ise, işletmelerin karar süreçlerine doğrudan katılırlar. 

- Risk sermayedarları yatırımlarını profesyonel ve yüksek getiri amacıyla yaparken, 

melek sermayedarlar daha çok maceracı ve amatör ruhla yatırım yaparlar. 

- Melek sermayedarların girişimcilik tecrübeleri risk sermayedarlarına göre daha 

çoktur. 

- Risk sermayedarlarının yatırım tecrübeleri melek sermayedarlarına göre daha çoktur. 

- Melek yatırımcılar risk sermayedarlarına göre beklentileri daha az olmasına rağmen 

daha fazla risk alırlar. 

- Melek yatırımcılar risk sermayedarlarına göre araştırma ve değerlendirme sürecini 

daha az uygularlar. 

3. BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ (MELEK SERMAYE) KAVRAMI 

Yeni ve yenilikçi küçük işletmeler erken aşamada riskli ve teminatsız olduklarından dış 

kaynaklardan finansmana erişimleri pek mümkün olmamaktadır. Risk sermayesinin yanı sıra 

ekonomik büyümeye ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak, pekçok ülkede melek yatırımcılar, 

girişimciler için aile ve arkadaşlardan sonra başlangıç aşamasında önemli bir özsermaye kaynağı 

olarak görülmeye başlamıştır. Dünya çapında kurulmaya çalışılan milyonlarca işletmeden 

bazıları başarısız olurken bazıları da başarı hikâyeleri haline gelmekte, onlara erken aşamada 

destek veren melek yatırımcılarına servet kazandırmaktadırlar. 
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Melek yatırımcı, yüksek değer ve nitelikli istihdam fırsatları yaratan yenilikçi 

girişimcilere bir yandan başlangıç ve erken aşamada finansal destek sağlayan, diğer yandan 

deneyim ve bilgibirikimleri ile network ağını paylaşan yüksek değere sahip varlıklı özel bir 

yatırımcı tipidir. Melek sermaye, iş dünyasına yeni atılan yenilikçi girişimlerin hayatta kalma 

ihtimalini arttırırken, girişimciye finansman ve yönetim tecrübesi sağlamaktadır. Akpınar 

(2009)’a göre; melek yatırımcılar aynı zamanda şirketlere değer katma arzusunda olduklarından, 

girişimcinin vizyonu ile kendi vizyonlarının örtüşmesine dikkat etmektedirler. Ayrıca 

yapacakları yatırımların geri dönüş oranının yüksek olması da ayrıca önem arz etmektedir. 

Melek yatırımcı (iş melekleri), birçok risk sermayesi fonunun yatırım yapabileceğinden 

daha erken bir aşamada genellikle daha az miktarda finans (25.000 € ila 500.000 €) sağlayan 

yüksek net değerli bireylerdir. Özellikle melek sendikalarının ve derneklerinin son zamanlarda 

oluşması ve büyümesiyle, iş meleklerinden gelen pay, Avrupa'daki özsermaye endüstrisi için 

giderek daha da önem kazanmaktadır. Dünya Melek Yatırımcılar Derneği (WBAA) verilerine 

göre,  Avrupa'daki başlangıç aşamasındaki yatırımların %90'ından fazlası melek yatırımcı 

sermayesinden sağlanmaktadır.  Melek yatırım pazarıbüyüklüğü Avrupa'da 5,7 milyar Euro, 

ABD ve Kanada'da 20 milyardan fazladır. Dünyanın erken dönem yatırım pazarının toplam 

büyüklüğünün 2020'de 50 milyar doları aşması beklenmektedir. 

Melek sermaye ile girişimleri finanse etme çabası dünyada uzun bir geçmişe dayanır.A. 

Graham Bell 1874 yılında Bell telefon şirketini, Henry Ford, Ford fabrikasını ve Golden Gate 

köprüsünün yapımı melek yatırımcı fonları ile finanse edilmiştir. Günümüzde ise amazon.com, 

yahoo.com, apple computer, facebook, twitter, google, linked-in gibi tanınmış 

şirketlerinbaşlangıç aşamalarında da melek sermaye fonları kullanılmıştır.Melek yatırımcı (angel 

invesment) ismi ilk kez 1981’de New Hampshire Üniversitesi’nden finans profesörü William E. 

Wetzel tarafından telaffuz edilmiştir. Dünyada ünlü melek yatırımcılar arasında Mountain 

Partners, London Business Angels, Angel Wings sayılmaktadır (Uluyol, 2008:57). 

Melek yatırımcıları biraraya getiren kuruluşlar, Avrupa’da Avrupa Melek Yatırım Ağı 

(EBAN), dünyada ise Dünya Melek Yatırımcılar Derneği (WBAA) bulunmaktadır. Türkiye’de 

melek sermaye sistemi gelişmiş ülkelere göre çok kısa bir geçmişe sahiptir. 2001 yılında yaşanan 

finansal krizden sonra ekonomide istikrarın sağlanması yönünde yapılan uygulamalar sonucu, 

Türkiye’nin kredi notunun yükselmesi ile birlikte ülkede girişim sayısı artmış, risk sermayesi, 

melek sermaye gibi alternatif finansman kaynakları arayışları hız kazanmıştır. 

Kamu otoriteleri tarafından, 15 Şubat 2013 tarihinde Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) 

sistemine ilişkin Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 

birlikte BKS sistemi yasal bir zemine oturtulmuştur. Yönetmelikle birlikte ‘lisanslı yatırımcı’, 

yani bireysel katılım yatırımcısı (BKY) kavramı ortaya çıktı ve yerel yatırımcı-girişimci ağları 

oluşturulmuştur. Söz konusu yönetmelik ile yüksek risk içermesi nedeniyle finansman problemi 

yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç olan BKS’nin 

desteklenmesini, BKS’nin girişimcilerin güven duyacağı bir finans piyasası haline getirilmesini, 

bu piyasada belli bir davranış kültürünün ve etik kuralların oluşması 

amaçlanmaktadır.Yönetmelikte getirilen düzenlemeler ile istenen şartların sağlanması halinde 

şirketlerin vergi desteğinden yararlanması düzenlenmiştir. Türkiye’de son on yılda gelişmekte 
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olan melek sermaye sistemi, özellikle devlet teşviki ile birlikte bir yıl içinde çok hızlı bir gelişme 

göstermiştir. 

Tablo 1. Hazine Müsteşarlığı Tarafından Verilen Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansları 

Yıllar Verilen Lisans Sayısı 

2013 155 

2014 119 

2015 68 

2016 71 

2017(1.çeyrek) 8 

Toplam 421 

Türkiye’de Melek Yatırımcılar Derneği (TBAA) 2011 yılında kurulmuştur. Türkiye’de 

ilk melek yatırım ağı, 2007 yılında ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafından geliştirilen Metutech-

Ban İş Melekleri Ağı olurken,  diğer melek yatırımcı ağlarından bazıları şunlardır; Galata 

Business Angel, LabX Melek Yatırımcı Ağı, Links Angel, Endeavor, Keiretsu Forum. 

Gittigidiyor.com, sahibinden.com, yemeksepeti.com, kariyer.net, grupfoni.com melek 

yatırımcıların ilgisini çeken ve sonrasında ortak oldukları girişimlerdendir (Alptekin, 2013: 4-5). 

Melek yatırımcıların, genelde sağlık, tıbbi cihazlar, yazılım, e-ticaret, biyoteknoloji 

alanındaki yatırımlara finansman desteği sağladıkları görülmektedir (Bingöl ve Türkmen, 2016: 

363). 

3.1. Bireysel Katılım Yatırımlarını Değerlendirme Süreci 

Ocak 2014’ten beri BKS’ye ilişkin lisans ve yatırım başvurularıyla ilgili tüm işlemler, 

Hazine Müsteşarlığı tarafından akredite edilmiş melek ağlar üzerinden yapılmaktadır. Hazine 

Müsteşarlığı tarafından bireysel katılım yatırımlarını değerlendirme süreci aşağıdaki sıralamaya 

göre olmaktadır: 

Girişimci şirket iş fikrini, iş planını, esas sözleşme taslağını ve diğer tüm belgeleri Hazine 

Müsteşarlığına göndererek başvuruyu yapar. BKY gerekli incelemelerin bitmesini bekledikten 

sonra, girişimci ile şirketi kurar ya da mevcut şirkete ortak olur. Şirket adına açılan hesaba BKY 

tarafından nakdi sermaye yatırılır. Şirketin esas sermayesi, banka dekontu, Ticaret Sicil 

Gazetesinin ve diğer tüm belgelerin örnekleri Hazine Müsteşarlığına gönderilir ve tüm işlemlerin 

tamamlanmasının ardından Hazine ilgili vergi dairesine bildirimde bulunur. 
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3.2. Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) OlabilmeŞartları 

Bireysel katılım sermayesi yönetmeliğine göre,  bireysel katılım sermayesine katılım 

şartları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

a) Sadece gerçek kişiler BKY olabilirler. 

b) BKY olarak faaliyette bulunacak yatırımcıların vergi desteğinden ve diğer 

avantajlardan yararlanabilmesi için Hazine Müsteşarlığından BKY lisansı almaları 

gerekir. BKY lisansı başvuruları, akredite edilmiş BKY ağları aracılığıyla 

yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa yapılır. 

Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen lisanslar kişiye özgü hak ve niteliğine haiz 

olup, başkasına devredilemez ve lisans sahibi dışında kullanılamaz. 

c) BKY lisansı alabilmek için yatırımcıda aranan özellikler; yüksek gelir ya da 

servete veya iş texcrübesine sahip olmak yönetmeliğin 5.maddesinde 

açıklanmıştır. 

d) Yüksek gelire veya servete sahip olmanın kriteri,BKY’nin BKY lisansı almadan 

önceki 2 yılda, yıllık gayrisafi gelirinin en az 200.000 TL olması ya da lisans 

başvurusu sırasında her türlü menkul ve gayrimenkul varlıklarının toplam 

değerinin en az 1.000.000 TL olmasıdır. 

e) Tecrübeli BKY’den kasıt ise, banka ve finansal kuruluşlarda, yüksek cirolu 

şirketlerde (son 5 yıl içinde yıllık cirosu en az 25 milyon TL ve üzeri olan) ya da 

yurtiçi kuluçka merkezlerinde yönetici olarak (en az genel müdür yardımcısı)en 

az 2 yıl iş tecrübesine sahip BKY ağı üyesi olan yatırımcılardan bahsedilmektedir. 

f) BKY’nın Hazine Müsteşarlığı tarafından aldıkları lisanslar 5 yıl süreyle 

geçerlidir. Süre bitiminde BKY’ler lisans yenileme talebinde bulunabilirler ve 

lisans 5’er yıllık sürelerle uzatılabilir. 

 

3.3. Bireysel Katılım Yatırımcısı Tarafından Yatırım Yapılacak Girişim Şirketinin 

Nitelikleri 

Bireysel katılım yatırımcılarının yatırım yapabileceği şirketin nitelikleri de yönetmeliğin 

26. maddesinde belirtilmiştir; 

- BKY’lerin devlet desteğinden yararlanabilmesi için sermaye koydukları şirketin Türk 

Ticaret Kanununa tabii bir anonim şirket olması. 

- Girişim şirketinin BKY’nin ortaklığından önceki son iki mali yıldaki net satışlarının 

yıllık 5.000.000 TL’den fazla olmaması.  

- Girişim şirketinin çalışan sayısının en fazla 50 olması. 

- Girişim şirketinin, BKY’nin kendisi dahil akrabalarının idaresinde, denetiminde ya da 

dolaylı da olsa sermayesi bakımından bağlı bulunmaması ya da nüfuzu altında 

olmaması. 

- Girişim şirketinin Müsteşarlığın devlet teşviki sağlanacak sektörleri belirlediği ek-

4’teki listede faaliyet gösteriyor olması. 

- Hisse senetlerinin halka arz edilmemiş olması. 
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Ayrıca Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, BKY’lerin bir girişim 

şirketine ortak olacakları tutar yıllık bazda 20.000 TL’den az ve 1.000.000 TL’den fazla olamaz. 

Ancak BKY tarafından farklı girişim şirketlerine yapılacak yatırım toplamları bu tutarı aşabilir. 

Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ise, BKY’ler tarafından, ortak 

yatırımlar söz konusu olduğunda yıllık bazda her bir girişim şirketine yapılacak azami yatırım 

tutarı 2.000.000 TL olarak uygulanır. 

Yönetmeliğin 18’inci maddesine göre de, BKY’ler ya da BKY ortaklıkları girişim 

şirketinde hâkim ortak olamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte girişim 

şirketini kontrol edemez. BKY’ler tek başlarına veya akrabalarıyla toplam oy hakkının 

%50’sinden fazlasına sahip olamaz ve yönetim kurulu üyelerinin %50’sinden fazlasını atayamaz. 

BKY’ler girişim şirketinin yönetim kurulunda temsil edilme hakkı sağlayan imtiyazlı paylara 

sahip olabilir. BKY ve girişimci, önem arz eden konular için BKY’ye girişim şirketinin 

yönetiminde veto hakkı veren imtiyazların ve girişimciye getirilebilecek kısıtlamaların 

kapsamını serbestçe belirleyebilir. 

BKY’lerin ortak oldukları girişim şirketindeki görevi yönetim kurulu üyeliği ile sınırlı 

olup, bunun dışında idari görev ya da şirket personeli olarak çalışamazlar. Herhangi bir ücret ya 

da maaş alamazlar. 

3.4. Bireysel Katılım Yatırımlarına Devletin Vergi Teşvikleri 

Kuruluş ve büyüme aşamasındaki girişim şirketlerine, yatırımlarını teşvik etmek 

amacıyla BKY’ler aracılığıyla verilen destek vergi indirimi desteğidir. BKY’lerin vergi 

teşvikinden yararlanabilmeleri için, yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre, yatırım yapacakları 

girişim şirketine ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl süreyle elde bulundurmaları şarttır. BKY 

tarafından taahhüt edilen sermayenin vergi teşvikinden faydalanabilmesi için bu tutarın ortaklık 

banka hesabına nakit olarak yatırılması gerekir. İki yıllık süre nakdi sermayenin bankaya 

yatırılmasından sonra başlar. BKY’ler ortak oldukları girişim şirketine ait hisselerin %75’ini 

yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisseleri satın aldıkları dönemde 

indirebilirler. Ancak, vergi desteği için Müsteşarlığa başvurulan tarihten itibaren projesi son 5 yıl 

içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından belirlenmiş 

programlar kapsamında desteklenmiş girişim şirketlerine yatırım yapan BKY’ler için, vergi 

desteği oranı %100’dür. Vergi indirimine konu yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL’yi aşamaz. 

Vergi indirimine örnek verecek olursak, Bay X’in 2016 yılı için gelir vergisine tabi 

900.000 TL beyan edilen geliri olsun. Bay X, 2016 yılı Mart ayı içerisinde bir anonim şirketinin 

%40 hissesi 1.000.000 TL ile iktisap etmiş olsun. Bu durumda Bay X, 2016 yılı vergi 

matrahından yatırım tutarının %75’i olan 750.000 TL tutarında indirim yaparak vergi avantajı 

sağlamış olacak. Yani 900.000 TL üzerinde vergi vermek yerine 150.000 TL (900.000 – 

750.000) üzerinden vergi vermiş olacak.  

Ayrıca Yönetmeliğin 36’ncı maddesi uyarınca BKY’lerin yapmış oldukları yatırımlarının 

devlet teşvikinden faydalanabilmesi için BKY’ler başvurularını akredite olmuş BKY ağlar 

üzerinden gerçekleştirmelidir. Bir BKY, birden fazla BKY ağına üye olabilir. 
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Yönetmeliğin 16’ncı maddesi uyarınca, BKY’lerin yatırım yapacakları girişim şirketine 

koydukları sermayenin vergi desteğinden yararlanması için, BKY’nin girişim şirketiyle veya 

girişimci ile mutabık kaldığı bir iş planını Hazine Müsteşarlığı’na sunması gerekir.En az 2 

lisanslı BKY tarafından ortak yatırım yapıldığında BKY’ler, lisanslarının 5 yıllık geçerlilik 

döneminde kendilerinin bireysel katılım yatırımları hariç, en fazla 20 ayrı anonim şirkete 

yaptıkları ortak yatırım için devlet teşviki alabilir.Bu sınırı aşan yatırımlar için vergi indirimi 

uygulanmaz. 

Hazine Müsteşarlığının 2017 Birinci Çeyrek BKS İlerleme Raporu’na göre, bireysel 

katılım yatırımcısı olunmasında vergi desteğinin etkisinin olup olmadığının oransal durumuna 

bakıldığında; %15 vergi avantajı etkili olmadı, %18 vergi avantajı az etkili oldu, %94 vergi 

avantajı etkili oldu, %105 vergi avantajı çok oldu sonuçlarına ulaşılmıştır. 
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4. SONUÇ 

Ekonomi açısından önemi ortada olan yenilikçi, parlak girişimlerin varlıklarını devam 

ettirebilmeleri ve büyümeleri için aşmaları gereken en önemli sorun finansman sorunlarıdır. 

Ticari bir ürün veya hizmete dönüşebilecek bir iş fikri olan ancak yeterli sermayesibulunmayan 

girişimciler gelişmiş teknolojilere sahip olamadıklarından iş fırsatlarını hayata 

geçirememektedirler. Bu durumda ülkelerin uluslararası pazarlarda rekabet imkanı bulmaları 

mümkün değildir. Özellikle yeni bir iş fikrine sahip girişimcilerin finansman problemlerinin 

çözümüne katkı sağlayan bireysel katılım sermayesi (melek sermaye), iç kaynakların ve 

tasarrufların yetersizliği sebebi ile finansal piyasalardan uygun koşullarda fon bulamayan riskli 

ama getirisi yüksek ve ekonomik gelişmeye destek olabilecek girişimlere fon sağlama amacı 

olan dış finansman kaynaklarından biridir.  

Yeni girişimlerin desteklenmesi ve büyümesi, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet 

edebilmeleri için kamu otoriteleri tarafından da girişimcilerin finansman problemlerinin 

çözümüne yönelik mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir. Türkiye’de vergi mevzuatında 

yapılan düzenlemelerle hem mevcut hem de yeni kurulacak girişim sermayesi ortaklıklarına fon 

akışının hızlanması, kaynakların çeşitlenmesiile melek sermaye gibi alternatif finansman 

kaynakları da gelişmektedir. Ayrıca, TÜBİTAK ve KOSGEB onaylı projelere sunulan vergi 

teşvikleri melek yatırımcı sayısının artmasında da olumlu bir etkendir. 

Türkiye'de sayıları gittikçe artan melek yatırımcı ağlarının varlığı, girişimci ve melek 

yatırımcıların buluşmasına katkı sağlamakta ve Hazine Müsteşarlığınca da her iki tarafın 

menfaatine yönelik düzenlemelerin yapılması sayesinde ileride yapılacak yatırımların sayısının 

artması, Türkiye’nin ekonomisine katkı ve gelişim yönünde fayda sağlayacağı açıktır. 

Dolayısıyla, yeni ve yaratıcı fikirlere sahip girişimlerin önünün açılmasıyla, finansal piyasalara 

hareketlilik kazandırılırken, uluslararası teknolojik gelişme düzeyine ulaşmak mümkün olacaktır. 
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Özet 

Bu çalışma, Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimci bir kişiliğe sahip 

olup olmadıklarını tespit etmek ve girişimcilik eğilimlerinde etkili olan faktörlerinin neler olduğunu belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerinde bir anket 

uygulanmıştır. Uygulamada Yılmaz ve Sünbül’ün geliştirmiş olduğu ölçek kullanılmıştır. Anket çalışması için 442 

kişilik bir örneklem seçilmiştir. Anketlerde eksiklikler ve mantıksızlıklar bulunan 17 tanesi analiz dışı tutularak kalan 

425 anketten elde edilen veriler analize tabi tutulmuştur. Elde edilen verileri için güvenilirlik analizinde 

uygulanarak güvenilirlik ve geçerliliği test edilmiştir. Çalışmanın devamında tanımsal istatistikler,  tek ve çift 

örneklem t testleri ve Kruskal-Wallis testleri uygulanarak analizler yapılarak yorumlanmıştır. Bulguları bakımından 

değerlendirildiğinde başarıya inanma, risk alma, yenilikçilik, kendine güven, fırsatçılık ve dışa açıklık gibi 

girişimcilik özelliklerinin öne çıktığı görülmektedir. Yapılan istatistik analizler sonucunda öğrencilerin girişimcilik 

özelliklerinin yaşa ve bölümlere göre de farklılık gösterdiği anlaşılmıştır.   

Anahtar kelimeler: Girişimcilik Eğilimi, Ön Lisans Öğrencileri, Girişimcilik, İstatistik Analiz 
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A STUDY ON ENTREPRENEURSHIP TRENDS OF FOUNDATION 

DEGREE STUDENTS: A SAMPLE OF DUMLUPINAR UNIVERSITY  

Abstract 

This study was conducted to determine whether the students of Simav Vocational School of Dumlupınar 

University have entrepreneurial personality and to determine what factors are influential in entrepreneurship 

tendencies. For this purpose, a questionnaire was applied on students of Simav Vocational School of Dumlupınar 

University. In practice, the scale developed by Yılmaz and Sünbül was used. A sample of 442 persons was selected 

for the questionnaire study.In the questionnaires, 17 items with deficiencies and irrationalities were excluded from 

the analysis and the data from the remaining 425 questionnaires were analyzed.Reliability and validity were tested 

by applying reliability analysis for the obtained data. Descriptive statistics, single and double sample t tests and 

Kruskal-Wallis tests were used to analyze the results. When evaluated in terms of findings, it is seen that 

entrepreneurship features such as success belief, risk taking, innovation, self-confidence, opportunism and openness 

have come to the fore. As a result of the statistical analysis, it has been understood that the entrepreneurship 

characteristics of the students vary according to age and division. 

Key words: Entrepreneurship Tendency, Associate Students, Entrepreneurship, Statistical Analysis 

1. GİRİŞ 

Günümüzde toplumların ekonomik kalkınmasında en önemli faktörlerden birisi 

girişimciliktir. Ekonomik kalkınma sağlandığında ekonomik büyüme, refah seviyesinin 

yükselmesi ve istihdam olanaklarının artması anlamına gelmektedir. O halde Türkiye gibi genç 

nüfusa sahip ülkelerin ekonomik olarak gelişmesinde yeni iş alanlarının açılması ve yeni iş 

yapma modellerinin oluşturulması için potansiyel girişimcilerin yetiştirilmesi büyük önem 

taşımaktadır (Türkoğlu ve diğ., 2017). Bireylerin duygusal, fizyolojik ve sosyal gereksinimlerini 

giderme zorunluluğu, davranışlarının temelini oluşturmaktadır. Bireyler bu duygusal, sosyal ve 

fizyolojik gereksinimlerini karşılarken doğal olarak başkalarıyla etkileşim halinde olmakta, 

bazen kendilerini diğer insanlarla kıyaslamaktadırlar (Karasakal ve diğ., 2014). Girişimcilik ile 

ilgili bazı sözler aşağıda verilmiştir:  

Para, asla bir fikri harekete geçirmez; parayı harekete geçiren fikirdir. (W. J. Cameron), 

Yapamayacağınızı düşündüğünüz şeyleri yapmaya çalışmalısınız (Eleanor Roosevelt), 

İyi bir fikre sahip olmanın en iyi yolu, birçok fikre sahip olmaktır (Albert Einstein). 
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Girişimci, “sahip olduğu kaynakları düşük verimlilik alanlarından, yüksek verimlilik 

alanlarına yönlendiren ve orada tutmayı başarabilen kişi” şeklinde ayrıca girişimcilik bir disiplin, 

hem de oldukça katı bir disiplin (Drucker, 2003;  Patır ve Karahan, 2010) olarak tanımlanabilir. 

Girişimci, kâr elde etmek amacıyla mal veya hizmet üretmek veya pazarlamak için üretim 

faktörlerini bir araya getiren, belli bir risk taşıyarak işletmeyi kuran ve bu işletmeyi ya yöneten 

ya da yönetim konusunda profesyonel bir uzmandan yardım alan kişidir (Patır ve Karahan, 

2010). Girişimcilikle işveren ve patron kavramları da karıştırılmaktadır. Burada patron, bir 

girişimci olabileceği gibi aynı zamanda bir sermaye sahibi, işveren ya da bir yönetici durumunda 

da olabilir (Patır ve Karahan, 2010). Bunun yanında girişimcilik tutum ve davranışlarının, 

rekabetçi ortamlarda başarılı olmak ve büyüyüp gelişmek amacında olan her büyüklükteki firma 

için gereklidir (Covin ve Miles, 1999). Girişimcilik; emek, teknoloji, sermaye ve doğal 

kaynaklar olarak sayılan üretim faktörlerini bir araya getirerek mal veya hizmet üretme 

eylemlerini kapsar. Girişimci ise; mal ve hizmet üretmek amacıyla, pazardaki fırsatları 

değerlendiren, sermaye, doğal kaynaklar ve emek gibi üretim faktörlerini bir araya getirerek riski 

üstlenen kişidir. Dünyada ve ülkemizde küçük işletmelerin toplam şirketlere oranı % 95 veya 

daha üst seviyelerde seyretmektedir. Bu nedenle, KOBİ’lerin yapı taşı olan girişimci ve 

girişimcilik konusu günümüzde oldukça önem kazanmıştır (Taysı ve Canbaz, 2014). Literatürde 

verilen başarılı girişimcilerin kişisel özellikleri şu şekilde de sıralanabilir (Ercan ve Sünbül, 

2009); 

• Yaratıcı düşünme becerisi 

• Yüksek düzeyde çalışma arzusu 

• Cesaret, tutku ve kararlılık 

• İnsanlarla üst düzeyde ilişki kurabilme 

becerisi 

• Kendisini yazılı ve sözlü ifade edebilme 

becerisi 

• İşini sevmesi ve iş motivasyonu 

• Zengin bir bilinçaltı ve hayal kurma gücü 

• Ekip ve takım çalışmasına yatkınlık  

• Değişime, dönüşüme açık ve istekli olması 

• Esnek toleranslı davranabilme gücü 

• Samimi, güvenilir, sempatik ve esprili kişilik 

• İnsanları inandırma ve ikna kabiliyetinin yüksek 

olması 

• Yönetim becerisi ve liderlik yeteneği 

• İş bitirme azmi ve heyecanı 

• İleri görüşlülük ve fırsatları yakalama 

alışkanlığı  

• Kişisel vizyonu ve misyonunun olması 

Girişimci kişilerin, kişilik oluşumlarında, doğuştan getirdikleri ve onları girişimci olmaya 

iten pek çok etken olduğu gibi, aynı zamanda dış faktörlerin de girişimci kişiliğin oluşmasında 

etkili olduğu, araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur. Aile, toplum, yaş, cinsiyet, eğitim ve 

ekonomik çevre girişimcilik eğiliminin oluşmasında önemli faktörler olarak görülmektedir (İrmiş 

ve Barutçu, 2012; Akpınar ve Küçükgöksel, 2015). Literatürde yaygın olarak ifade edilen 
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girişimci kişilik özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür (Koh, 1996; Bozkurt ve 

Erdurur, 2013; Şekerdil, 2016): 

 Sorumluluk sahibi olmalı 

 Kendine güven (öz güven): 

 Geleceğe yönelmeli 

 Yenilikçi olmalı 

 Sosyal yönü iyi olmalı 

 Risk alabilmeli 

 Rekabetçi düşünme 

 Öncü olmalı 

 Kontrol odağı 

 Başarma ihtiyacı  

 Belirsizliklere karşı toleranslı olmak şeklinde 

sıralanabilir. 

Pek çok insanda var olan girişimcilik özellikleri zaman zaman yeteneklerin farklı yönlere 

çevrilmesi nedeniyle atıl kalmaktadır. Her ne kadar girişimcilik kişiye özgü doğuştan niteliklere 

bağlı olarak açıklansa da, girişimcilik konusunda alınacak eğitimle başarılı olunabileceği ifade 

edilmektedir. Girişimcilik eğitimindeki amaç, kişide var olan ama gizli kalmış girişimci 

niteliklerini ortaya çıkarmaktır. Aynı zamanda girişimcilerin yanlış işler yapmalarını önleyerek, 

üretim kaynaklarının (sermaye, emek, teknoloji, doğal kaynaklar) verimli kullanılmasını 

sağlamaktır. Bu sebeple, üniversitelerde verilen girişimcilik eğitimi ile gençlerin içinde girişimci 

ruhunun olup olmadığı tespit edilerek, girişimciliğe yönlendirilebilirler. Bu özelliğinin farkına 

varan herkes kendi işini kurmak isteyebilir (Cansız, 2007). Özellikle meslek yüksekokullarında 

mesleki eğitim alarak belli becerilerle donatılmış öğrencilerin, istihdama odaklı olarak 

yetiştirilmesinin yanında girişimci olmaları yönünde cesaretlendirilmesi ülke ekonomisi 

açısından büyük önem taşımaktadır (Türkoğlu ve Coşkun, 2013).  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Girişimcilik ve üniversite gençlerin girişimcilik eğilimlerine yönelik çalışmalar 

incelenmiş ve ilgili literatür araştırması yapıldığında çok sayıda araştırma yapıldığı 

görülmektedir. Bu araştırmalardan özellikle üniversite öğrencileri üzerine yapılanlar 

incelenmiştir. Bunlardan bazılarına ait özet tablo aşağıda verilmiştir.  
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Tablo 1. Öğrencilerin Girişimcilik Özellikleri Ve Eğilimleri İle İlgili Literatür Özeti 

Yazar / yıl A B C D E F Üniversite 
Örnek 

sayısı 

Eren/2016 X      K.Sütçü İmam 284 

Tok vd./2014 X X X    Çukurova ve Adnan Menderes 366 

Türkmen ve İşbilir/2015   X X   Celal Bayar 258 

Türkoğlu vd./2017    X X  Muğla Sıtkı Koçman 240 

Yüksel vd./2015 X  X    Çankırı Karatekin 150 

Kılıç vd./2012   X    Balıkesir 251 

İrmiş ve Barutçu/2012 X     X Pamukkale 273 

İşcan ve Kaygın/2011   X    Kafkas ve Kırıkkale 366 

Karabekir vd./2015 X      S.Demirel 49 

Gemlik ve Kıraç/2013 X      Marmara 247 

Duran vd./2013  X   X  Dumlupınar 84 

Akyüz vd./2009 X     X 

KTU, İstanbul, Düzce, Bartın, Kastamonu, 

Ç.Karatekin, A.Çoruh, K.Şütçüimam, 

S.Demirel 

536 

Doğaner ve Altunoğlu/2010   X    Adnan Menderes 229 

Karasakal ve Aksu/2014   X    Kocaeli 136 

Güreşçi/2014   X    Atatürk 41 

Gürer vd./2014 X      Kırıkkale 283 

Solmaz vd./2014 X      Sakarya ve Abant İzzet Baysal 308 

Balaban ve Özdemir/2008   X  X  Sakarya 70 

Patır ve Karahan/(2010 X    X  İnönü 235 

Bilge ve Bal/ 2012   X    Celal Bayar 234 

Uygun vd./2012 X  X    Aksaray 1042 

Akyüz vd./2006 X      19 lise ve Rize Üniversitesi 362 

Köksal ve Penez/2015    X  X Akdeniz, S.Demirel ve Mehmet Akif Ersoy 179 

Uluyol/2013   X    Adıyaman 539 

Yıldız vd./ 2014 X      Yalova 250 

Bu Çalışma   X    Dumlupınar 425 

A: Öğrencilerin girişimcilik özellikleri, B: Algısı, C: Girişimcilik eğilimleri,  

D: Sosyo demografik özellikleri, E: Girişimcilik eğitimi, F: Meslek tercihleri 

3. ARAŞTIRMANIN GENEL ÇERÇEVESİ 

Çalışmanın örneklem uzayını Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek 

Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler teşkil etmektedir. Örneklem seçimi bay ve bayan 

öğrenci oranı dikkate alınarak her gruptan basit rassal örneklem tekniği kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Örneklem olarak 442 öğrenci seçilmiş ve bunlara yüz yüze görüşme tekniği 

ile anket uygulanmıştır. Ancak 17 anket formunda eksikler ve mantıksız cevaplara 

rastlandığından bu veriler çözüm dışı tutularak 425 anketten elde edilen veriler dikkate alınarak 

analizler yapılmıştır. Anket çalışması 6-12 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Anket 

formu 43 sorudan oluşmakta olup, bu soruların 7 tanesi öğrencilerin özelliklerini belirlemeye, 36 

tanesi ise öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik 5’li Likert ölçeğinde soruları 

içermektedir. Anketin geçerlilik ve güvenilirliği için Cronbach’s alfa0,9243 olarak 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 

962 

hesaplanmıştır. Buna göre anketin güvenilirliğinin yüksek, araştırmada kullanılan ölçeğin iç 

tutarlılık oranının istatistiksel olarak kabul gören bir düzeyde olduğu anlaşılmıştır. 

4. BULGULAR 

Aşağıdaki Tablo 1’de görüleceği üzere ankete katılanların Yaklaşık %43’ünü bay, 

%57’sini bayan öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrenim türü açısından öğrencilerin yaklaşık %85’i 

1. öğretim, %15’i 2. öğretimde öğrenim görmektedir. Katılımcıların yaş dağılımı olarak yaklaşık 

yarısı 20’nin üzerinde, yarısı da 20 ve altındadır. Çalışmaya katılanların %44’ü 1. sınıf, %56’sı 

2.sınıf öğrencisidir. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin babalarının %37’si özel, %24’ü kamu 

sektöründe, %21’i çiftçi, %17’si ise kendi özel işinde çalışmaktadır. Ankete katılanların %78 

gibi önemli bir kısmı aylık 251-750TL arasında harcama yapmaktadır. 

Tablo 2. Ankete Katılan Öğrencilere ait Genel Bilgiler 

Cinsiyet Frekans Yüzde Yaş Frekans Yüzde 

Bay  

Bayan  

Toplam 

182 

243 

425 

42,8 

57,2 

100,0 

20 ve daha az 

20'den çok 

Toplam 

207 

218 

425 

48,7 

51,3 

100,0 

Öğretim türü Frekans Yüzde Sınıf Frekans Yüzde 

1.öğretim 

2.öğretim 

Toplam 

360 

65 

425 

84,7 

15,3 

100,0 

1.sınıf 

2.sınıf 

Toplam 

186 

239 

425 

43,8 

56,2 

100,0 

Baba mesleği Frekans Yüzde Aylık gideri Frekans Yüzde 

Kamu 

Özel 

Tarım 

Kendi işyeri 

Diğer 

Toplam 

102 

157 

87 

74 

5 

420 

24 

36,9 

20,5 

17,4 

1,2 

100,0 

250 TL’den az 

251-500 TL 

501-750 TL 

751-1000 TL 

1001 TL üstü 

Toplam 

44 

258 

73 

33 

12 

420 

10,5 

61,4 

17,4 

7,9 

2,9 

100,0 

Bölümü Frekans Yüzde Bölümü Frekans Yüzde 

Bilgisayar 

Biyomedikal 

Elektronik Haberleşme 

İç Mekan 

İnsan Kaynakları Y. 

13 

45 

61 

31 

25 

3,1 

10,6 

14,4 

7,3 

5,9 

Lojistik 

Laboratuvar Tek. 

Mekatronik 

Yerel Yönetimler 

Toplam 

75 

55 

35 

85 

425 

17,6 

12,9 

8,2 

20,0 

100,0 

4.1. Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin t testi ile Analizi 

Ankete katılan öğrencilerin tümü için girişimcilik eğilimleri öncelikle tek örneklem t testi 

ile araştırılmış olup sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. Tabloda sorular numaralandırılmış olarak 

verilmiştir. Ek 1’de soruların ifadeleri sunulmuştur.   
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Tablo 3. Katılımcıların Girişimcilik Eğilimleri İçin Tek Örneklem t Testi Sonuçları 

Soru No Ortalama 

Test ortalaması = 3.5 

t Serb. Der. Olasılık. (2 taraflı) Mean Difference 

1 3,7204 3,591 421 ,000** ,22038 

2 3,8019 5,839 423 ,000** ,30189 

3 3,5986 1,910 420 ,057 ,09857 

4 3,7376 4,765 422 ,000** ,23759 

5 3,5714 1,301 419 ,194 ,07143 

6 3,5569 1,081 421 ,281 ,05687 

7 3,7088 4,109 418 ,000** ,20883 

8 3,65 2,761 419 ,006** ,150 

9 3,6580 2,995 423 ,003** ,15802 

10 3,7038 3,971 421 ,000** ,20379 

11 3,3664 -2,460 422 ,014* -,13357 

12 3,5190 ,364 421 ,716 ,01896 

13 3,5595 1,111 419 ,267 ,05952 

14 3,5910 1,636 422 ,103 ,09102 

15 3,8147 5,994 420 ,000** ,31473 

16 3,5873 1,707 423 ,089 ,08726 

17 3,4988 -,023 420 ,982 -,00119 

18 3,4657 -,653 422 ,514 -,03428 

19 3,5495 ,923 423 ,357 ,04953 

20 3,4360 -1,206 421 ,228 -,06398 

21 3,4086 -1,727 420 ,085 -,09145 

22 3,7088 4,109 418 ,000** ,20883 

23 3,6785 3,538 422 ,000** ,17849 

24 3,6123 2,216 422 ,027* ,11229 

25 3,4858 -,274 421 ,784 -,01422 

26 3,4751 -,465 420 ,642 -,02494 

27 3,5332 ,580 421 ,562 ,03318 

28 3,6872 3,381 421 ,001** ,18720 

29 3,6028 1,948 422 ,052 ,10284 

30 3,6250 2,497 423 ,013* ,12500 

31 3,7986 5,498 421 ,000** ,29858 

32 3,7601 5,095 420 ,000** ,26010 

33 3,7943 5,989 422 ,000** ,29433 

34 3,6518 2,840 424 ,005** ,15176 

35 3,7647 5,342 424 ,000** ,26471 

36 3,7929 5,304 424 ,000** ,29294 

(**) %1, (*) %5 anlam düzeyinde önemli 

Tablo 2’deki sonuçlar dikkate alındığında %1 anlam düzeyine göre 

1,2,4,7,8,9,10,15,22,23,28,31,32,33,34,35,36. sorularda öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin 

pozitif yönde önemli bir eğilime sahip olduğu anlaşılmaktadır. Pozitif eğilimin en yüksek olduğu 

durumların 15,2,31,33,36. sorularda ifade edildiği anlaşılmaktadır. Buna göre öğrenciler 

kararlarıyla hayatlarını şekillendirebileceklerini, görevleri zor olsa bile ellerinden gelenin en 

iyisini yapacaklarını, işini severek ve azimle yaptıklarını, iş konusunda gelecekle ilgili etkili 

kararlar alabildiklerini, farklı işlere yönelik motivasyon ve eğilimlerinin güçlü olduğunu önemle 
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vurgulamışlardır. Genel olarak %1 ve %5 anlam düzeylerine göre girişimcilik eğilimi ile ilgili 19 

konuda olumlu, 1 konuda olumsuz eğilime rastlamıştır.Genel olarak tablo incelendiğinde 

başarıya inanma, risk alma, yenilikçilik, kendine güven, fırsatçılık ve dışa açıklık gibi 

girişimcilik özelliklerinin pozitif anlamlı sonuçlar verdiği görülmektedir. 

4.2 Girişimcilik Eğiliminin Cinsiyete Göre Farkının İki Örneklem t Testi İle Analizi 

Bayan ve bay öğrencilerin girişimcilik eğilimleri arasındaki farkın iki örneklem t testi ile 

analizi yapılmış ve anlamlı farkın olduğu sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4. Bayan ve Bay Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Farkının Testi 

Soru No 

Varyansların Eşitliği için 

Levene Testi 

Ortalamaların Eşitliği İçin t Testi 

(Bayanların ortalama puanı-Bayların ortalama puanı) 

F Olasılık t 
Serb. 

Derecesi 
Olasılık 

Ortalamaların 

Farkı 

Farkın Standart 

Hatası 

5 
,789 ,375 -2,267 418 ,024* -,25072 ,11060 

  -2,262 378,608 ,024 -,25072 ,11083 

11 
,071 ,790 -3,814 421 ,000** -,41170 ,10794 

  -3,801 384,800 ,000 -,41170 ,10831 

14 
1,548 ,214 -2,329 421 ,020* -,26049 ,11183 

  -2,322 383,529 ,021 -,26049 ,11217 

25 
,551 ,458 -2,033 420 ,043* -,21212 ,10435 

  -2,024 381,206 ,044 -,21212 ,10482 

31 
,075 ,785 2,182 420 ,030* ,23823 ,10916 

  2,161 374,877 ,031 ,23823 ,11022 

(**) %1, (*) %5 anlam düzeyinde önemli 

Yukarıdaki tabloda bayan ve bay öğrencilerin puanlarının varyanslarının homojen olduğu 

anlaşılmış ve t testi varyansların homojenliği varsayımına göre yapılmıştır. Buna göre 31. 

girişimcilik eğilimi hariç baylarbayanlara göre daha yüksek bir girişimcilik eğilimi 

göstermektedirler. Baylarbayanlara göre kendi işini kurabilme, arkadaşlarıyla farklı iş 

projelerinden söz etmede, hayatını dış etkenlere bırakmama ve çalıştığı konuda hata yapmaktan 

çekinmemek konusunda daha eğilimli oldukları anlaşılmaktadır. Bayanların sadece işini severek 

ve azimle yapmak konusunda baylara göre daha eğilimli oldukları görülmüştür. 

4.3. Yaşa Göre Girişimcilik Eğilimlerinin Farkının Analizi 

Yaş faktörünün kişilerin grişimcilik eğilimi üzerinde olumlu eğilimi oluşturacağı 

düşüncesi ile öğrencilerin yaşlarına göre grişimcilik eğilimleri arasında farkın olup olmadığı t 

testi ile analiz edilmiş ve anlamlı olan durumlar Tablo 5’te verilmiştir. 



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 

965 

Tablo 5. Yaşa Göre Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Farkının Analizi 

Soru No 

Varyansların Eşitliği 

için Levene Testi 

Ortalamaların Eşitliği İçin t Testi 

(20 yaş ve altı olanların ortalama puanı-20 üstü olanların ortalama puanı) 

F Olasılık t Serb. 

Derecesi 

Olasılık Ortalamaların 

Farkı 

Farkın Standart 

Hatası 

1 20,537 ,000 -4,048 402,86 ,000** -,49023 ,12109 

2 7,578 ,006 -3,621 414,97 ,000** -,37000 ,10220 

3 6,345 ,012 -5,413 415,41 ,000** -,53916 ,09961 

4 13,737 ,000 -4,336 405,55 ,000** -,42528 ,09808 

5 1,085 ,298 -3,117 418 ,002** -,33905 ,10877 

7 ,865 ,353 -2,651 417 ,008** -,26756 ,10095 

11 ,078 ,780 -3,941 421 ,000** -,42094 ,10680 

14 ,001 ,975 -2,633 421 ,009** -,29097 ,11051 

15 5,217 ,023 -1,995 409,96 ,047* -,20935 ,10495 

16 2,711 ,100 -2,466 422 ,014* -,25074 ,10167 

17 1,691 ,194 -2,679 419 ,008** -,27816 ,10383 

19 4,794 ,029 -3,025 409 ,003** -,32293 ,10676 

20 3,784 ,052 -2,047 420 ,041* -,21642 ,10571 

24 3,510 ,062 -2,873 421 ,004** -,28888 ,10054 

25 ,799 ,372 -3,962 420 ,000** -,40398 ,10195 

26 ,007 ,935 -2,985 419 ,003** -,31743 ,10634 

27 ,064 ,801 -3,816 420 ,000** -,42974 ,11262 

28 1,811 ,179 -2,516 420 ,012* -,27698 ,11011 

29 7,962 ,005 -3,639 404,06 ,000** -,38025 ,10450 

30 2,133 ,145 -2,634 422 ,009** -,26200 ,09946 

34 1,073 ,301 -3,016 423 ,003** -,31942 ,10589 

35 ,022 ,883 -2,223 423 ,027* -,21939 ,09868 

36 1,294 ,256 -2,760 423 ,006** -,30269 ,10965 

(**) %1, (*) %5 anlam düzeyinde önemli 

Yukarıdaki tabloya göre yaşı büyük olan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin yaşı 

küçük olanlara göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle İstediği şeyi elde etmesinin 

sebebinin kendi yeteneklerinden kaynaklandığı, İşinde performansının daha iyi olabilmek için 

daha çok çaba harcamak ve başarıyı sağlayacak uygun yöntem ve tekniklerin arayışı içerisinde 

olmak konusunda 21 yaş ve üzerinde olanların daha küçük yaştakilere göre önemli ölçüde 

olumlu düşündüğü görülmüştür. 

4.4. Öğretim Türüne Göre Girişimcilik Eğilimlerinin Farkının Analizi 

Öğrencinin 1. ve 2. öğretimde öğrenim görüyor olmasının girişimcilik eğilimi üzerinde 

etkisinin varlığı için t testi uygulanmıştır. Anlamlı farklılıklar gösteren durumlar aşağıda Tablo 

6’da verilmiştir. 
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Tablo 6. Öğrenim Türüne Göre Girişimcilik Eğilimlerinin Farkının Analizi 

Soru No 

Varyansların Eşitliği 

için Levene Testi 

Ortalamaların Eşitliği İçin t Testi 

(1. öğretim ortalama puanı-2. Öğretim ortalama puanı) 

F Olasılık t Serb. 

Derecesi 

Olasılık Ortalamaların 

Farkı 

Farkın Standart 

Hatası 

1 11,95 0,001 2,335 80,44 ,022* ,45145 ,19337 

2 14,854 ,000 1,878 79,77 ,064* ,31112 ,16568 

7 4,643 ,032 2,600 417 ,010* ,36722 ,14124 

10 1,968 ,161 2,335 420 ,020* ,33231 ,14233 

11 2,437 ,119 3,025 421 ,003** ,45114 ,14912 

13 ,011 ,917 2,043 85,69 ,044* ,30987 ,15170 

14 ,955 ,002 1,910 77,73 ,060* ,34658 ,18144 

16 ,028 ,868 2,209 422 ,028* ,31202 ,14126 

19 ,573 ,450 2,741 422 ,006** ,40799 ,14883 

20 1,846 ,175 2,712 420 ,007** ,40058 ,14772 

23 3,120 ,078 2,691 421 ,007** ,37600 ,13975 

24 2,844 ,092 2,183 421 ,030* ,30537 ,13990 

25 2,242 ,135 2,317 420 ,021* ,33319 ,14378 

33 1,940 ,164 2,820 421 ,005** ,38362 ,13603 

(**) %1, (*) %5 anlam düzeyinde önemli 

Tablo 5’ten görüldüğü gibi yapılan t testine göre 14 girişimcilik göstergesinde 1. ve 2. 

öğretim öğrencilerinin eğilimlerinin farklı olduğu anlaşılmaktadır. Fark 14 göstergenin tamamı 

için 1. öğretim öğrencilerinin lehinedir. Yani 1. Öğretim öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin 

2. Öğretim öğrencilerine göre yüksek olduğu söylenebilir. Özellikle İstediği şeyi elde etmesinin 

sebebinin kendi yeteneklerinden kaynaklandığı, arkadaşlarına farklı projelerden söz etmek 

konusunda 1. Öğretim öğrencilerin 2. Öğretime göre önemli ölçüde eğilimli oldukları 

görülmüştür. 

4.5. Öğrencilerin Aylık Harcama Tutarlarına Göre Girişimcilik Eğilimlerinin 

Farkının Analizi 

Bilindiği gibi 2’den fazla grubun ortalamaları arasındaki farkı araştırmak için Varyans 

Analizinden faydalanılır. Ancak bunun için verilerin dağılımının normallik varsayımını yerine 

getirmesi gerekmektedir. Normallik araştırması Anderson-Darling, Ryan-Joiner ve Kolmogorov 

Smirnov testleri ile araştırılmış ancak Normallik varsayımı sağlanamamıştır. Bu sebeple varyans 

analizinin nonparametrik yaklaşımı olan Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Yapılan test 

sonuçları aşağıda tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo7. Öğrencilerin Aylık Harcama Tutarlarına Göreve Girişimcilik Eğiliminin Analizi 

(Kruskal-Wallis Testi) 

 Harcama Fert sayısı Rank Ki-kare Serb. derecesi Olasılık 

5- Kendi işimi 

kurabilirim 

0-250 TL 44 171,77 

11,789 4 0,019* 

251-500 TL 255 211,54 

501-750 TL 71 234,62 

751-1000 TL 33 192,29 

1001 TL üstü 12 151,29 

Toplam 415  

14- Hayatımı dış 

etkenlere bırakmam 

0-250 TL 44 185,99  

4 0,034* 

251-500 TL 256 203,94 

10,41 
501-750 TL 73 229,11 

751-1000 TL 33 253,89 

1001 TL üstü 12 172,88 

Toplam 418   

26- Her işin bir 

riski vardır. 

İşlerimde her türlü 

riski göze 

alabilirim 

0-250 TL 44 158,93 

 

14,35 

 

4 0,006** 

251-500 TL 255 210,31 

501-750 TL 72 239,83 

751-1000 TL 33 204,29 

1001 TL üstü 12 175,38 

Toplam 416  

(**) %1, (*) %5 anlam düzeyinde önemli 

Tablo 6’da anlamlı farklılıkların bulunduğu girişimcilik göstergeleri verilmiştir. Buna 

göre aylık harcaması yüksek öğrencilerin yukarıda verilen 3 göstergeye göre girişimcilik 

düzeylerinin düşük olduğu, 501-750 TL. olanların ise yüksek olduğu görülmüştür. 

4.6. Öğrencilerin Bölümlerine Göre Girişimcilik Eğilimlerinin Farkının Analizi 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüme göre girişimcilik eğilimleri arasındaki fark 

normallik varsayımının sağlanamaması sebebiyle Kruskal-Wallis testi ile araştırılmış ver 

sonuçlar Tablo 8’de gösterilmiştir. 
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Tablo8. Öğrencilerin Bölümlerine Göre ve Girişimcilik Eğiliminin Analizi 

Kruskal Wallis Testi Bölümler ve Ortalama Rankları 

Soru 

No 
Ki-Kare 

Serb. 

Der. 
Olasılık L İÇ YY İKY BL BM EH LAB MEK 

1 103,550 8 ,000** 242,1 210,8 208,6 237,1 293,0 253,6 270,6 99,9 123,4 

2 88,269 8 ,000** 239,9 194,3 204,3 281,8 295,7 249,7 258,4 115,8 131,7 

3 52,053 8 ,000** 219,2 247,4 183,5 227,7 232,8 252,8 265,6 141,7 166,9 

4 50,150 8 ,000** 242,1 201,8 221,1 247,3 255,8 228,5 234,4 119,7 177,3 

5 46,473 8 ,000** 196,0 226,5 181,6 238,7 278,8 254,4 265,3 154,7 184,2 

6 38,958 8 ,000** 215,7 176,8 188,1 214,6 265,5 255,4 268,3 170,2 178,3 

7 32,138 8 ,000** 231,9 214,7 190,8 252,4 270,1 218,4 241,7 156,2 172,3 

8 22,647 8 ,004** 212,2 174,3 219,1 204,7 218,9 225,2 258,4 174,5 174,9 

9 26,233 8 ,001** 237,8 212,4 193,4 227,3 247,8 233,6 243,6 160,3 181,2 

10 34,969 8 ,000** 238,1 171,2 192,9 223,0 245,3 255,3 245,9 168,1 167,2 

11 47,565 8 ,000** 181,8 227,3 187,3 228,7 148,7 250,7 288,5 185,0 191,3 

12 36,863 8 ,000** 193,5 208,0 181,6 259,6 218,4 270,4 253,8 193,7 167,3 

13 26,474 8 ,001** 230,9 213,6 175,1 195,0 222,9 250,6 246,8 185,6 179,2 

14 28,887 8 ,000** 226,8 205,1 204,6 213,0 217,1 236,8 258,4 154,5 179,1 

15 68,024 8 ,000** 268,7 189,6 232,0 261,2 277,0 206,7 199,7 139,9 131,0 

16 22,656 8 ,004** 242,3 204,1 201,9 240,8 207,7 222,1 239,3 177,7 158,8 

17 22,420 8 ,004** 199,5 217,3 200,5 248,5 216,3 236,0 249,4 162,5 202,6 

18 30,274 8 ,000** 215,3 219,4 199,0 247,8 257,5 249,5 243,5 158,3 169,8 

19 29,377 8 ,000** 211,3 230,9 196,7 248,2 202,0 280,0 229,1 172,3 195,5 

20 30,539 8 ,000** 190,3 230,9 196,7 248,2 202,0 280,0 229,1 172,3 195,5 

21 16,586 8 ,035* 213,0 218,1 179,9 200,7 204,5 231,9 252,0 209,4 187,2 

22 38,342 8 ,000** 257,5 204,3 203,3 236,8 293,5 213,9 200,3 148,9 186,5 

23 49,582 8 ,000** 248,3 195,0 210,4 289,5 195,2 234,5 226,6 141,1 160,0 

24 33,853 8 ,000** 235,1 248,9 196,3 213,3 262,4 223,5 242,8 146,2 183,2 

25 40,908 8 ,000** 207,3 242,0 201,8 223,6 147,8 246,3 266,0 148,6 190,6 

26 39,302 8 ,000** 216,5 224,4 194,9 225,7 239,7 238,0 268,0 150,3 167,5 

27 55,450 8 ,000** 209,7 244,9 184,4 264,0 263,4 252,9 260,3 142,2 162,2 

28 34,528 8 ,000** 238,4 222,6 229,8 247,5 242,7 207,6 214,9 135,7 182,5 

29 24,592 8 ,002** 196,9 208,2 222,7 238,0 243,2 248,2 236,1 156,7 189,3 

30 23,885 8 ,002** 222,5 210,2 212,8 261,4 244,3 230,3 231,6 164,3 164,1 

31 74,376 8 ,000** 278,6 172,5 229,5 254,6 295,2 215,7 186,2 148,8 133,2 

32 23,468 8 ,003** 236,2 199,9 223,6 245,8 263,5 216,4 204,6 174,6 153,6 

33 41,402 8 ,000** 250,0 198,7 219,3 254,0 211,5 205,4 239,6 162,5 133,3 

34 23,617 8 ,003** 232,8 231,1 201,0 250,7 264,5 206,6 235,2 160,1 188,7 

35 38,544 8 ,000** 236,9 219,1 211,7 272,7 248,3 174,3 249,8 154,8 179,0 

36 30,668 8 ,000** 216,3 208,1 206,6 271,3 275,4 189,3 253,1 159,9 203,2 

(**) %1, (*) %5 anlam düzeyinde önemli (L:Lojistik, İÇ:İçMekan, YY:Yerel Yönetimler, İKY:İnsan Kaynakları Yönetimi, 

BL:Bilgisayar, BM:Biyomedikal, EH:Elektronik haberleşme, LAB:Laboratuvar teknolojisi, MEK:Mekatronik) 

Yukarıda Tablo 7’de görüldüğü üzere genel olarak Laboratuvar Teknolojisi (LAB) ve 

Mekatronik (MEK) bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin düşük olduğu dikkati 

çekmektedir. Girişimcilik eğilimlerinin genel olarak yüksek olduğu bölümlerin ise Elektronik 

Haberleşme (EH), İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), Bilgisayar (BL) ve Biyomedikal 

(BM)bölümleri olduğu anlaşılmıştır. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bilindiği gibi girişimciliğin desteklenmesi, özelde genç girişimciliğin cesaretlendirilmesi 

bir devlet politikası haline gelmiştir. Bu sebeple üniversitelerde girişimcilik dersleri zorunlu hale 

getirilmiştir. Üniversite eğitiminin amaçlarından biri de kendine öz güveni olan, karar verme 

yetisi olan, risk alabilen, problemlere çözüm üretebilen, yeniliklere açık, araştırmacı ve başarıya 

odaklanmış bireyler yetiştirmektir. Konunun önemine binaen genç girişimciliğin potansiyel 

kaynağı olan üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

Yapmış olduğumuz bu çalışmada ön lisans öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini ve bu 

özelliklerini etkileyen çeşitli faktörler ele alınmıştır. Bunun için Kütahya Dumlupınar 

Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. 

Anketten elde edilen veriler istatistik analize tabi tutulmuş ve çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. 

Buna göre öğrencilerin girişimcilik eğilimleri ile ilgili aşağıdaki özelliklerin öne çıktığı 

görülmüştür; 

- Bağımsız karar verebilmek 

- Zorluklarla başa çıkabilmek 

- İşini severek yapmak 

- Birlikte başarmak 

- Etkili karar verme 

- Yenilikçilik 

Cinsiyet açısından girişimcilik özelliklerinin de farklılık gösterdiği görülmüştür. Baylar 

kendi işini kurabilme, farklı projelerle ilgilenmek, başkalarının güdümüne girmemek ve 

hayatının başkaları tarafından yönlendirilmesine izin vermemek konusunda bayanlara göre daha 

kararlı görülmektedirler. Bayanların ise hata yapmaktan çekinmemek konusunda baylara göre 

daha cesaretli oldukları gözlenmiştir. 

Öğrenim türüne göre 1. öğretim öğrencilerinin girişimcilik konusunda 2. öğretim 

öğrencilerine göre daha kararlı ve ısrarcı oldukları anlaşılmıştır. 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm yönüyle de girişimcilik eğilimlerinin farklı 

olduğu görülmüştür. Elektronik Haberleşme (EH), Insan Kaynakları Yönetimi (İKY), Bilgisayar 

(BL) ve Biyomedikal (BM) bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin 

daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Laboratuvar Teknolojisi (LAB) ve Mekatronik (MEK) bölümü 

öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin ise diğer bölümlere göre zayıf olduğu belirlenmiştir. 
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Çalışmamızın tamamlayıcısı olarak lisans öğrencileri ile ön lisans öğrencilerinin 

girişimcilik özelliklerinin karşılaştırmalı analizleri yapılabilir. Ayrıca üniversitelerin konum, 

büyüklükleri ve statüleri (özel, devlet) dikkate alınarak öğrencilerin girişimcilik özellikleri 

karşılaştırılabilir. 
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Ek 1.  Anketin Araştırma Soruları 

Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimleri İle İlgili Sorular 

1. İşimde geçmiş performansımdan daha iyi olabilmek için daha çok çaba harcamaya çalışırım 

2. Görevimin son derece zor olduğu zamanlarda elimden gelenin en iyisini yaparım 

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

4. İşlerimde kendi kararlarım etkilidir 

5. Kendi işimi kurabilirim 

6. İşten zorunlu olarak ayrılsam işle ilgili kendime seçenekler oluşturabilirim 

7. Zor durumlarda seçenekler oluşturabilirim 

8. Farklı insanlarla dostluklar kurabilirim. 

9. Denemediklerimi denemekten çekinmem 

10. Kendimde farklı işler yapabilecek enerjiyi hissederim. 

11. Arkadaşlarıma değişik iş projelerinden söz ederim 

12. Yeteneklerimi uygulayabilecek alanlar oluştururum 

13. Arkadaşlarımdan gelen bazı projelere katılmaktan çekinmem 

14. Hayatımı dış etkenlere bırakmam 

15. Kararlarımla hayatımı şekillendirebileceğimi düşünüyorum. 

16. Risk almaktan çekinmem 

17. Geleceği görerek ona dönük hazırlıklar yapabilirim 

18. Yeni bir şeyleri deneme imkanı veren projeler üzerinde çalışmayı severim 

19. Eski fikirlere ve uygulamalara meydan okumayı ve daha iyilerini araştırmayı severim 

20. Yeni bir perspektiften bakmama imkan sağlayan proje ve işlerle uğraşırım 

21. Geçmişte başkaları tarafından kullanılmamış yeni yöntemlerle çalışmayı denerim 

22. Yeterli çabayla her türlü sorunu ortadan kaldırabiliriz 

23. Yaptığım planları yürütebileceğimden çoğunlukla eminimdir 

24. Yeni bir durum ve uygulamaya adapte olmakta sorun yaşamam 

25. Üzerinde çalıştığım bir konuda hata yapmaktan çekinmem . 

26. Her işin bir riski vardır. İşlerimde her türlü riski göze alabilirim 

27. Başarıyı sağlayacak uygun yöntem ve tekniklerin arayışı içerisindeyimdir 

28. Karşıma çıkan fırsatları değerlendirebilirim 

29. Elimdeki kaynakları bir araya getirerek verimliliğe dönüştürebilirim 

30. İşimde ve çalışmalarımda ortaya çıkan değişimlere açığımdır 

31. İşimi severek ve azimle yaparım 

32. İşimde yaratıcılık yönüm güçlüdür 

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

34. Bir işte ya da uygulamada liderliği ele almaktan çekinmem 

35. İş konusunda gelecekle ilgili etkili kararlar alabilirim 

36. Farklı işlere yönelik motivasyonum ve eğilimlerim güçlüdür. 
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Özet 

Toplumsal hayatı kuşatan materyal kültür alanı salt zanaat veya mühendislik tasarımlarınınişlevsel 

sonuçlarının bir bütünü olarak değerlendirilemez. Bütün beşeri etkinliklerin işlevsel yönleri olduğu kadar semantik 

ve estetik boyutları da bulunmaktadır. Bu önkabulden hareketle fiziksel nesnelerin tasarımının da işlev, semantik ve 

estetik olmak üzere üç görünümünün bulunduğunu; insan zihninin düzenlerinin artefakt dünyaya bu görünümleriyle 

yansıdığını ileri sürmek mümkündür.Çünkü sosyal teorinin ve toplum felsefesinin önemli kavramlarından biri olan 

idrak (verstehen) insan eyleminin tasarlayıcı gücünün de merkezi olgusudur ve bu olgutasarlanmış nesneler 

dünyasınayapılan teleolojik müdahaleye kaynaklık ederken çok boyutlu bir beşeri yorumlama olarak kendisini 

tasarım nesneleri aracılığıyla açığa vurur.İdrak gücünün kılavuzluğunda biçimlenen tasarlayıcı imgeleme kültürel 

örüntülerden, toplumsal norm ve yapılardan beslenen çok yönlü anlamlar etrafında işler ve izomorfik olarak 

kendisini tasarım nesnelerinde cisimleştirir. Dolayısıyla anlam ve estetiğin işlevle harmanlanması tasarlanmış 

nesnelere iletişimsel bir güç verir. Artefakt nesneler renkleri, biçimleri, hacimleri, işaretleri, etiketleri ve kullanım 

yönergeleriyle birlikte kendilerini betimledikleri kadar onları tasarlayanlarla kullanıcıları ve onları tasarlayanların 

kültürel art yöreleri ile toplumsal kurumlar arasında çok katmanlı iletişim ilişkileri kurarlar. 

Anahtar Kavramlar: Ürün Tasarımı, İletişim, Materyal Kültür 

THREE ASPECTS IN DESIGN OF MATERIAL OBJECTS AS A 

COMMUNICATION STYLE: FUNCTION, SEMANTICS AND 

AESTHETICS 

Abstract 

Material culture sphere equipping social life should not be evaluated as a whole of functional results of 

absolute design of crafting or engineering. There are semantic and aesthetical aspects as well as functional aspects 

of all human activities. From the point of view of this postulate, it is possible to suppose that there are three aspects 

of design of physical objects as function, semantics and aesthetics, and that orders of human consciousness 

reverberate throughout artefactual world with these aspects. It is because of that cognition (verstehen) which is one 

of the important concepts of social theory and social philosophy is the central phenomenon of conceiver ability of 

human action, and this phenomenon discloses itself as a multi-dimensional human rendition through design objects 

while besides it becomes a source for teleological interference to the world of designed objects. Conceiver 

imagination that is shaped under the instruction of cognitive ability commits around the multi aspectual meanings 

which is consolidated by cultural patterns, social norms and structures. Hence, blending of meaning and aesthetics 

with function brings forth a communicational trait to designed objects. Artefact objects bring about multi layered 

communicational relations between their designers and users, and between cultural backgrounds of their designers 

and social constitutions as much as they depicts themselves along with their colors, shapes, volumes, sings, tags and 

instructions of their usage. 

Keywords: Product Design, Communication, Material Culture 
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1. GİRİŞ 

İyi tasarlanmamış ürünlerin ve bu ürünlere dair yetersiz enformasyonun, enformasyon 

toplumu ve bilgi ekonomisi paradigması içinde temel bir girişimcilik bariyeri oluşturduğu ileri 

sürülebilir. Yatırımlarını inovasyona ve değişime vakfeden, iş örgütlenmesini yeni fırsatlara, 

rekabet ve tehditlere göre biçimlendiren girişimcilik rasyonalitesinin üretim ve pazarlama 

stratejilerini bütüncül bir sosyo-kültürel öngörü içinde yapılandırması gerekir. Bu ön kabullerden 

hareketle bildirimiz endüstriyel ürün tasarımı, mimari, kentsel planlama veya diğer herhangi 

türden bir tasarım ve geliştirme faaliyetinin dar bir iktisadi pragmatizmden değil holistik bir 

sosyo-kültürel perspektiften esinlenmesi gerektiği tezini ileri sürmektedir. Bu teze göre 

tasarlanmış tüm insan yapıntıları sosyo-kültürel açıdanniteliklerine görebelli düzeylerde 

metinsellik değeri taşıyan kültürel varlıklar olarak ele alınmalıdırlar. Bir kentsel alanın peyzajı, 

moda ve giyim biçimleri, mimari yapıtlar, geleneksel takılar, ışıltılı mücevherler veya elektronik 

cihazlar en az bir fotoğraf, şiir ya da resim kadar belirgin kültürel biçemlerle donatılmış fiziksel 

formlar olarak tasarımcılarının metinleridir. Tasarımcılar ise ürettikleri enformasyonu kültürel 

nesneler üzerinde cisimleştiren ve bu nesneleri anlamlı toplumsal iletiler haline getiren 

iletişimciler gibidirler.Tasarlanmış nesneler iletişimsel karakterler gösterdiklerine 

görekendilerinin ne işe yaradıklarını ve nasıl çalıştıklarını anlattıklarının (işlev hakkında 

iletişim),hangi toplumsal statülere ve rollere karşılık geldiklerinin, ne tür toplumsal anlamları 

imlediklerinin (semantik),duyulara ve beğenilere nasıl bir haz biçimiyle hitap ettiklerinin(estetik) 

kültürel olarak konumlandırılması gerekmektedir. 

Bu ana tez etrafında bildirimiz sosyal teori, iletişim bilimleri ve tasarım disiplinlerinin 

ana kavramlarını kuramsal bir model etrafında birleştirmeyi hedeflemektedir. Yaşam dünyamızı 

kuşatan yapay varlık alanının inşasının salt ekonomik verimlilik ilkeleri ve mekanik işlerlik 

yönleriyle ele alınamayacağını; materyal kültür alanına mimari yapı, endüstriyel ürün tasarımı ve 

mekân geliştirme gibi herhangi bir türden yapılan müdahalenin mutlaka beşeri kültürel 

yönleriyle ele alınması gerektiğini ileri sürmektedir. Nitekim çevremizdeki artefakt dünyaya 

eleştirel bir yaklaşımla baktığımızda tasarımın insanların gün boyunca yaptıkları her şeyde, her 

ayrıntıda insanları etkilediğini görürüz. Tasarlanmış dünyadaki çok az şeyin iyileştirmeye ihtiyaç 

duymadığını görürüz. Kullanıcı dostu olmayan makineler, yetersiz aydınlatma, kötü düzenlenmiş 

enformasyon sorunların ve gerilimlerin birikerek çoğalmasına yol açan kötü tasarımlara yalnızca 

birkaç örnektir (Heskett, 2013: 11). Bu çalışmada belli bir türde değil de genel bir düşünsel şema 

olarak tasarım kusurlarına ilişkin sorunların ve gerilimlerin giderilmesine bir başlangıç noktası 

teşkil edecek bir kuramsal çatı kurulmaya çalışılmaktadır. Prensip olarak tasarım nesnelerine 

onların kültürel ve iletişimsel güçlerini çevreleyen çok daha genel bir teorik çerçeveden 

yaklaşılarak modelize etmenin kabul edilebilir bir metot olabileceğini varsayıyoruz. 

2. İLETİŞİM İLE KÜLTÜR İLİŞKİSİ VE ÜRÜN TASARIMI AÇISINDAN 

KAPSAMLARI 

İletişim bilimleri ile kültürel antropoloji alanlarının dışında kalan akademik dünyada 

“iletişim” kavramı işaretler aracılığıyla gerçekleştirilen bir çeşit mekanik alışveriş olarak dar bir 

sağduyusal anlam çerçevesine mahkûm kalmıştır. Oysa kavramın mütekabiliyet gösterdiği olgu 

bu terminolojik çerçeveye sığmayacak genişliktedir. İletişim kültürün dinamik işleyişinin temel 

bir vektörüdür. Ekonomik, siyasal ve yönetsel bütün veçheleri bakımından toplumun 
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örgütlenmesinin ve kültürel düzenlemesinin dinamiğini oluşturan kapsamlı bir fenomendir. 

Toplumsal dünyanın tasarlanmış fiziksel nesnelerinden müteşekkil maddi çevresinden metafizik 

kavrayışlarına kadar bütün toplumsallık biçimleri üzerinde iletişimsel boyut kaçınılmazdır. Raşit 

Kaya (1985) iletişimi “kültürün insan topluluklarına dağıtımı” olarak tanımlar. Yeniden 

düzenleyerek ve genişleterek, “iletişim bir kültürel kolektivitenin ona tabi taşıyıcı aktörler 

tarafından semantemler
1
 kullanılarak sunuma dayalı veya temsili süreçler içinde icrasıdır” 

şeklinde ifade etmek suretiyle aynı tanımı buradaki metodolojimiz açısından daha işlemsel hale 

getirebiliriz. Bu eksende iletişim toplumsal dünyanın bütün kültürel biçemlerinin ifasıyla 

ilgilidir. Birer kültürel uyarlama olarak geleneksel ya da endüstriyel fizik çevrenin iletişimsel 

formlara dönüştürülmesine aracılık eden tüm tasarım biçimleri de özellikle bu duruma dâhildir. 

Abraham A. Moles’ye (1983: 83, 96) göre kültür çok sayıda iletiler bütününe 

indirgenerek incelenebilir. Eğer çok sayıda iletiler bütününe indirgenebiliyorsa, bu durumda 

kültür de toplumun anlam sistemlerine tekabül eden bir olgu olur. Bireyler iletişimleri için 

ihtiyaç duydukları iletileri kurmak üzere dayandıkları repertuvarı yaşadıkları toplumdan 

edinirler. İşaretler ve semboller vokabüleri, toplumun bireyde yansımasıdır; hazır verilmiştir, 

ancak tekil katkılarla evrim gösterir. Alıcı-verici ilişkisi toplumsal bir olgudur ve nihayetinde 

alıcı-verici çiftlerinin toplamı da toplumu verir. Lundby ve Ronning (2014: 13, 15) de iletişimi 

ortak olan şeyleri paylaşmayı ima eden kapsamlı bir kavram olarak ele alırlar ve kültür olgusu ile 

arasında güçlü bir irtibat kurarlar: Buna göre iletişim örüntüleri, kültürel biçimler ve toplum 

arasındaki bağlantıyı oluştururlar. Doğal dillerden en gelişkin teknolojik medyaya kadar tüm 

iletişim araçları, toplumsal ve maddi koşulları izlemezler, tam tersine bu koşulların 

oluşturulmasına katkıda bulunurlar. İletişimin bir öğe olarak yer almadığı hiçbir toplumsal 

örgütlenme veya üretim biçimi düşünmek mümkün değildir. Dolayısıyla toplumsal oluşum ve 

tarih iletişimle bağlantılıdır. İletişim ikincil bir görüngü değildir. Sanki önce gerçeklik varmış da 

biz bunun hakkında konuşuyormuşuz gibi bir şey söz konusu değildir. Toplumun kendisi bir 

iletişim biçimidir. Bir toplum içinde yaşamak, o toplumun metinlerini öğrenmek ve toplumun 

kendini kavrayışının temelini oluşturan söylemleri anlamaktır.Toplumun kendisinin bir iletişim 

biçimi olduğu nosyonu Niklas Luhmann’ın toplumsal sistem teorisinde de merkezi konumdadır: 

Luhmann’a göre toplum kendi kendini üreten bir sistemdir ve bu sistemin temel öğesi de 

iletişimdir. İletişim toplum tarafından üretilir. Topluma katılım, iletişim aracılığı ile olur. Birey 

sadece iletişime katıldığı veya bir iletişime katılıyor olarak yorumlandığı ölçüde toplumla 

alâkalıdır. Asla iletişime girmeyen veya başkaları tarafından iletişim olarak anlaşılmayan gizli 

yönlerimiz toplumun parçası değil toplumsal sistemin çevresinin parçasıdırlar (Ritzer, 2012: 

197-198).  

Bu üç perspektif içinde iletişimin toplumun kültürel örgütlenmesinin merkezi olgusu 

olarak temayüz ettiği görülmektedir. Bu önkabul, biz iletişim öznelerinin-ve dolayısıyla birer 

iletişim öznesi olarak tasarımcıların- toplumsal etkileşim ağlarının boğum noktalarında her an 

iletişimsel eylemlerde bulunduklarını ve bu suretle kültürel anlam sistemlerinin yapımında tekil 

rollerüstlendiklerinide ima eder.Buradaki temellendirmelerden hareketle tekil iletişim özneleri 

olarak tasarımcıların düşünsel soyutlama işlemlerinin, bir iletişim tarzı olarak nesnelerin 

tasarımına dair ortaya koymayı hedeflediğimiz tezin mikro düzeydeki yapı taşlarını toplumsal 

anlam sistemlerine bağlamak açısından temel nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Bu tekil 

                                                           
1Semantem: Anlam birim. 
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tasarımcıların soyutlayıcı düşünce biçimlerinin içinde aktığı kültürel anlam sistemleri ağı, en 

nihayetinde fiziksel nesnelerin konjonktürel yığılmasını sağlayarak, bize iktisadi ve kültürel 

yaşam dünyamızın belli modalar, gelenekler ve beğeniler etrafında ayırt edilebilir 

karakteristikleresahipbir fiziksel çevre verir. Bu eksende soyutlanmış biçimlerin araştırılması 

bize söz konusu çevrenin hangi anlam kodları, uzlaşımlar, teamüller ve temsil biçimleri ile 

donatılmış kültürel örüntüler yoluyla kurulduğunu bulmayı sağlar. 

Piaget (1984: 33) soyutlamayı “niteliklerinden arındırılmış öğelerin kavramsal kategoriler 

içinde genellenmesi” olarak tanımlar: Düşünsel soyutlama öznenin ayrımlar ve sınıflandırmalar, 

simgelemeler, kıyaslamalar, değerlemeler ve anlamlandırmalar yapabilmesine; temsiller arası 

ilişkiler kurabilmesine ve tanımlayarak kavramlaştırdığı örüntüleri benzer başka şartlara transfer 

edebilmesine imkân verir. Bu yapılabilirlikler insan zihninin tasarlayıcı imgeleminin ürünüdürler 

ve genellenmiş yalın örüntü kategorilerinin üretimiyle gerçekleşirler. Soyutlama becerisi insan 

sinir sisteminin ve frontal korteksinin nöro-kimyasal ve nöro-elektriksel sinyal işleme 

donanımının karmaşık yapılanmasının bir ürünüdür ve antropolojik açıdan determinanttır. Bu 

biyolojik donanım sayesinde insan özne bilişsel soyutlamalar yaparak çevresine karşı seçici 

yönelimlerini ve tutumunu belirler. Bilişsel yönelim kaçınılmazdır; öyle ki, insan şekilsiz, fraktal 

ya da kaotik bir fizik dünya algıladığında bile, onu, kendi zihninin a priori formlarına 

uyarlayarak örüntü üretme eğilimindedir (Gürsakal, 2007: 43, 73-76). Gestalt kuramında dile 

getirilen zihnin kendi kendini algıladığı şeylerde anlamlı formlar görmeye göre organize etmesi, 

biçimsiz ve yığın haline gelmiş çevresel sinyallerin anlamlı bir algıya dönüştürülmesi; sözgelimi 

bulutların şeklinde ya da psikolojik tanılarda kullanılan mürekkep lekesi kartlarında ve benzeri 

olgularda belli bir kalıp arama eğilimi bu fenomenin çok bilinen yönleridir.  

Bu eğilim sadece kalıp arama değil kalıp üretme biçimlerine, dolayısıyla tasarım 

üsluplarına da hâkimdir. Geometriler ve sayı örüntüleri tasavvur etme, modeller oluşturma, bina 

ve makineler inşa etme gibi beceriler zihnin bu temel formel mahiyetinin belirgin bir yönüdür. 

Soyutlama gücünün sunduğu imkânlar sayesinde doğadaki asıllarının ötesine geçen aletlerin 

evrimiyle birlikte tamamen yeni ve sadece insan kaynaklı biçimler ortaya çıkmıştır. (Heskett, 

2013: 24). İnsan zihni burada, somut gerçekliği ve hakikati elinde tutar; geometrinin düşünülmüş 

cisimsel şekilleri ve yüzeyleri, noktaları ve çizgileri gerçekte insanın zihin dünyasındaki 

düzenlerdir (Cassirer, 2011: 11). Sadece imgesel foto fenomenlerde değil tekrar edip duran 

toplumsal karşılaşmalardan kompleks inanç sistemlerinin törensel pratiklerine kadar toplumsal 

etkileşimin bütün kiplerinde bu kalıp arama ve oluşturma eğilimi başattır. Örneğin 

fenomenologlara göre insanlar yüz yüze karşılaşmalarda tokalaşma gibi toplantıların 

başlangıcındaki ritüeller sayesinde potansiyel olarak belirsiz durumları “tipleştirme” yoluyla 

anlaşılır kılarlar. Tipleştirme deneyimlenmiş olguların daha önceki deneyimlere göre 

sınıflandırılmasıdır. Tipleştirme insanın yaşam dünyasını düzene koymasına, onu daha 

öngörülebilir ve bu nedenle daha “güvenli” hale getirmesine yardım eder (Giddens ve Sutton, 

2016: 88, 90). Bu yolla insan zihni formel olarak tanımlayabileceği bir dünyaya kendini 

konumlandırmak ister. Gündelik rutinlerden -rutindirler çünkü kolayca bilinmeleri gerekir- ve bu 

rutinleri icra ederken yararlandıkları tasarlanmış araç gereçlerden, fiziksel nesnelerden karmaşık 

yapısını tipleştirmek istediği kozmosa zihninin ekranından yönlendirdiği ve zihinsel kalıplar 

biçiminde üretilmiş mitik projeksiyonlara (sözgelimi göksel ve yersel olayların ilişkilerini, 

kusursuz döngülerini anlamlandırma işlevi gören mitolojik takımyıldız formlarının 

oluşturulması) ve bu projeksiyonları cisimleştirdikleri katedrallere, tapınaklara ve anıt mezarlara 
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kadar eyleyen bir varlık olarak insan hem fizik hem de toplumsal dünyada soyutlamalar 

yapmaktan, sınıflandırmalar ve örüntüler üretmekten kendini alamaz.Levi-Strauss’un (2010) 

doğadan kültür üretme olarak adlandırdığı simgeleştirme, mitleştirme ve kültürden yapay bir 

fizik çevre üretme işlemleri ya da Weber’in (1995) verstehen, yani idrak ve ondan türettiği eylem 

kuramı ile bu eğilim arasında katı bir bağlantı görebiliriz: İnsan bizzat kendisi tarafından imal 

edilmiş ve epistemik formlarca sistematize edilmiş bir logosfer
2
 ile kuşatılmış olarak yaşar. 

Burası bütün soyut ve somut verileriyle, kolektif veya tekil kalıplarıyla artefakt, yapay, imal 

edilmiş bir küredir. Hemcinsler arasındaki psişik sistemlerin zihinlerinin düzenlerinin 

iletişimiyle imal edilmiş toplumsal anlam sistemleri ve kültürel süreklilikler içinde her an 

yeniden ve yeniden kurulur. 

3. İŞLEVSEL, ESTETİK VE SEMANTİK BOYUTLARIYLA TASARLANMIŞ 

FİZİKSEL NESNELERİN DÜNYASI OLARAK MATERYAL KÜLTÜR ALANI 

Tasarım açısından bakıldığında insan logosferinin nesneleşmiş bir yönü olarak yapay 

varlıklar dünyası insanın fiziksel biçimine ya da motor becerilerine hiçbir gönderme noktası 

bulunmayan, tümüyle kültürel olan soyutlayıcı buluşlara dayalıdır (Heskett, 2013: 24). Bu 

sayede grup yaşamının organize edildiği görülebilir bir insan ortamı oluşturulur ve insanlar 

toplumsal ekolojilerindeki doğal kaynaklardan türettikleri ve farklılaştırdıkları nesnelerden 

müteşekkilbu çevrede yaşamaya başlarlar. Bu çevreye materyal kültür denir (Epstein, 2008: 

172). Materyal kültür görünüşte cansız olan yapay şeyleriyle birlikte toplumsal işlevler 

gerçekleştirmek, toplumsal ilişkileri düzenlemek ve insan faaliyetlerine sembolik anlamlar 

katmak suretiyle insanlar üzerinde etkide bulunur (Woodward, 2016: 7-8).Materyal kültürbir 

yandan iletişimsel karakteriyle toplumsal etkileşim sistemleri içine nüfuz ederken diğer yandan 

tasarımcıların düşünsel soyutlama yeterliğinin kamusal izdüşümleri yoluyla sürekli dönüştürülür. 

Ancak tasarımlar tasarımcıların sonsuz bir olasılıklar çeşitliliği içinden özgürce yaptıkları salt 

yaratıcı ve iradi seçimler değil belirli sosyo-ekonomik ve doğal kısıtlar ile toplumsal uzlaşım ve 

teamüllerin belirlediği kültürel iklim tarafından kuşatılmış geleneklerdir. 

Buna göre fiziksel nesnelerin tasarımları ve uygulamaları; 

(1) Termodinamik ilkeler ve beşeri biyolojik aktivitenin zorunlulukları (örneğin beslenme 

ve barınma biçimleri) gibi doğal sistemlerin kuralları tarafından kuşatılmıştır: Hayatta kalma ve 

kabul edilebilir bir düzeyde onu sürdürebilme zorunluluğu, insanın ürettiği yapay çevrenin 

biçimini (ve bu nedenle anlamını) öznenin bakış açısından onu bozma eğilimi gösteren doğanın 

yıkıcı güçlerine karşı korumak ve sürdürmek üzere enerji ve dolayısıyla enformasyon istimalini 

gerekli hale getirir. Her düzenleyici bireysel girişim ya da teleolojik müdahale bu yapay çevrenin 

inşasını, yenilenmesini veya onarılmasını sağlayan madde, enerji ve enformasyon girdileri 

aracılığıyla gerçekleşir. Aynı zamanda insanın zihinsel tasavvurlarıyla icra ettiği teleolojik 

müdahaleleri enerjinin randımanlı kullanımı hususundaki doğa kanunlarının dışına taşamaz ve 

teknik olarak işlevsel biçimde fizik dünyaya uyarlandıklarında da hepsi enformasyonel karakter 

                                                           
2Logosfer kavramını Fransız matematikçi Abraham Moles iletişim ekolojisi kuramı çerçevesinde kullanmıştır. Buna göre iletişim 

ekolojisinin iki dalı olmalıdır.  Birincisinin birimi bireysel varlıktır ve bu varlığa ait zaman bilançosunun oluşturduğu zaman 

alanı ile bir bölge içindeki yolculukların oluşturduğu mekân alanındaki özel iletişim şartlarının etkileşimleriyle ilgilenir. İkinci 

dal, varlıklar arasındaki anlaşma sistemlerinin örgütlenmesiyle, logosferin (söz alanının) dağılım sistemiyle, iletilerin dolaşımını 

sağlayan çeşitli kanallar tarafından dünyanın biçimlenmesiyle ve bu iletilerin arşivler, kütüphaneler gibi bellek ortamları içindeki 

birikimiyle ilgilidir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Mattelart ve Mattelart (2013: 52-53) ve Moles (1983). 
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taşır. “Dağınım (entropi)
3
nasıl düzensizliğin bir ölçüsü ise bir iletiler seti tarafından taşınan 

enformasyon da düzenliliğin bir ölçüsüdür” (Weiner, 1989: 21). Bu anlamda materyal alanın 

kültürel uyarlaması metafizik bir etkinlik değil bireyin nörolojik donanımını ve enerjiyi biyolojik 

olarak kullanmasından toplumsal hayatın fiziksel nesnelerinden oluşan varlık alanının kültürel 

yordamlarla biçimlendirilmesini sağlayan kompleks anlam sistemlerine ve iletişim ağlarına değin 

uzanan bir sürem üzerinde vuku bulun düzenleyici iletişimsel bir dinamiktir. 

(2) Zihinsel tasarımın gerçeklikle mütekabiliyeti (işlevsel boyut) ile verili toplumsal 

ekolojinin elverişlilikleri (erişilebilir tabii kaynaklar ve kısıtlar) tarafından kuşatılmıştır: 

Nihayetinde hiçbir mekanik tasarım düşüncesinin kütlesizliği ya da mitik hayal gücü kütle çekim 

kanunlarına veya termodinamik prensiplere ya da iktisadın kıt kaynak kullanımı prensiplerine 

üstün gelemez. Bu husus bize tasarlanmış fiziksel nesnelerin işlev boyutunu verir.  

Tasarımlar uygulamaya geçtiğinde insan zihninin düzenleri ile doğa fenomenlerinin 

nomolojik ilkeleri arasında uyumu dikte eden etkileşimler gerçekleşir. Çünkü soyut olarak 

imgelenmiş formların uygulanabilir tekniklere dönüştürülebilmesi için beşeri logosferin başarım 

düzeyi onun tasarım projelerinin gerçeklikle örtüşmesine bağlıdır. Toplumsal-zihinsel 

kozmolojileri kuran kültür örüntüleri teknikler söz konusu olduğunda gerçeklikle mütekabiliyet 

gösterme etkisine uyarlanarak zamanla mekanik karmaşıklık yönünde evirilmek zorunda kalırlar. 

Animizm, totemizm ve büyü yoluyla teknik denetim zihniyetlerinden ileri düzeyde 

rasyonelleşmiş inanç, ideoloji ve bilimsel/teknik bilgi sistemlerine geçiş bu evirilmenin uzun 

erimli kültürel dönüşümüdür. Bu olgu Malinowski’nin (2000: 25) sözde ilkel insan-doğa ve 

teknik arasındaki ünlü antropolojik gözlemlerinde çarpıcı biçimde aktarılmıştır:  

“[…] ilkel insan, doğayla ve yazgıyla ilişkisinde, bunlardan yarar sağladığı 

veya birinden kaçınmaya çalıştığı ölçüde, doğal ve doğaüstü güç ve etkileri olduğuna 

inanır ve her ikisinden de kendisi için yararlanmaya çalışır. Eğer deneyimlerinden, 

her zaman bilgilerini kullanarak çaba göstermesinin yararlı olduğunu öğrenmişse, 

çaba göstermekten kaçınmaz ve bilgisini göz ardı etmez. Bir bitkinin yalnızca 

büyüyle büyüyemeyeceğini, doğru yapılmaz ve kullanışlı olmazsa bir kanonun hiçbir 

zaman su üstünde duramayacağını ya da gidemeyeceğini, bir savaşın ustalık ve 

serinkanlılık gösterilmeden kazanılamayacağını iyi bilir. Hiçbir zaman salt büyüye 

güvenmez, tam tersine, ateş yakmakta ve bir dizi beceri ve etkinlikte olduğu gibi göz 

ardı eder. Ama bilgisinin ve rasyonel yöntemlerinin yetersiz kaldığını gördüğünde 

büyüye sarılır”. 

Malinowski’ye göre insan denetleyebildiğini pratikte rasyonel olarak önceler; 

denetleyemediğinde ise varoluş sorunlarına fizik varlığın sınırlarını aşan çözümler bulmaya 

yönelir. Bu bakımdan işlevsel olarak büyü ile teknik farklı isabetlilik düzeylerinde aynı işi 

görürler. Bir önceki konu başlığı altında açıkladığımız soyutlamalar, sınıflandırmalar, 

tipleştirmeler ve örüntüler yoluyla anlamlandırma çabası insan açısından her koşulda 

kaçınılmazdır. Fiziksel nesnelerinyapay dünyasına yönelik sorunlar ortaya çıktığında ve bunlara 

                                                           
3 Dağınım (entropi): Termodinamik sistemlerde ısısal düzensizliğinin miktarı anlamına gelir. Enformasyon teorisinde iletilen 

sinyallerdeki düzensizlik manasında gürültü kavramına tekabül eder. Bu açıdan bakıldığında etkili ve verimli olarak iletilebilen 

her mesaj düşük dağınıma yüksek enformasyona sahiptir. İletişim kültürel olguların icrası olduğuna göre kültür dağınıma karşı 

toplumsal bir düzenleme sistemi olarak düşünülebilir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Lévi-Strauss (2013: 104-110). 
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çözüm olarak geliştirilmesi öngörülen teknikler söz konusu olduğunda insanın temel eğilimi 

çözüm yollarının verili kaynaklar çerçevesinde ussal işlemlere tabi tutulmasıdır. Uzun insanlık 

tarihi boyunca kültürlerin bilgi birikimlerinin ayıklama ve uyarlama suretiyle dönüşmesi 

toplumları kendi içinde ve doğal sistemlerin işleyiş ilkeleriyle tutarlılık içinde -ki teknikler bu 

tutarlılığın bir sonucu olarak mümkün olabilirler- karmaşıklaşmaya yönelen bir kültür üretme ve 

sürdürme pratiğine zorlamıştır. İnsanlık tarihinde sui generis bir dönem olarak, Rönesans’ın 

ardından büyüye bulaşık bilginin batıl pratiklerinden arındırılması yoluyla rasyonel bir düzlemde 

bilimleşmesi, teknikleşmesi ve modernizm buna örnek olarak verilebilir. Bu süreç toplumsal 

ekolojiyi genişleten coğrafi keşifler, sömürgeleştirme gibi metotlarla kaynak erişiminin bollaştığı 

koşullar tarafından tahkim edilerek insanlık tarihinin en yoğun teknolojik dönüşümüne ve sanayi 

devrimine kapı aralamıştır. 

(3) Semantik ve estetik boyutlarıyla iletişim örüntülerini üreten kültürel yordamlar ve 

töreler tarafından kuşatılmıştır: Tasarlayıcı soyutlama sınırsız bir imgeleme ve hayal gücünün 

toplumsallıktan arınmış keyfiyeti üzerinde değil tabi olduğu belli duygulanımlar ve düşünseller 

oluşturma geleneğinin, kültürel etosun, toplumsal hayata ilişkin kolektif iklimin semantik ve 

estetik yordamlarını takip eder. Clifford Geertz (1973: 50-51) bu olguyu betimlerken mimariden 

canlı bir örnek verir:  

“Chartres Katedrali taş ve camdan yapılmıştır. Fakat sadece taş ve camdan 

oluşmaz; bir katedraldir, ama sadece bir katedral değil aynı zamanda belli bir 

toplumun belirli üyeleri tarafından belirli bir zamanda inşa edilmiş belirli bir 

katedraldir. Onun ne anlam taşıdığını anlamak, ne için olduğunu kavramak için taş 

ile camın umumi özelliklerinden fazlasını ve bütün katedrallerin ortak noktalarından 

çok daha fazlasını bilmeniz gerekir. Ayrıca -ve bence en kritik olanı- katedralin 

sonuçta somutlaştırdığı Tanrı, insan ve mimarlık arasındaki ilişkilerin özel 

kavramlarını (ne de olsa katedralin yapılmasını bunlar yönlendirmiştir) anlamanız 

gerekir”. 

Fiziksel nesneler kendilerine anlam atfedildikleri veya bir anlam şemasına göre 

biçimlendirildikleri anda artık kültüreldirler; salt fiziksel işlevlerinin ötesinde semantik ve estetik 

boyutlar kazanarak beşeri dünyaya mal edilmişlerdir. Beğeni ve anlam nesnelerine 

dönüşmüşlerdir. Estetiği toplumsal kimlik ve benlik etiğine bağlayan genel söylemlerin 

anlatılaştırılması yoluyla anlam taşıyan kültürel öneme haiz işaretler haline gelmişlerdir. İnsanlar 

adına şeyleri imleme veya toplumsal anlamlar tesis etme ya da toplumsal iş yapma gücüne 

sahiptirler. Kültürel açıdan güçlüdürler. Çünkü fiziki ve zihinsel manipülasyonu pratikte 

birbirine bağlarlar (Woodward, 2016: 8, 11-12, 23). Tasarlayıcı soyutlama nesneler ile anlamlar 

ve kültür arasındaki bu bağlantıyı inşa etmede güçlü sezgilere, kanılara ve epistemeye dayanır. 

Tasarlayıcı yönelim bu sezgileri, kanıları ve epistemeyi düzenli bir kalıba sokan iletişim 

kodlarınca tanımlanmıştır. Tasarlayıcı söylemin ve dilin en radikal, sıra dışı veya muhalif biçemi 

bile kültürel teamüllerin kuşattığı ana töreyi referans alan bir tutumla hareket noktasını belirler. 
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4. FİZİKSEL NESNELERİN TASARIMINDA İLETİŞİMSEL BOYUTLARIN 

MODELLENMESİ 

Anlamlarla donatılmış tasarım nesnesi kavramını geniş bir çözümleme içine alan Crilly, 

Moultie ve Clarkson (2004: 547-577) fiziksel nesnelerin tasarımının belli bir ürünü işlevsel 

olarak imal etmek için olduğu kadar aynı zamanda o ürün aracılığıyla belli bir anlamı iletmek 

için de gerçekleştirildiğini göstermek istemişlerdir. Araştırmacılar hedef durumundaki 

kullanıcıların tasarlanmış herhangi bir ürün üzerinden ileti aldıklarını, onlarla iletişimsel bir ilişki 

içine girdiklerini söylemektedirler: Buna göre kullanıcılar yararlandıkları ürünlerdeki anlamı (1) 

estetik izlenim, (2) semantik yorumlama ve (3) sembolik çağrışım olmak üzere üç yönlü bilişsel 

bir sürece tabi tutmaktadırlar. Estetik izlenim güzellik, simetri, ahenk gibi estetik 

değerlendirmeleri içeren bir dizi olumlu veya aksine çirkinlik, uyumsuzluk gibi olumsuz yargıyla 

sonuçlanan duyumları içerir. İtici olmaması için ürünün tasarımındaki çekicilik sanatkârane bir 

üslup ile ham nesneye işlenmelidir. Semantik yorumlama işlevi, kullanım biçimi ve nitelikleri 

hakkında ürünün dışa yansıttığı görünümle, kısaca ürünün kendisi hakkındaki iletişimiyle 

ilgilidir. Ürün yoğunluk, sağlamlık, kırılganlık gibi niteliklerini dışa vurarak kullanıcının ona 

karşı nasıl davranacağını dile getirir. Bu eksende tasarımcının ürünün kullanıcıyla diyalog 

kurabilmesi için ürünün bütün semantik karakterini tesis etmesi; dışa vurulması gereken 

öznitelikleri biçim, materyal, doku, renk kullanımı yoluyla somut göstergeler şeklinde ham nesne 

üzerinde oluşturması gerekir. Sembolik çağrışım ise tasarıma atfedilen kişisel ve sosyal değerleri 

ifade eder. Nesneler üzerinde kültürel olarak uzlaşıma varılmış anlamlar, bireylerin kimliklerini 

bu nesneler aracılığıyla dolayımlayarak sosyo-kültürel bağlamlarda sembolize ederler. Böylece 

tasarım kültürel imgelerin, yaşam tarzlarının, haleti ruhiyenin ve ilgi odağı temaların 

yakalanması ve iletilmesinde bir yöntem haline gelir. 

Crilly, Moultie ve Clarkson (2004: 547-548) temelde bir enformasyon kuramı olan 

Shannon ve Weaver’ın (1963) Matematiksel İletişim Modeli’nden yararlanmışlardır. Bu 

perspektif bizim burada oluşturmaya çalıştığımız kuramsal çerçeveyle de uyumludur. Bizim 

yaklaşımımıza göre fiziksel bir nesneye biçim vermek ona enformasyon yüklemektir. Başka bir 

ifadeyle madde ve enerji kullanımı yoluyla tanımlanabilir şekilli bir varlık üretmektir. 

Enformasyon kavramı, fikir ya da kanaati biçimlendirmek, düşünce örüntüleri oluşturmak, bilgi 

formuna dönüştürmek, ideaya düzen vermek eylemlerini ya da bu eylemlerin somut çıktılarını 

işaret eder, ki bu çıktılar aynı zamanda bir televizyon haber olayı olabileceği gibi süs eşyası, 

mimari eser ya da endüstriyel bir nesnenin formu da olabilir (Baştan, 2009: 135). Dolayısıyla 

anlam dönüştürülen fizik nesneye enformasyon aktarımı suretiyle biçim vermede kullanıldığı 

için tasarıma ve üretime konu olan herhangi bir materyal öz kaostan, şekilsizlikten ve 

belirsizlikten çıkarak tasarım nesnesine, bir çeşit semantik ve estetik varlığa ya da kültürel 

nesneye dönüşür. Bu yüzden uygulanabilir bir tasarlayıcı soyutlama doğa güçlerince 

sınırlandırılmış, kültürel yordamlar ve törelerce yönlendirilmiş veya toplumsal ekolojinin 

sunduğu elverişliliklerce kaidesi belirlenmiş, ama içsel anlamı zengin bir imgesel çeşitlilik arz 

edebilen kültürel ve iletişimsel bir güçtür. Kültür, kültürün dinamiği olarak iletişim ve anlam 

kendisinde enformasyon olarak cisimleştiği artefakt varlığın içkin karakteridir. Bu ilişkiyi ve onu 

çevreleyen konjonktürel güçleri Şekil 1’deki gibi şematize etmek mümkündür.  
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Şekil 1. Tasarım Nesnelerinin Oluşumu 

Bu modellemeye göre materyal kültürü donatan yapay şeylerin tasarımı, üretimi ve 

kullanımı kültürün kolektif kaynakları (yordamlar, töreler, uzlaşımlar, moda vb.) ile nesnel varlık 

alanının (tasarımların gerçeklikle mütekabiliyeti, doğal sistemlere dair nomolojik ilkeler, mevcut 

toplumsal ekoloji) örtüştüğü ve tasarlayıcı soyutlamanın (İngiliz sosyolog Anthony Giddens’ın 

[2013] kullandığı ifadeyle bellek izlerinin ve imgelerinin) aracılık (agent) ettiği iletişimsel bir 

etki alanında meydana gelir. İklim, evlerin biçimi ve yapılaşma zihniyeti; yol güzergâhlarının 

coğrafi özelliği, taşıma araçlarının biçimi ve ulaşım sistemlerini tasarlama zihniyeti; ya da toprak 

yapısı, tarım aletlerinin biçimi ve tarımsal üretim zihniyeti arasında kesintisiz bir tümlük vardır. 

Zihinsel tasarımların empirik eldesi bu tümlüğe bağlıdır. Tasarımlar salt fiziksel dünyanın 

işlenmesiyle elde edilen çıplak uygulamalar olmadığı gibi kültürün örtük anlamlarıyla donatılmış 

batıni ve gizemli çıktılar da değildir. Anlam yönelimli insan eylemlerinin 

ürünüdürler.Tasarımcının tasarım nesnesiyle ilişkisi onu kaotik veya şekilsiz doğal özünden 

beşeri hedeflere uygun olarak dönüştürmeyi amaçlayan enformasyonel bir biçim verme ve anlam 

yükleme işlemidir ve kaçınılmaz olarak ona iletişimsel bir nesne olma potansiyeli aktarır. 

Tasarlayıcı bellek izleri ve imgeleme gücü tasarım nesnesinde;tekil dil kullanma, mantık, 

aritmetik, geometri gibi soyutlayıcı ve örüntü oluşturucu simgesel düşünmenin ve bedensel 

devinimlerin doğal nesneyi biçimlendirerek ehlileştirmesi, insan türünün anlamlarına ve 

kullanımlarına uyumlu hale getirilmesi suretiyle kültürel bir varlık olarak cisimleşir. Böylece 

kendisinin semantik ve estetik açılardan beşeri değeri olan herhangi bir artefakt nesne kültürel 

bir nesne olarak materyal kültür alanını doldurur.  
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Diğer yandan tasarlayıcı soyutlamabireysel bir yaratı değil kolektif bir art alana dayalı bir 

faaliyettir. Kültürel örüntülerden, toplumsal norm ve yapılardan beslenen çok yönlü anlamlar 

etrafında işler ve izomorfik olarak kendisini tasarım nesnelerinde cisimleştirir. Dolayısıyla 

artefakt nesneler renkleri, biçimleri, hacimleri, işaretleri, etiketleri ve kullanım yönergeleriyle 

birlikte kendilerini betimledikleri kadar onları tasarlayanlarla kullanıcıları ve onları 

tasarlayanların kültürel art yöreleri ile toplumsal kurumlar arasında çok katmanlı iletişim 

ilişkileri kurarlar. Tasarımların etkinliği, anlamı, yaygınlığı ve kullanılabilirliği onların toplumsal 

etkileşim sistemlerinde ve yaygın uzlaşımlarda yer ve statü bulmalarına bağlıdır. Esasında 

pazarlama literatüründe kullanılan tutundurma ve marka imajı gibi kavramların arka planında bu 

kütleli antropolojik şema bulunur. 
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5. SONUÇ 

Eylem ve yapı tartışmaları çerçevesindeki sosyal teorinin ve toplum felsefesinin önemli 

kavramlarından biri olan idrak (verstehen) insan eyleminin tasarlayıcı gücünün de merkezi 

olgusudur ve bu olgu tasarlanmış nesneler dünyasına yapılan teleolojik müdahaleye kaynaklık 

teşkil ederken (1) işlev, (2) semantik ve (3) estetik olmak üzere üç boyutlu bir beşeri yorumlama 

olarak kendisini tasarım nesneleri aracılığıyla açığa vurur. Ancak insan zihninin yorumlayıcı 

düzenleri salt yalıtık bireysel yaratılar değildir. Tasarımcılar; tekil psişik bazda sahip oldukları 

kavramsal temsil öğelerini ve yorumlama şemalarını toplumsal anlam sistemlerinin kolektif 

kaynaklarından ve Moles’nin (1983) ifadesiyle vokabülerinden içselleştirmek suretiyle temin 

ederler, anlam yönelimli eylemlerinde de bu kaynakları ve vokabüleri referans alırlar. Yerleşik 

alışkanlıklarına kılavuzluk eden soyutlamalarla bu kaynakları yeniden üretirler ya da özgün 

düşünsel soyutlama yeterlikleri ölçeğinde ortaya koydukları iradi eylemler ile bu kaynakların ve 

vokabülerin evrimine etki ederler.Demek oluyor ki, teknik nesnelerin tasarımına yönelik zihinsel 

etkinlik insan bilişinin yalnızca bir dizi nörolojik içsel imgeleyici devinimi; tasarım ürünlerinin 

kendileri de düşünme yetisinin işlevlerinden özerklik kazanmış yalıtılmış nesnel varlıklar 

değildir. Eyleyen konumundaki tasarımcıların tabi olduğu kolektif kaynaklar tarafından 

güdümlenmiş anlamlar, estetik töreler ve işlevsel yönelimler ile sıkı irtibat halindedirler. Nasıl 

toplumun kendisi bir iletişim biçimi ise onun materyal dünyasını donatan her bir kültürel fiziksel 

nesne de buradan tasarlayıcı zihinsel etkinliklerin yaygın kalıplarına ve oradan da materyal 

kültür alanına yansıyan birer iletişimsel üründürler. 

Girişim ruhu salt teknik meselelerin çözümüne ve işleve odaklı ürün tasarımına 

yöneldiğinde arka planda bulunan bu devasa toplumsal ağı göz ardı etmiş olur. Yönetsel ve 

iktisadi kararların salt verimlilik ve etkinlik ölçütlerine göre alınması, finans ve pazarlama 

sisteminin bu merkezi çizgi etrafında örgütlenmesi ve toplumun otantik işleyişini, kültürel 

iklimini kavrayamayışı girişim başarısızlıklarının toplumsal tabanınıoluşturur. Palo Alto 

ekolünün “her davranış iletişimdir” postülasından (Mattelart ve Mattelart, 2013) hareketle bütün 

girişimcilik faaliyetlerinin dar bir iletişim kavrayışıyla ve teknik pragmatizmle değil bütüncül bir 

kültürel anlam sistemleri ağı içine konumlandırılmış bir kurgulamayla düzenlenmesi 

gerekmektedir. 
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Özet 

Dünyada birçok ülke farklı sebeplerden dolayı göçe şahitlik etmektedir. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında 

olduğu gibi yakın tarihimizde de toplu nüfus hareketleri görülmektedir. Türkiye gerek coğrafi ve stratejik konumu 

sebebiyle gerekse son yıllarda artan ekonomik, siyasi gücü ve istikrarlı yapısından dolayı sığınma hareketleri dâhil 

olmak üzere, geniş anlamda göç hareketlerinin nihai durağı olmakta ve milyonlarca göçmene kucak 

açmaktadır.İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına (İBBS) göre TRC Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan 

Mardin, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Kilis, Gaziantep,Şırnak ve Siirt illeri, 2011 yılından beri 

Suriye’de yaşanan savaştan kaçan ve hiçbir yaşam güvencesi olmayan Suriyelilere ev sahipliği yapmaktadır. Bu 

durum söz konusu illerde ekonomik problemler başta olmak üzere sosyal, kültürel, sağlık, eğitim, güvenlik 

vs.problemleri beraberinde getirmektedir. Göçün sebep olduğu bu problemler artan göç hareketleriyle birlikte 

katlanarak artmaya devam etmektedir. Bu çalışmada TUİK’ ten alınan 2006-2015 yılları verileri kullanılarak, 

Suriye göçünün TRC bölgesindeki hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre yüzde 20’lik gruplar itibariyle gelir 

dağılımına etkisinin var olup olmadığı belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için öncelikle gelir dağılımı ve gelir 

dağılımı adaletsizliği konuları incelenmiş sonrasında Suriye göçünün öncesi ve sonrası dönemlerde TRC Bölgesinin 

gelir dağılım düzeyi üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gelir Dağılımı, Suriye Göçü, TRC 

MIGRATION TO SYRIA BEFORE AND AFTER TRC REGION OF 

INCOME DISTRIBUTION EVALUATION 

Abstract 

Many countries in the world has been witnessed to migration because of different reasons. As seen in the 

second half of twentieth century, the mass population movements are also seen in our recent history. Turkey, in the 

broadest sense, becomes the final stop of migratory movements and has been embracing the millions of immigrants, 

including the sanctuary movement either due to its geographic and strategic position or due to increase economic, 

political power in recent years and stable structure. Mardin, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Kilis, 

Gaziantep, Şırnak and Siirt which are located in the TRC Southeastern Anatolia Region according to Statistical 

Classification of Territorial Units have hosted Syrians who are fleeing from the war in Syria since 2011, and have 

no life insurance. This case in those provinces brings especially the economic problems, social, cultural, health, 

education, security, etc. problems. These problems caused by migration continues to increase exponentially with 

increasing migration movements. In this study, using the received data from the years 2006 to 2015 from TUIK, it is 

aimed to determine whether Syria immigration has effect on income distribution or not, in accordance to the 

available individual income households as group of 20 percents in TRC region. For this, firstly income distribution 

and income disparity issues were examined, then an assessment was made about the level of income distribution of 

TRC Regional before and after the periods of Syria immigration. 

Keywords:Income Distribution, Syria Migration, TRC 
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1. GİRİŞ 

Göç, bireylerin ve ya toplulukların siyasal, ekonomik, toplumsal vb. sebeplerden dolayı 

coğrafi olarak oturdukları yerleşim yerinden ayrılarak başka bir yerleşim yerine ve ya başka bir 

ülkeye gitmeleri şeklinde tanımlanabilir. Çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkan göç bazen isteğe 

dayanırken bazen de zorunlu sebeplerden kaynaklanmaktadır. Zorunlu sebeplerden kaynaklanan 

ve son zamanlarda tüm dünyanın şahitlik ettiği Suriye göçü, Arap Baharı etkisiyle ortaya çıkan 

protestoların ve çatışmaların zamanla iç savaşa dönüşmesiyle başlamıştır. 

Yıllardır devam eden iç savaştan kaçan binlerce Suriyeli komşu ülke olan Türkiye’ ye 

göç etmiş veözellikle sınıra yakın olan illerde yaşamlarını devam ettirmektedir.  

Bugün dünyanın üzerinde tartıştığı konulardan olan Suriye göçü, hem terk edilen yer hem 

de göç ettikleri yerler açısından temel hizmetler, ekonomik, siyasi, güvenlik vb. hizmetler 

bakımından hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.  

Bu çalışmada Suriyelilerin göç ettikleri bölgelerden olan TRC bölgesinde göç öncesinde 

ve sonrasında gelir dağılımlarındaki değişim ele almak için öncelikle gelir dağılımı, türleri, 

ölçümü konuları üzerinde durulmakta, daha sonra Türkiye’ye gelen Suriyelilerin buradaki 

durumları hakkında bilgi verilmekte son olarak da göç öncesi ve sonrası dönemlerde gelir 

dağılımları değerlendirilmektedir. 

2. GELİR DAĞILIMI VE GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİ 

2.1. Gelir Dağılımı ve Türleri 

Sosyal bilimlerde özelliklede iktisat literatüründe karşımıza çıkan gelir dağılımı; bir 

ülkede belirli bir dönem içerisinde elde edilen toplam gelirin o ülkedeki fertlere  kişisel, 

bölgesel, sektörel ve fonksiyonel gelir dağılım araçlarıyla paylaştırılmasıdır. Tanımında da yer 

verildiği gibi gelir dağılımı genellikle; kişisel, bölgesel, sektörel ve fonksiyonel gelir dağılımı 

olarak ayrılır. 

Kişisel gelir dağılımında geliri elde edenlerin bu geliri hangi üretim faktörü sıfatıyla elde 

ettiklerine bakılmaz, yani kar, ücret, rant ve faiz ayrımı yapılmaz, buna karşılık onların sosyo-

ekonomik durumlarına, bulundukları bölgelere, yaş ve cinsiyetlerine göre değerlendirme yapılır 

(Eğilmez, 2016: 212). 

Bölgesel gelir dağılımı, bir ülkenin sınırları içerisinde yaratılan gelirin bölgeler arasındaki 

dağılımını göstermektedir. Ülkelerdeki tüm coğrafi bölgelerin gelişmişlik derecelerindeki 

farklılıktan dolayı az gelişmiş ve gelişmiş bölgeler arasında gelir dağılımı farklılıkları görülür 

(Özsoy ve diğerleri, 2013: 148). 

Fonksiyonel gelir dağılımında, üretim faktörlerinin elde ettiği gelirlerin karşılaştırılması 

yapılmaktadır, yani emeğin geliri olan ücretin, girişimcinin geliri olan karın, doğal kaynak 

sahiplerinin geliri olan rantın, sermayenin geliri olan faizinmilli gelirden aldıkları payların yüzde 

cinsinden ifadesi ile gösterilir (Eğilmez, 2016: 213). 
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Sektörel gelir dağılımı,tarım, sanayi ve hizmet sektörleri başta olmak üzere çeşitli üretim 

sektörlerinin milli gelire hangi oranda katkıda bulunduğunu göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde 

ulusal gelirdeki en büyük payı hizmet sektörü alırkenen küçük payı tarım sektörü almaktadır 

(Özsoy ve diğerleri, 2013: 148). 

2.2.Gelir Dağılımı Adaletsizliği ve Ölçümü 

Gelir dağılımında adaletin olmadığı yerlerde insanlar arasında güçlü bir sosyal dayanışma 

yoksa sosyal patlama ve bunalımların çıkması olağandır. Bu yüzden gelir dağılımı 

adaletsizliğinin sadece ekonomik değil sosyal bir problem olduğu da söylenebilir (Üzümcü ve 

Korkat, 2014: 138).Söz konusu problemleri en aza indirebilmek için ülkelerin gelir dağılımında 

eşitsizliğe yol açan; servet dağılımı, beşeri sermayenin dağılım, teknolojide meydana gelen 

değişim, demografik özellikler, ayrımcılık, enflasyon, ekonomik büyüme, küreselleşme, göç vb. 

faktörler üzerine yoğunlaşarak eşitsizliği önlemeye veya azaltmaya yönelik politikalar 

üretilmelidir. 

Bu politikalardan bazıları aşağıdaki gibidir (Karabulut, 2006: 33-34): 

- Enflasyonla mücadele politikalarının gözden geçirilmesi ve enflasyonla mücadele 

ederken reel ücretlerin azaltılmaması, 

- Emeğin kalitesinin artırılması için hizmet içi eğitime önem verilmesi ve işgücünün 

emek piyasasına girmeden önce belirli bir niteliğin kazandırılması, 

- Gelir dağılımı türleri arasında ilişki söz konusu olduğundan yalnızca kişisel gelir 

dağılımının değil kişisel gelir dağılımı ile birlikte diğer gelir dağılımı türlerinin de 

iyileştirilmesi, 

- Hızlı ve istikrarlı bir ekonomik büyüme gerçekleşmesiyle gelir dağılımında adaletin 

sağlanması, 

- Vergi sisteminde düzenlemeler yapılması, 

- Kayıt dışı ekonominin önlenmesi vb. politikalardır. 

Bir ülkede gelir dağılımında meydana gelen değişimi, ülkenin diğer ülkelere göre 

durumunu, ülkede gelirin en çok kısmını alanla en az kısmını alan nüfus arasındaki farkı 

göstermeyi amaçlayan gelir dağılımı ölçümünde farklı yöntemler kullanılmaktadır. 

Kişisel gelir dağılımını ölçmek amacıyla kullanılan başlıca ölçme teknikleri; Lorenz 

eğrisi, Lorenz eğrisi yardımıyla hesaplanan Gini katsayısı, yüzdelik dilimleme yöntemi, değişim 

aralığı ve değişim katsayısıdır. Bu ölçme araçlarından en yaygın olarak kullanılanları; yüzde 

dilimleme yöntemi, Lorenz eğrisi ve Gini katsayısıdır (Çalışkan, 2010: 97). 

Lorenz eğrisi, bir kare çizilerek dikey eksene birikimli olarak GDP’den alınan 

paylar(yüzde 10 ya da 20’lik dilimler halinde), yatay eksene ise birikimli nüfus (yüzde 20’lik 

dilimler halinde) yerleştirilir. Her bir yüzde 20’lik nüfusuGDP’denaldığı pay ile 

kesiştirildiğindeve kesişen noktalar birleştirildiğinde ortaya çıkan eğri Lorenz eğrisidir. Karenin 

köşegen çizgisine mutlak eşitlik çizgisi denilmektedir.Kesişen bütün noktalarmutlak eşitlik 

eğrisininüzerindeyse o toplumda gelir dağılımı eşittir. Lorenz eğrisi mutlak eşitlik çizgisinden ne 

kadar uzaklaşırsa gelir dağılımı o kadar bozuluyor demektir. Lorenz eğrisi ile mutlak eşitlik 
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çizgisi arasında kalan alanın büyüklüğünü, mutlak eşitlik çizgisinin altında kalan alanın 

tamamına bölünmesiyle elde edilen orana Gini katsayısı denir (http://www.mahfiegilmez.com/ 

2016/09/gelir-daglmnda-son-durum.html). Grafik 1’de çizilmiş örnek bir Lorenz eğrisi yer 

almaktadır. 

 

Grafik 1. Lorenz Eğrisi 

Lorenz eğrisinden elde edilen Gini katsayısı (0)sıfır ile (1)bir arasında değer almaktadır. 

Gini katsayısının sıfıra eşit olması ülkedeki gelir dağılımında mutlak(tam) adaletin sağlandığının, 

bire eşit olması ise gelir dağılımının tamamen adaletsiz olduğunun göstergesidir. Gini katsayısı 

sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında adalet artarken, bire yaklaştıkça da gelir dağılımında adalet 

azalır. 

Kişisel gelir dağılımı eşitsizliğini gösteren bir ölçütlerden biri olan yüzdelik dilimleme 

yöntemi, gelir eşitsizliğinde zaman içinde meydana gelen değişimi takip etmekte ve ülkeler arası 

karşılaştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüzdelik dilimleme yönteminde millî gelirden 

pay alan tüm birey ya da hanehalkları, eşit yüzdelere ayrılarak (%20, %10, %5) en düşük gelirli 

yüzdelik dilimden en yüksek gelirli yüzdelik dilime doğru sıralanmakta ve gelir eşitsizliği 

incelenmektedir (Ensari,1997: 16-17). 
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3. SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE GÖÇ 

Ortadoğu’da Arap dünyasında özellikle işsizlik, gıda enflasyonu, ifade özgürlüğü, 

usulsüzlükler ve kötü yaşam koşulları gibi pek çok sosyo-ekonomik soruna bağlı olarak 2010 

yılının sonlarında Tunus’ta başlayan ve ‘Arap Baharı’ adıyla genişleyen protestoların Mısır, 

Libya, Yemen, Bahreyn ve Suriye’de devam etmesi sonucu pek çok insan ülkesinden ayrılarak 

başka ülkelerde özellikle de komşu ülkelerde yaşamlarına devam etmektedirler (Paksoy, 2013: 

19). 

Mart 2011’de başlayan ve yıllardır devam eden Suriye’deki kriz, yalnızca Suriye’deki iç 

siyasal ve toplumsal yapılarda değil aynı zamandabulunduğu konum itibariyle Orta Doğu 

bölgesinde de genel güvenlik ve istikrar açısından pek çok sorunu ortaya çıkarmıştır. Başladığı 

günden bugüne kadar ülkede yaşanan çatışmalarda binlerce Suriyeli sivil halk yaşamını yitirmiş, 

binlerce sivil halk ise yaşamlarına yönelen ciddi tehditler karşısında kurtuluşu ya ülke içinde 

başka güvenli bölgelere kaçmakta ya da komşu devletlere sığınmakta bulmuştur (http://mekam. 

org/mekam/suriye-krizinin-zorunlu-goc-boyutu). 

İnsan hak ve özgürlüklerinin ve demokratik süreçlerin sekteye uğradığı Suriye’den 

mecbur kaldıkları içinülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilere Türkiye, Ürdün, Lübnan 

ve Irak ev sahipliği yapmaktadır ( http://mekam.org/mekam/suriye-krizinin-zorunlu-goc-boyutu). 

Bugün, dünyada en çok sığınmacıya evsahipliği yapan ülkelerinden biri olan Türkiye, 

Suriye Krizi mağdurları için ilk günden beri din, dil, ırk ayrımı yapmadan ‘Açık Kapı Politikası’ 

uygulayarak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 

savaştan kaçan Suriyeli sığınmacılara yeni bir hayat sunmaktadır. AFAD barınma merkezlerinde, 

barınma, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlarla birlikte sosyal, psikolojik ihtiyaçları 

karşılanmakta; demokratik seçim, mesleki eğitim kursları, farkındalık kampanyaları 

yürütülmektedir (https://www.afad.gov.tr/tr/2373/Giris). 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 02 Mayıs 

2017 İtibariyle Barınma Merkezlerindeki 248.103 Suriyeli bulunmaktadır (https://www.afad. 

gov.tr/tr/2374/Barinma-Merkezlerinde-Son-Durum).Yayınlanan verilere göre Türkiye’de bu 

amaçla çeşitli şehirlerde kurulan konteynerkenti ve ya çadırkenti sayıları ve burada kalan 

Suriyelilerin sayıları Tablo1’de gösterildiği gibidir:  
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Tablo1. Barınma Merkezlerindeki Son Durum 

İl Konteynerkenti/ Çadırkenti Konteyner/ Çadır 

Sayısı 

Barınma 

Merkezlerindeki 

Suriyeli Sayısı 

Hatay Altınözü Konteynerkenti  2056 Konteyner 19670 

Yayladağı Konteynerkenti 776 Konteyner/19 bölme 

Apaydın 

Konteynerkenti 

1181 Konteyner 

Güveççi Çadırkenti 824 çadır 

Gaziantep İslahiye 1 Çadırkenti 1586 çadır 38835 

İslahiye 2 Çadırkenti 4479 bölme 

Nizip 1 Çadırkenti 1873 çadır 

Nizip 2 Konteynerkenti 908 Konteyner 

Karkamış Çadırkenti 1632 çadır 

Şanlıurfa Ceylanpınar Çadırkenti 4551 çadır 105460 

Akçakale Çadırkenti 5129 çadır 

Harran Konteynerkenti 2000 Konteyner 

Viranşehir Çadırkenti 3938 çadır 

Suruç Çadırkenti 7028 çadır 

Kilis  Öncüpınar Konteynerkenti 3184 Konteyner 35237 

Elbeyli Beşiriye Konteynerkenti 3572 Konteyner 

Mardin Midyat Çadırkenti 1335 çadır 4671 

Kahramanmaraş Merkez Konteynerkenti 5008 Konteyner 23796 

Osmaniye  

Cevdetiye Konteynerkenti 

3352 Konteyner 7449 

Düziçi Konteynerkenti 750 Konteyner 

Adıyaman  Merkez Çadırkenti 2302 çadır 9556 

Adana Sarıçam Konteynerkenti 5000 Konteyner -91 çadır -/555 

Malatya  

Beydağı Konteynerkenti 

1977 Konteyner 10137 

Kaynak: (https://www.afad.gov.tr/tr/2374/Barinma-Merkezlerinde-Son-Durum) 

Barınma merkezindeki Suriyeli sayılarına bakıldığında TRC bölgesinde yer alan iller 

arasında en çok Şanlıurfa’da en az ise Mardin’de barındıkları görülmektedir. 

 

 

 

https://www.afad.gov.tr/tr/2374/Barinma-Merkezlerinde-Son-Durum
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4. SURİYE GÖÇÜ ÖNCESİ VE SONRASI TRC BÖLGESİ GELİR DAĞILIMI  

Bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin 

yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik 

Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla hazırlanan 

İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına (İBBS) göre, 2006-2015 yılları arasında TRC 

Güneydoğu Anadolu Bölgesine(Mardin, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Kilis, 

Gaziantep, Şırnak ve Siirt) ait Gini katsayısı,  yüzde payları oranı (P80/P20), yoksulluk oranı, 

işsizlik oranı Tablo 2’de görüldüğü gibidir. 

Tablo 2. TRC Bölgesi Gini Katsayısı, Yüzde Payları, Yoksulluk ve İşsizlik Oranları 
Yıllar TRC Bölgesi 

Gini katsayısı 

TRC Bölgesi 

Yüzde Payları 

Oranı (P80/P20) 

TRC Bölgesi 

Yoksulluk 

Oranı(%) 

TRC Bölgesi 

İşsizlik 

Oranı(%) 

2006 0,381 7 13,3 14,2 

2007 0,355 5,7 11 16,9 

2008 0,393 7,2 12,7 15,8 

2009 0,401 7,6 13,7 17,4 

2010 0,382 7 11,5 12,4 

2011 0,378 6,9 15,1 11,7 

2012 0,348 6 12,8 12,4 

2013 0,362 6,3 11,9 14,5 

2014 0,361 6,1 10 15,6 

2015 0,363 6,5 14,5 16,5 

Kaynak: TUİK 

Tablo 2’ye göre TRC bölgesi göç almadan önce Gini katsayısının genellikle 0,38 

üzerinde değer aldığı, göç sonrasında ise bu değerin 0,348’ e kadar düştüğü görülmektedir. Yani 

gelir dağılımında adaletin göç öncesine nispeten göç sonrasında arttığı söylenebilir. Veriler 

çerçevesinde göç öncesinde gelir dağılımı adaletinin en yüksek olduğu yıl 2007 iken, göç 

sonrasında ise 2012 yılıdır. Yıllar itibariyle Türkiye ve TRC bölgesine ait Gini katsayısına ait 

dalgalanmalar Grafik 2’de görüldüğü gibi aynı yönlü hareketlilik göstermektedir.Grafik 

2’deTürkiye’nin son yıllarda gelir dağılımında adaletin en yüksek olduğu yıl 2014 iken TRC 

bölgesi için 2012 yılı olduğu görülmektedir.  



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 993 

 

Grafik 2. Türkiye ve TRC Bölgesine ait Gini katsayısı 

Yüzde payları oranı(P80/P20) analizine göre, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik kesimin 

en düşük gelire sahip yüzde 20’lik kesime oranı Suriye göçü öncesinde genellikle 5,7-7,6 

(ortalama; 6,9) aralığında iken göç sonrasında bu oranında 6,1-6,9 (ortalama;6,36) aralığında 

olduğu görülmektedir. Bu oran en düşük gelir grubu ile en yüksek gelir grubu arasındaki gelir 

farkının boyutunu ortaya koyduğundan P80/P20 oranının göç sonrasında göç öncesine nispeten 

küçük çıkması eşitsizliğin giderek azaldığını ifade etmektedir. 

Ekonomik kaynakların insanlar arasında dengeli ve adil bir şekilde dağıtılmamasından 

kaynaklanan gelir düzeyi farklılığı, yoksulluğun önemli nedeni olarak bilinmektedir. TRC 

bölgesine ait yoksulluğa ilişkin veriler Tablo 2’ de görüldüğü gibi; Suriye göçü öncesinde 

ortalama % 12,44 iken göç sonrasında ise bu oran %12,86’dir. Göç öncesinde Tablo 2’deki 

veriler çerçevesinde en yüksek yoksulluk 2009 yılında yaşanırken göç sonrasında ise 2011 

yılında yaşanmıştır. TRC bölgesi açısından yoksulluk oranı ve gelir dağılımı adaletsizliğinin 

yıllar itibariyle genellikle aynı yönlü hareket ettiği görülmektedir. 

Gelir dağılımı adaletsizliği ve işsizlik oranı arasındaki ilişkiye bakıldığında, TRC 

bölgesinde göç öncesinde ortalama işsizliğin %15,34, göç sonrasında ise ortalama %14,14 

olduğu görülmektedir.  Bu veri TRC bölgesinde göç sonrasında ortalama işsizliğin azaldığını 

göstermektedir. Fakat göçün olduğu yıl itibariyle de işsizlik oranının arttığı görülmektedir. Yani 

göç sonrasında ortalama işsizlik oranı azalsa da göçün olduğu yıl itibariyle işsizlik oranı 

artmaktadır.  
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Tablo 3. TRC Bölgesine Ait % 20'lik Gruplar İtibarıyla Yıllık Hanehalkı Kullanılabilir Gelirin 

Dağılımı 

Yıllar İlk %20lik 

Grup(%) 

İkinci %20 

Grup(%) 

Üçüncü%20 

Grup(%) 

Dördüncü %20 

Grup(%) 

Beşinci %20 

Grup(%) 

2006 6,5 11,1 15,3 21,7 45,4 

2007 7,6 11,6 15,7 21,6 43,5 

2008 6,5 10,8 14,8 21,1 46,7 

2009 6,2 10,8 14,6 21,4 47,0 

2010 6,5 11,0 15,4 22,0 45,2 

2011 6,5 11,1 15,4 22,0 45,0 

2012 7,0 11,9 16,1 23,1 41,9 

2013 6,9 11,6 15,5 22,5 43,5 

2014 7,1 11,7 15,5 21,9 43,8 

2015 6,6 11,5 16,0 22,7 43,2 

Kaynak: TÜİK 

Tablo 3’te görüldüğü gibi TRC bölgesinde en düşük gelire sahip ilk %20’lik grup göç 

öncesinde gelirin ortalama %6,66’lık kısmını alırken göç sonrasında gelirin ortalama %6,82’lik 

kısmını almaktadır. İlk %20lik grup veriler çerçevesinde göç öncesinde 2007 yılında en büyük 

payı alırken göç sonrasında ise 2014 yılında en büyük payı almaktadır. 

En yüksek gelire sahip beşinci %20’lik grup göç öncesinde gelirin ortalama %45,56’lık 

kısmını alırken göç sonrasında ise %43,48’lık kısmını almaktadır. Bu grup veriler çerçevesinde 

göç öncesinde 2007 yılında en düşük payı alırken, göç sonrasında ise 2012 yılında en düşük payı 

aldığı görülmektedir. 

 

Grafik 3. Suriye Göçü öncesi ve sonrası TRC bölgesine ait Lorenz Eğrisi 
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Tablo 3’teki verilerden elde edilen göç öncesi ve sonrasına ait %20’lik grupların ortalama 

gelir dağılımından elde edilen Lorenz eğrileri Grafik 3’te görüldüğü gibidir. Göç öncesine ait 

Lorenz eğrisi(mavi renk), göç sonrasına ait Lorenz eğrisi(yeşil renk) belirli yıllar dışında hemen 

hemen aynıdır. Göç öncesine ait Lorenz eğrisinin eğimine ilişkin denklem; y = 0,940x - 11,74 

(R² = 0,893), göç sonrasına ait Lorenz eğrisi eğimini gösteren denklem; y = 0,949x - 11,51 (R² = 

0,904)’dir. Yani TRC bölgesinin Suriye göçü sonrasında Lorenz eğrisinin eğiminin artarak 

mutlak eşitlik doğrusuna yaklaştığı, göç öncesine kıyasla göç sonrasında gelir dağılımında 

adaletin arttığı söylenebilir. 

 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu çalışma sonucunda; TRC bölgesinin göç almadan öncekiortalama Gini katsayısının 

göç aldıktan sonraki ortalama Gini katsayısına kıyasla büyük olduğu diğer bir ifadeyle gelir 

dağılımında adaletin göç öncesine nispeten göç sonrasında arttığı ve göç sonrasında ortalama 

işsizliğin azaldığı fakat göçün olduğu yıl itibariyle de işsizlik oranının arttığı görülmektedir. En 

düşük gelire sahip %20’lik grubun göç sonrasında gelirden ortalama olarak aldığı pay artarken 

en yüksek gelire sahip %20’lik grubun göç sonrasında gelirden ortalama olarak aldığı pay 

azalmaktadır. Lorenz eğrisi eğiminden elde edilen denklem sonucunda göç sonrasındaki Lorenz 

eğrisi eğim katsayısının (0,949) göç öncesindeki Lorenz eğrisi eğim katsayısına (0,940) göre 

büyük olduğu diğer bir ifadeyle göç sonrasındaki Lorenz eğrisinin mutlak eşitlik doğrusuna daha 

yakın olduğu ve adaletin daha da arttığı sonucuna varılmaktadır. 

TRC bölgesinde Suriye göçü sonrasında gelir dağılımında adaletsizliğin artmaması ve 

göç öncesi döneme göre az da olsa gelir dağılımının iyileştirilmesinin temelinde, uygulanan 

politikaların mevcut duruma uyarlanışı ve gerekli önlemlerin alınması vardır. Bu bölgede gelir 

dağılımında adaletin daha da artırılmasına yönelik;  vergi sisteminde gelirin yeniden 

dağıtılmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması, eğitim ve sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, 

sınır iller üzerindeki yükün hafifletilmesi, kaçak işçi çalıştırılmasının önüne geçilmesi, ücret 

düzeyindeki düşüşlerin önlenmesi, Suriyelilerin kurmuş oldukları işletmelerin kaçak olmasının 

önüne geçilerek vergi gibi yasal yükümlülükleri yerine getirmelerinin sağlanması, bölge 

koşullarına uygun iş alanlarının oluşturulması, göçün yoğun olduğu illerdeki kırsal alanların 

kalkınmasına yönelik politikaların üretilmesi vb. konularda çalışmalar yapılabilir. 
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Özet 

Geçmişte olduğu gibi bugün de, ekonomi yönetimlerinin ve politik karar alıcıların karşı karşıya bulunduğu 

temel sorunlardan biri istihdamın artırılması ve işsizliklikle mücadeledir. Türkiye, 1960’lardan beri hemen her dönemde 

görülen yüksek işsizlik oranlarıyla mücadele etmek zorunda kalan bir ülkedir. Özellikle 1980’lerden sonra, küreselleşme 

ve teknolojik ilerleme nedeniyle artmaya başlayan işsizlik, 1990'larda küresel ölçülere göre yüksek sayılan düzeylere 

ulaşmıştır. Maliye ve para politikalarının yanısıra, bu amaçla hükümetlerin kullanabilecekleri çeşitli sosyal araçlar da 

mevcuttur. Özel sektöre yönelik sübvansiyonlar, kendi işini kuranlara yardım, yatırım teşvikleri ve kolaylıkları bu 

çerçevede değerlendirilebilir. Dolayısıyla, girişimcilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik bu politikaların istihdama 

hem doğrudan hem de büyüme artışı yoluyla dolaylı yoldan olumlu katkıda bulunması beklenebilir.Bu çalışmada, 

girişimcilik artışının istihdama yansıması Türkiye örneğinde ampirik olarak araştırılmaktadır. Modern zaman serileri 

analizi araçları kullanılarak yürütülen analizden elde edilen ilk bulgulara göre, Türkiye’de girişimcilik faaliyetlerindeki 

yükselme istihdam üzerinde kısa dönemde etkili olurken, uzun dönemde beklenen etkiyi yaratmamaktadır. Bu sonuç, 

kısmen girişimcilik becerilerinin zayıflığıyla, kısmen de başarısız ve yetersiz yatırım analizleriyle açıklanabilir. 

Anahtar kelimeler: Girişimcilik, istihdam, zaman serileri analizi.  

ENTREPRENEURSHIP – EMPLOYMENT NEXUS: AN ECONOMETRIC 

INVESTIGATION FOR TURKEY 

Abstract 

As is the case in the past, one of the main problems faced by economic administrators and political decision 

makers is increasing employment and struggling with unemployment. Turkey is a country that has had to deal with the 

high unemployment rates seen in almost every period since 1960’s. Especially after the 1980s, unemployment which 

started to increase due to globalization and technological progress reached high levels in the 1990s in terms of global 

measures.Besides financial and monetary policies, there are various social tools that governments can use for this 

purpose. Subsidies for the private sector, assistance to self-employed people, investment incentives and facilities can be 

evaluated in this framework. It can, therefore, be expected that these policies to support entrepreneurial activities will 

contribute positively, both indirectly and indirectly, through employment and growth.In this study, reflection of the 

increase in entrepreneurship onto employment is empirically investigated in the case of Turkey. According to the 

preliminary findings from the analysis using modern time series analysis tools, the increase in entrepreneurial activity 

in Turkey has a short-term effect on employment, but does not create the expected long-term effect. This result can be 

explained in part by the weakness of entrepreneurial skills, and in part by unsuccessful and inadequate investment 

analysis. 

Keywords: Entrepreneurship, employment, time series analysis. 
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1. GİRİŞ 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren giderek ivme kazanan küreselleşme olgusu sadece mal 

ve hizmet piyasalarında değil, işgücü ve sermaye piyasalarında da etkisini göstermiştir. 

Küreselleşme ile birlikte yaşanan bu değişim, işsizlik sorunuyla yüzyüze gelen ekonomi 

yönetimlerini işsizliği azaltıcı ve istihdam sağlamayı teşvik edici çeşitli politikalar geliştirmeye 

itmiştir. Girişimciliği artırmaya ve teşvik etmeye yönelik politikalar da bu bağlamda 

değerlendirilebilir. 

Küçük işletmelerin istihdam ve yenilik yaratma kapasitelerinin farkına varılması, 21. yüzyıla 

girerken küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) ekonomide ikincil derecede öneme sahip oldukları 

şeklindeki anlayışın yıkılmasına ve girişimciliğin yeniden ilgi odağı haline gelmesine neden 

olmuştur (Cieślik, 2017; 123). Girişimcilik düzeyindeki yükselmenin üretim kapasitesi ve 

bilgisindeki artış sayesinde hem büyüme hem de istihdam üzerinde etkide bulunacağı beklentisi 

girişimciliği stratejik bir araç haline getirmektedir. 

Sözkonusu beklentiden hareketle, bu çalışmada girişimcilik ile istihdam arasındaki ilişkiyi 

ampirik olarak Türkiye örneğinde araştırmak amaçlanmaktadır. Girişimcilik ruhunun güçlü olduğu 

Türkiye’de işsizlik ciddi bir ekonomik risk faktörü olarak öteden beri varlığını korumaktadır. 

Özellikle son yıllarda, girişimcilik faaliyetlerini desteklemek ve teşvik etmek bir hükümet 

politikasına dönüşmüştür. Bu itibarla, girişimciliğin işsizliği azaltıcı etkide bulunduğunun ampirik 

olarak ortaya koyulması bu yöndeki beklentilere ve politikalara destek sağlayacaktır. 

2. GİRİŞİMCİLİK – İSTİHDAM İLİŞKİSİ: TEORİ 

Girişimcilik ve istihdam arasında iki yönlü bir etkileşimden bahsedilebilir. Yeni girişimler, 

her ne kadar genellikle az sayıda eleman çalıştırsalar dakümülatif olarak istihdama pozitif katkıda 

bulunurlar. Diğer taraftan, işsizliğin artması girişimde bulunmanın fırsat maliyetini düşürdüğünden 

işsiz kalan insanların girişimde bulunarak (zorunlu girişimcilik) kendi işlerinin sahibi olmalarına 

(serbest çalışma – self-employment) hizmet etmektedir (Faria vd., 2008). 

Yeni kurulan küçük firmaların istihdama katkısının abartıldığı yönünde iddialar da 

mevcuttur. Haltiwanger vd. (2013) ABD ekonomisinde gözledikleri durumdan hareketle, küçük 

firmaların istihdama önemli katkı sağladıklarını, bunun da bu firmaların çoğunun yeni olmasından 

kaynaklandığını, ancak ilk birkaç yılın ardından bu firmaların önemli bir kısmının ya faaliyetine son 

verdiğini ya da çalışan sayısını azalttığını belirtmektedirler. Shane (2008) de yeni küçük girişimlerin 

istihdama katkısının zannedildiği kadar büyük olmadığını iddia etmektedir. Kendisinin ve diğer 

yazarların yaptığı araştırmalara dayanarak, ABD’de yeni kurulan firmaların ilk yılda sağladıkları 

yeni istihdam hacminin % 6 dolayında olduğunu ifade etmektedir. İzleyen yıllarda ise bu tür 

firmaların çoğu istihdam hacmini düşürmektedir. 
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Diğer taraftan, konjonktürel dalgalanmaların neden olduğu işsizliğin girişim kararları 

üzerinde etkili olması beklenebilir. Ekonomideki bozulma nedeniyle işsiz kalan bireyler kendi 

işlerini kurmaya yönelerek hem kendilerinin hem de az sayıda da olsa başka kişilerin istihdamına 

yol açabilirler. Friscth vd. (2013), 1996 – 2010 dönemine ilişkin verilerle Almanya için yürüttükleri 

araştırmada işsizliğin serbest çalışmaya (kendi işini kurmaya) pozitif katkı sağladığı, ancak bu 

etkinin işsizlik düzeyi uzun dönem trendin aşağısına düştüğünde kendini gösterdiği bulgusuna 

ulaşmışlardır. 

3. GİRİŞİMCİLİK – İSTİHDAM İLİŞKİSİ: AMPİRİK LİTERATÜR 

Girişimcilik ile işsizlik/istihdam arasındaki ilişki uzun zamandır araştırmacıların ilgisini 

çekmektedir. Oxenfeldt (1943)’in öncü çalışmasını izleyerek Birch (1979), Blau (1987), Evans ve 

Jovanovic (1989), Evans ve Leighton (1990), Blanchflower ve Meyer (1994), Robson (1996), 

Pfeifer ve Reize (2000a, 2000b) ve Audretsch vd. (2001) konuyla ilgili ilk bulgulara ulaşmışlardır. 

Sonraki yıllarda ise girişimcilik – istihdam ilişkisi farklı boyutlarıyla birlikte ele alınmış ve gittikçe 

artan sayıda araştırmaya konu olmuştur. Ancak, ampirik çalışmalardan elde edilen sonuçlar 

girişimciliğin istihdam ve yeni iş kapasitesinin yaratılmasına katkısı konusunda farklılık 

göstermektedir. 

Abell, Khalaf ve Smeaton (1995), Robson (1998) ve Parker ve Robson (2004) farklı ülkeler 

için gerçekleştirdikleri analizlerde girişimcilik ile işsizlik arasında bir ilişkiye rastlamamışlardır. 

Diğer taraftan Robson (1996) İngiltere için yaptığı araştırmada işsizlik oranındaki yükselmenin 

girişimciliği zayıflattığı yönünde kanıtlara ulaşmıştır. 

Cowling ve Bygrave (2003), 29 ülkeden oluşan örneklemde GEM verilerinden derledikleri 

girişimcilik göstergeleriyle istihdam arasındaki ilişkiyi araştırmış ve yüksek işsizlik düzeyine sahip 

ülkelerde zorunlu girişimcilik oranının düşük olduğu, ancak sonraki dönemlerde bu oranın 

yükseldiği, genç işsizliğinin yüksek olmasının bu düşüşü daha da güçlendirdiği sonucuna 

varmışlardır. Sosyal refah seviyesinin yüksek olmasının bu ilişkiyi zayıflattığı, piyasaya girişlerin 

kolay olmasının da zorunlu girişimciliği artırdığı çalışmanın diğer bulguları arasındadır. 

Asogwa ve Dim (2016), anket araştırmasına dayalı olarak yürüttükleri çalışmada, 

girişimcilik ile işsizlik arasındaki ilişkiye dair dört farklı hipotezi istatistiksel olarak test etmiş ve 

Nijerya’da genel olarak girişimciliğin genç işsizliğini azaltmada kayda değer bir etkisi olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. 

Amorós vd. (2016) bir grup Latin Amerika ülkesi bağlamında yürüttükleri ekonometrik 

analizde isşizlik ile zorunluluğa ve fırsata dayalı girişimcilik arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı 

yönünde bir kanıt elde edememişlerdir. 

Fritsch (2008) ve Fritsch ve Schroter (2011) yeni kurulan firmaların yeni iş yaratma 

potansiyellerinin bölgeden bölgeye farklılık gösterdiğini ileri sürmektedirler. Gerek girişimcilere 
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sunulan imkanlar, gerekse girişimci ruhun yüksek olması bazı bölgelerde girişimcilik faaliyetlerinin 

daha yoğun olmasına neden olmaktadır. Aubry vd. (2015) tarafından Fransa örneğinde bölgeler 

düzeyinde gerçekleştirilen analizde hem kısa hem de uzun dönemde işsizlik ile yeni firma 

kuruluşları arasında amlamlı bir ilişki bulunduğu sonucuna varmışlardır. Cole (2015), ABD’nin orta 

Atlantik bölgesinden 326 şehir bağlamında gerçekleştirdiği mekansal regresyon analizinde, yüksek 

işsizlik düzeylerinin girişimciliği pozitif yönde etkilediği, buna karşılık girişimcilik düzeyindeki 

artışın da işsizliği azaltıcı etkide bulunduğu sonucuna ulaşmaktadır. 

4. AMPİRİK ANALİZ 

Analizde 2009 Ocak – 2016 Aralık dönemine ilişkin aylık veriler kullanılmıştır. İşsizlik (İS) 

değişkeni için aylar itibariyle toplam işsiz sayısı, girişimciliğin (GİR) göstergesi olarak açılan şirket 

sayısı, kontrol değişkeni olan sanayi üretimini (SÜ) temsilen sanayi üretim endeksi değerleri 

kullanılmıştır.  Açılan şirket sayısı bilgisi TOBB’un yıllık raporlarından, işsiz sayısı ve sanayi 

üretim endeksi verileri ise TÜİK’ten elde edilmiştir. Seriler TRAMO-SEATS yöntemiyle 

mevsimsellikten arındırılmıştır. 

Çalışmada girişimcilik düzeyi yeni kurulan şirket (new startups) sayısı ile ölçülmüştür. 

Girişimcilik çoğu zaman yeni iş girişiminin oluşumu veya kendi hesabına (serbest) çalışan bireylerle 

ilişkilendirildiğinden (Minniti, 2007: ix) yeni kurulan şirket sayısı uygun bir gösterge olarak kabul 

edilebilir. Ayrıca bu gösterge ampirik literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır (örneğin, Audretch 

ve Keilbach, 2004; Vazquez-Rozas ve diğ., 2010; Yanya ve diğ., 2011; Cole, 2015). Daha uygun bir 

araç olarak GEM verilerinin göstergeleri mevcutsa da, analizin frekans düzeyi GEM verilerinin 

kullanılmasını mümkün kılmamıştır. 

Analizde bağımlı değişken olarak açılan şirket sayısı kullanıldığından Şubat 2011’de Resmi 

Gazete’de yayınlanan ve genel olarak Temmuz 2012’de yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret 

Kanunu’nunyeni şirket kuruluşuna ilişkin getirdiği yeniliklerin yapısal bir değişime yol açması 

muhtemeldir. Bu etkiyi hesaba katmak üzere, Kanun’un tümüyle yürürlüğe girdiği Ocak 2013’den 

önce sıfır sonrasında ise 1 değeri alan bir kukla değişken (D1) oluşturularak modele dışsal değişken 

olarak eklenmiştir.  

Ampirik analiz dört aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada değişkenlerin durağanlık özellikleri 

geleneksel Genişletilmiş Dickey – Fuller (ADF) ve Phillips – Perron (PP) birim-kök testleriyle 

araştırılmıştır (bkz. Tablo 1). Her iki test sonucuna göre işsizlik ve girişimcilik değişkenleri düzey 

değerleriyle itibariyle durağan değilken sanayi üretimi değişkeni % 5 anlamlılık düzeyinde sabit 

terim içeren spesifikasyon için durağan görünmektedir. Her üç değişkenin birinci fark değerleri 

durağandır. Dolayısıyla serilerin farklı dereceden bütünleşik oldukları söylenebilir. Bu noktadan 

hareketle analizin ikinci aşamasında seriler arasındaki uzun dönemli anlamlı bir ilişkinin varlığını 

araştırmak üzere Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testine başvurulmuştur. 
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Tablo 1. Serilere İlişkin ADF ve PP Birim-Kök Testleri Sonuçları 

 ADF PP 

 Sabit Sabit + Trend Sabit Sabit + Trend 

İS -0,3347 (4) -0,5479 (1) 0,4529 (5) -0,0660 (3) 

GİR -3,3402 
a
(1) -3,3578 

a
 (1) -4,4369 

b
(1) -4,9201 

b
(2) 

SÜ -3,4944 
a
(2)

 
-2,5648 (2) -3,3832 

a
(15)

 
-2,3881 (5) 

 Sabit Sabit + Trend Sabit Sabit + Trend 

ΔİS -2,2679 (3) -6,5924
b
(0)

 
-5,2497 

b
(4)

 
-6,5811 

b
(7)

 

ΔGİR -15,8428
b
(0)

 
-15,8439

b
(0)

 
-21,9411

b
(14)

 
-27,6103

b
(17)

 

ΔSÜ -11,6620 
b
(1)

 
-12,4184 

b
(1)

 
-12,1752 

b
(6)

 
-14,3146 

b
(14)

 

Not:a ve b sırasıyla % 5 ve % 1 düzeyinde anlamlılığı, parantez içindeki değerler ise ADF testi için AIC’ye göre 

belirlenen en uygun gecikme uzunluğunu, PP testi için en uygun Newey-West bant genişliğini göstermektedir. 

Sözkonusu ilişkinin ARDL gösterimi aşağıdaki gibi ifade edilir: 

∆𝐼𝑆𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐼𝑆𝑡−1 + 𝛼2𝐺𝐼𝑅𝑡−1 + 𝛼3𝑆𝑈𝑡−1 + 𝛼4∆𝐼𝑆𝑡−𝑖 + 𝛼5∆𝐺𝐼𝑅𝑡−𝑖 + 𝛼6∆𝑆𝑈𝑡−𝑖 

+𝜆𝐸𝐶𝑀𝑡−1 + 𝜀𝑡 

Bu denklemde 𝛼1, 𝛼2 ve 𝛼3 uzun dönem katsayılarıdır.𝐻0: 𝛼1 = 𝛼2 = 𝛼3 = 0 boş 

hipotezinin 𝐻1: 𝛼1 ≠ 𝛼2 ≠ 𝛼3 ≠ 0 alternatif hipotezine karşı sınandığı test sürecinde hesaplanan F-

istatistiği bu amaçla özel olarak hazırlanan tablo değerleriyle karşılaştırılarak değişkenler arasında 

eşbütünleşme ilişkinin varlığı hakkında bir fikre varılmaktadır. Tablo 2’de verilen sonuçlara göre % 

1 anlamlılık düzeyinde değişkenlerin düzey değerleri arasında bir eşbütünleşme ilişkisi olduğu 

söylenebilir. 

Tablo 2. ARDL Sınır Testi Sonucu 

Test istatistiği Değer k 

F-değeri 7,7916 2 

Kritik Değer Sınırları 

Anlamlılık I(0) Sınırı I(1) Sınırı 

% 10 3,17 4,14 

% 5 3,79 4,85 

% 1 5,15 6,36 
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En fazla 12 gecikmeye kadar izin verilen alternatif model yapıları içinde, Akaike bilgi 

kriterine göre en uygun model spesifikasyonunun ARDL (2,7,3) modeli olduğu belirlenmiştir. 

Modelin katsayı tahminleri aşağıda Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Seçilen ARDL (2,7,3) Modelinin Tahmini 

Değişken Katsayı Std. Hata t-istatistiği p-değeri 

İS (-1) 1,3339 0,1050 12,7037 0,0000 

İS (-2) -0,3602 0,1030 -3,4962 0,0008 

GİR 0,0130 0,0077 1,6884 0,0956 

GİR (-1) -0,0163 0,0078 -2,0908 0,0400 

GİR (-2) 0,0131 0,0085 1,5359 0,1289 

GİR (-3) -0,0358 0,0082 -4,3413 0,0000 

GİR (-4) 0,0053 0,0074 0,7087 0,4808 

GİR (-5) -0,0080 0,0071 -1,1186 0,2670 

GİR (-6) -0,0002 0,0074 -0,0311 0,9753 

GİR (-7) -0,0212 0,0071 -2,9813 0,0039 

SÜ -4,8169 2,9758 -1,6187 0,1098 

SÜ (-1) 5,4847 3,4119 1,6075 0,1123 

SÜ (-2) -3,4543 3,5743 -0,9664 0,3370 

SÜ (-3) 7,3812 3,0691 2,4050 0,0187 

D1 -16,4589 14,4714 -1,1373 0,2591 

Sabit 18,9811 88,1187 0,2154 0,8301 

𝑅2  0,9944     Akaike bilgi kriteri 9,9670 

�̅�2  0,9933     Schwarz kriteri 10,4144 

F-istatistiği 866,8732     Hannan-Quinn kriteri 10,1473 

p-değeri 0,0000     D-W istatistiği 1,9276 

Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisinin tahmini ise Tablo 4’te verilmiştir. Buna göre 

girişimcilik ve sanayi üretimi ile işsizlik arasında uzun dönemde % 5 düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Girişimcilik düzeyindeki artışın işsiz sayısı üzerindeki etkisi 

beklendiği gibi negatif iken sanayi üretimindeki artış ise paradoksal biçimde işsizliği artırıyor 

görünmektedir. 
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Tablo 4. Uzun Dönem İlişkisinin Katsayı Tahminleri 
 

Değişken Katsayı Std. Hata t-istatistiği p-değeri   

GİR -1,9077 0,7869 -2,4244 0,0178 

SÜ 174,7955 80,2760 2,1774 0,0327 

D1 -626,1372 666,6113 -0,9393 0,3507 

Sabit 722,0874 3143,4490 0,2297 0,8190 

Kabul edilen modelin kısa dönem ilişkisini yansıtan hata düzeltme modeli (ECM) 

biçimininin katsayı tahminleri aşağıda verilmiştir. Girişimciliğin belirli gecikmelerle işsizlik 

üzerinde anlamlı bir negatif etkiye sahip olduğu göze çarpmaktadır.  Negatif ve %5 düzeyinde 

anlamlı olan ECM katsayısı, uzun dönem dengesinden sapmaların geçici olduğunu ve sapmanın 

%1,2 oranında bir sonraki dönemde (ayda) telafi edildiğini göstermektedir. 

Tablo 5. Seçilen ARDL (2,7,3) Modelinin Kısa Dönem Katsayılarının Tahmini 
Değişken Katsayı Std. Hata t-istatistiği p-değeri 

İS (-1) 0,6039 0,1170 5,1601 0,0000 

İS (-2) 0,0253 0,1204 0,2106 0,8337 

GİR (-1) -0,0079 0,0086 -0,9108 0,3653 

GİR (-2) 0,0107 0,0096 1,1067 0,2720 

GİR (-3) -0,0238 0,0104 -2,2818 0,0254 

GİR (-4) -0,0066 0,0084 -0,7866 0,4340 

GİR (-5) -0,0095 0,0087 -1,0909 0,2789 

GİR (-6) -0,0033 0,0084 -0,3970 0,6925 

GİR (-7) -0,0169 0,0074 -2,2766 0,0257 

SÜ (-1) 1,7341 3,3909 0,5114 0,6106 

SÜ (-2) -3,2151 2,8994 -1,1088 0,2711 

SÜ (-3) 1,5666 3,5577 0,4403 0,6610 

ECM (-1) -0,0121 0,0064 -1,8906 0,0372 

Sabit 3,7940 5,2874 0,7175 0,4753 

𝑅2  0,4932     Akaike bilgi kriteri 10,2010 

�̅�2  0,4042     Schwarz kriteri 10,5952 

F-istatistiği 5,5392     Hannan-Quinn kriteri 10,3598 

p-değeri 0,0000     D-W istatistiği 2,1023 
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Çalışmada temel olarak, girişimcilik faaliyetlerindeki artışın yeni istihdam alanları yaratarak 

işsizliği azaltacağı hipotezi test edilmekle birlikte işsizlikteki artışın özellikle zorunlu girişimciliği 

motive etmesi beklenebilir (Faria vd., 2008). Bu durumda, iki değişken arasında karşılıklı bir 

etkileşimin var olduğu düşünülebilir. Bir değişkendeki değişiminin diğerinin öntahminine katkıda 

bulunup bulunmadığını araştırmak üzere yürütülen Granger nedensellik testi sonuçları Tablo 6’da 

sunulmuştur. Test sürecinin izin verdiği minimum serbestlik derecesine kadar (31 gecikme) 

yürütülen test sonuçlarına göre (% 10 veya daha düşük anlamlılık düzeyinde)nisbeten düşük çoğu 

gecikme uzunluklarında girişimcilik işsizliğin Granger nedeni iken, yüksek gecikmelerde (18 – 25 

ve 27 – 30) işsizliğin girişimciliğin Granger nedeni olduğu görülmektedir. Buna göre, farklı gecikme 

düzeylerinde iki değişken arasında ters yönlerde tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunduğu 

söylenebilir. Teknik olarak bu sonuç, işsizlik ve girişimcilik düzeylerindeki değişiminbirbirlerinin 

gelecek dönem değerleri konusunda önemli bilgiler içerdiği şeklinde değerlendirilebilir. 

Her ne kadar Granger nedensellik ilişkisi teorik bir nedenselliğe zorunlu olarak işaret etmese 

de nedenselliğin teorik bir sebep – sonuç ilişkisinden kaynaklanması olasılığı gözardı edilemez. 

Buna göre aynı bulgu teorik açıdan,girişimcilik düzeyindeki değişimin 1,5 yıllık süre zarfında 

işsizliğe yansıdığı, işsizlikteki değişimin ise girişimcilik faaliyetlerine 1,5 yıllık gecikmeden sonraki 

dönemlerde yansıdığışeklinde yorumlanabilir. Bu durum, biraz gevşek bir ifadeyle, Türkiye’de 

işsizlik düzeyindeki artışın girişimciliği motive ettiği, işsiz kalan bireylerin ücretli olarak 

çalışacakları bir iş bulamayınca bir süre sonra yeni firma oluşumu yoluyla girişimciliğe 

soyundukları biçiminde açıklanabilir. Diğer taraftan, girişimlerle kurulan şirketler genellikle küçük 

ölçekli ve profesyonelce yönetilmeyen firmalar olduğundan istihdama katkıları ilk yıllardan sonra 

önemli bir artış göstermemekte, bu nedenle de girişimciliğin işsizlik üzerinde uzun dönemli etkileri 

gözlenememektedir.  
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Tablo 6. Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Gecikme 

uzunluğu 

H0 : GİR, İS’in nedeni değildir H0 : İS, GİR’in nedeni değildir 

F-istatistiği p-değeri F-istatistiği p-değeri 

1 0,3444 0,5587 1,5532 0,2158 

2 3,2719 0,0425 2,5299 0,0854 

3 3,3510 0,0227 1,5943 0,1967 

4 3,2842 0,0150 0,9353 0,4477 

5 1,8041 0,1214 1,2676 0,2861 

6 1,4339 0,2126 1,3929 0,2283 

7 1,1684 0,3313 1,5204 0,1736 

8 1,6644 0,1224 1,6580 0,1240 

9 1,7710 0,0900 1,6910 0,1081 

10 1,7569 0,0868 1,4760 0,1688 

11 1,6474 0,1077 1,2691 0,2635 

12 1,4996 0,1502 1,1270 0,3567 

13 1,5780 0,1196 1,0406 0,4278 

14 1,6597 0,0934 0,9425 0,5217 

15 2,1976 0,0193 0,9357 0,5327 

16 2,1758 0,0199 0,8080 0,6698 

17 1,8113 0,0577 0,8842 0,5945 

18 1,4396 0,1649 1,7727 0,0647 

19 1,1721 0,3287 1,8828 0,0478 

20 1,4086 0,1831 1,9598 0,0397 

21 1,2611 0,2709 1,9136 0,0476 

22 1,4237 0,1846 1,7811 0,0726 

23 1,1889 0,3329 2,1931 0,0274 

24 1,7029 0,1032 1,8470 0,0730 

25 1,5755 0,1514 1,9200 0,0702 

26 1,7975 0,1059 1,6569 0,1411 

27 1,4104 0,2531 3,4322 0,0093 

28 1,7463 0,1656 3,1339 0,0250 

29 2,0611 0,1434 3,1103 0,0488 

30 2,2270 0,1894 4,0591 0,0616 

31 2,5210 0,3241 2,1373 0,3693 
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5. SONUÇ 

Girişimcilik olgusu, son yıllarda hem teorik hem ampirik açıdan giderek daha fazla ilgi 

çekmektedir. Büyümeden etkinliğe, istihdamdan yeniliğe kadar birçok konuyla ilgili olan 

girişimcilik hükümetlerin de ajandasındaki önemli gündem maddelerinden biridir. Günümüzde çoğu 

ekonomi yönetimi yerli ve yabancı girişimcilerin önünü açmak için çeşitli düzenlemeler yapmakta, 

girişimciliği teşvik edici tedbirler almaktadırlar. Bu konuda Türkiye de bir istisna değildir. 

Bu çalışmada girişimciliğin işsizlik üzerindeki etkisi ekonometrik olarak araştırılmıştır. 

ARDL modeliyle elde edilen tahminler girişimcilik ile işsizlik arasında uzun dönemde ters yönlü bir 

ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre, açılan şirket sayısı ile temsil edilen girişimcilik düzeyi 

yükseldikçe işsizlik giderek azalmaktadır. Bu arada, Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve şirket 

kurmayı kolaylaştıran yeni Ticaret Kanunu’nun bu ilişkiye istatistiksel olarak anlamlı bir katkıda 

bulunmadığı da belirlenmiştir. 

Diğer taraftan Granger nedensellik testi sonuçları, Türkiye’de nisbeten düşük gecikme 

uzunluklarında girişimcilikten işsizliğe, yüksek gecikmelerde (18 – 25 ve 27 – 30) ise işsizlikten 

girişimciliğe doğru nedensellik ilişkisinin geçerli olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgu, Acs ve 

Varga (2011)’nın gelişmekte olan ülkelerde yaygın olduğunu ileri sürdüğü mecburi girişimcilik 

olgusunun Türkiye’de de fırsat girişimciliğine nazaran daha yaygın olmasının bir yansıması olarak 

değerlendirilebilir. İşsiz kalan bireyler yeni iş bulma arayışları sonuçsuz kalınca belki son bir çare 

olarak kendi işlerini kurmak üzere girişimde bulunmaktadırlar. 

Analiz sonuçları bir bütün olarak dikkate alındığında, Türkiye’de girişimciliği 

kolaylaştırmanın ve teşvik etmenin, diğer bazı yararlarıyla birlikte, işsizliği azaltmada etkili bir 

politika aracı olarak kullanılabileceği söylenebilir. 
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Özet 

Kırgızistan’ın güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesi için gelişmiş finansal piyasanın ve bu piyasanın 

ayırılmaz parçası olan döviz piyasasının mevcut olması gerekir. Ticari bankaların yabancı para cinsinden yürüttüğü 

işlemlerin önemi günden güne giderek artmaktadır. Ulusal paranın uluslararası piyasalarda işlem görmeye 

başlaması sonucunda uluslararası döviz işlemleri ortaya çıkmıştır.Bu çalışmada ticari bankalar tarafından 

yürütülen döviz işlemleri ve bu işlemlerin gelişimini engelleyen temel sorunlar incelenmiştir. Uygulama kısmında ise 

Kırgızistan’ın önemli bankalarından biri olan "Rosinbank" A.Ş.'nin döviz işlemleri analiz edilmiştir. Yapılan analiz 

sonuçlarına göre, Rosinbank’ta yabancı para cinsinden pasifler ve aktifler hacminde bir azalma olduğu 

belirlenmiştir. Bu azalma sonucunda yabancı para cinsinden elde edilen gelirler düzeyinde de bir düşüş 

yaşanmıştır. Kur riskinden dolayı ortaya çıkabilecek kayıpları azaltmak amacıyla bankanın kullanabilecek en uygun 

ve etkin döviz kuru riskinden korunma yöntemleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler:Kırgızistan, Ticari Bankalar, Döviz İşlemleri, Bankalar 
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FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS ANALYSIS OF KYRGYZ 

COMMERCIAL BANKS: CASE OF ROSINBANK 

Abstract 

Kyrgyzstan needs to developed financial markets and also foreign exchange markets to have a strong 

economy. Exchange rates affect the relative price of domestic and foreign goods. Thus, it has been gradually 

increasing the importance of commercial banks foreign exchange market transactions. International foreign 

exchange market where domestic currency is traded for another country`s currency. Foreign exchange market 

traders are located in the major commercial and investment banks around the world. In this study, commercial 

banks foreign exchange transactions and structural, legal and economic impediments to development of 

thistransactions are investigated and as a most important bank in Kyrgyz Banking System Rosinbank’s foreign 

exchange transactions are analyzed as well. The result of this study shows that foreign exchange assets and 

liabilities of the Rosinbank decreases. Therefore, foreign exchange earnings of the bank decreases too. However, 

this study investigates the hedging techniques to limit foreign exchange exposure through hedging.  

Keywords: Kyrgyzstan, Commercial Banks, Foreign Exchange Transactions, Banks 

1. GİRİŞ 

Kırgızistan’da döviz işlemleri Merkez Bankasından yabancı para birimi cinsinden işlem 

yürütebilme için lisans alan ve sermayesi kısmen ya da tamamen yabancı katılımcılara ait olan 

yetkili bankalar tarafından gerçekleşebilir. Ancak, Kırgızistan’daki birçok ticari bankaların döviz 

işlemlerin gerçekleştirebilmek amacıyla lisans satın almasına rağmen, uluslararası sözleşmelerde 

döviz işlemlerin uygulanmasında bazı zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Busorunları aşmak için 

bankacılık sekörü gelişmiş olan ülkelerin tecrübelerinden yararlanarak döviz piyasalarında 

bankaların gösterdiği faaliyetleri ile döviz işlemlerin yapımında kullanılan mekanizmalarını 

inceleme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.   

Modern döviz piyasası tüm dünya ekonomisi genelinde faaliyet gösteren karmaşık ve 

dinamik ekonomik sistemdir. Döviz piyasası, yabancı paraların alınıp satıldığı, yeni koşullara 

uyum sağlamaya çalışan ve sürekli gelişen evrensel nitelikteki piyasadır. Bu piyasanın 

geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile birlikte döviz işlemlerinde de değişmeler ve gelişmeler 

yaşanmış, ortaya yeni türleri çıkmış, yürütme teknikleri geliştirilmiştir. Uluslararası döviz 

işlemlerini gerçekleştirmede Kırgızistan'daki bankaların tümü yabancı bankalarla doğrudan 

muhabir ilişkilere ve uluslararası bankacılık yerleşim sistemi SWIFT'i kullanma imkânlarına 

sahiptirler. 

Kırgızistan'da döviz işlemleri hem teorik hem pratik açıdan büyük önem kazanmaktadır, 

bu sebeple ele alınan konunungüncel ve önemli olduğu düşünülmektedir.Ülkenin dış ticaret 

faaliyetlerindeki gelişmeler, ulusal para biriminin konvertibl olması, hızlı büyüme gösteren 

bankacılık sistemiyle içinde bulunan döviz işlemlerindeki değişmeler, ülkeiçi ve uluslararası 

döviz piyasalarındaki gelişmeler gibi olaylar dahada açık bir şekilde bu konunun önemini 

göstermektedir. 
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2. TEORİK ÇERÇEVE 

Döviz işlemlerinde bankaların karlılığı, iç ve dış olmak üzere birçok faktörlerden 

etkilendiği söylenmektedir. Hükümet reformları ve düzenlemelerinden kaynaklanan bankaya 

özgü faktörler iç faktörleri oluştururken, makroekonomik temelleri içeren faktörler de dış 

faktörler olarak nitelendirilmektedir. Makroekonomik faktörler ise döviz kuru, faiz oranı, 

enflasyon ve gayri safi yurt içi hasıladır (Karl, Ray, ve Shannon, 2009; Manyo, Sabina, ve 

Ugochukwu, 2016). 

Döviz kurlarını etkileyen faktörleri inceleyen Bergen (2010), faiz oranlarının, 

enflasyonun ve döviz kurlarının birbiriyle yüksek oranda ilişkili olduğunu bulmuştur. Bergen’e 

göre, faiz oranlarını manipüle ederek merkez bankaları hem enflasyon hem de döviz kurları 

üzerinde etki yaratabilir ve değişen faiz oranları enflasyon ve para birimi değerlerini etkiler. 

Daha yüksek faiz oranları, bir ekonomideki borç verenlere diğer ülkelere göre daha yüksek bir 

getiri önerir.Bu nedenle, yüksek faiz oranları yabancı sermayeyi çeker ve döviz kurunun 

yükselmesine neden olur (Lagat ve Nyandema, 2016). 

Jayaraman (1996), altı Güney Pasifik Adası ülkelerinde makroekonomik ortam ve özel 

yatırım ile ilgili yaptığı çalışmada reel döviz kurundaki değişkenlik ile özel yatırım arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir negatif ilişki olduğunu gözlemlemiştir (Jayaraman, 1996). 

Karfakis ve Kim (1995),Avustralya döviz kuruverilerini kullanarak yaptıkları çalışmada 

beklenmeyen cari hesap açığının döviz kuru amortismanı ile ilişkili olduğunu ve faiz oranlarının 

yükseldiğini tespit etmişlerdir. Yapılan bu araştırmanın bulguları, cari hesap açıklarının yerel 

serveti azalttığını ve döviz kurlarının aşılmasına (overshooting) yol açabileceğini göstermektedir. 

Martin ve Mauer (2003), 1988-1998 dönemi için ABD’deki 105 banka üzerinde 

yaptıkları çalışmada döviz kuru riski boyutunu ele almışlar. İlgili çalışmada, döviz kuru riskinin 

bankaların nakit akışları üzerindeki potansiyel doğrudan ve dolaylı etkilerini tartışmışlar ve 

bununla birlikte döviz kuru riskinin kısa vadeli ve uzun vadeli nakit akışları üzerindeki etkilerini 

incelemişler. Çalışmanın sonucunda döviz kuru riskinin örneklemde yer alan yerli bankaların 

faaliyet gelirlerini etkilediğine dair güçlü kanıtlar bulunmuştur. Özellikle, yurtiçine odaklı 

bankaların %88’i İngiliz sterlini, Kanada doları, Alman markı, Japon yeni veya Meksika 

pezosundan önemli derecede etkilenmektedir. Bu ampirik bulgu, yerli firmaların döviz kuru 

riskine maruz kaldığı hipotezini desteklemektedir (Martin ve Mauer, 2003). 

Dohring (2008), döviz kuru riskini işlem riski, kur çeviri riski ve daha geniş ekonomik 

risk açısından ele almıştır. Yazarın bu çalışmasında, yerli para birimiyle faturalama ve döviz 

türevleri ile hedging işlemleri, işlem ve çeviri riskinin oldukça basit bir şekilde yönetilmesine 

izin verdiğini ve hangi koşullarda en uygun kullanımını tartışmaktadır. Makalede, Euro bölgesi 

ihracatçılarının Euro değerlemesinin olumsuz etkilerini sınırlandıran enstrümanların elinde 

bulundurduklarını ve bunlardan bol bol yararlandıklarını bulmuştur.  

Ahmed (2015), döviz kuru riskinin Kenya’daki ticari bankanın performansı üzerindeki 

etkisini araştırmıştır. Bu çalışma genel olarak üç sonuca ulaşmıştır. Bunlardan birincisi, faiz 

oranları banka performansı üzerinde önemli bir pozitif etkiye sahip değildir. İkincisi, döviz kuru 
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riskinin Kenya’daki ticari bankaların performansları üzerinde olumsuz etkisi vardır. Ulaşılan 

üçüncü sonuç ise, enflasyonun banka performansı üzerinde olumsuz etkisi olduğu sonucudur. 

Taiwo ve Adesola (2013), döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile bankaların kârlılığı 

arasındaki ilişkiyi araştırmışlar ve iki konuda anlamlı sonuçlara ulaşmışlardır; a) bankaların 

döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle aşırı kötü krediler toplama eğilimi, b) kötüye giden döviz 

kuru nedeniyle banka sermaye seviyesi ciddi şekilde zayıf düşebilir. Yazarların görüşlerine gore, 

bunun nedeni döviz kurundaki dalgalanmalar gözönüne alındığında bankalar karda düşüş 

yaşamak zorunda kalmalarıdır. (Ioffiong,  Riman ve Akpan, 2016). 

Manyo, Sabina, ve Ugochukwu (2016), 2010-2014 dönemi için döviz işlemlerinin 

Nijerya bankalarının karlılığı üzerindeki etkilerini araştırmışlar. Ele alınan dönem boyunca döviz 

gelirinin Nijerya bankalarının üzerinde olumsuz ve önemsiz bir etkiye sahip olduğu ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca bu çalışmada, yazarlar toplam varlıkları kontrol değişkeni olarak kullanmışlar 

ve bu değişken Nijeryalı bankaların karlılığı üzerinde olumlu bir etki yarattığı ortaya çıkmıştır. 

Bunun yanında toplam özkaynak ise incelenen aynı dönemde Nijerya’daki bankaların karlılığı 

üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır. 

3. KIRGIZİSTAN’DAKİ TİCARİ BANKALARIN DÖVİZ İŞLEMLERİNİN 

ANALİZİ ("ROSİNBANK" A.Ş.’İ ÖRNEĞİNDE) 

“Rosinbank” A.Ş.’i ( bundan sonra Banka olarak adlandırılacaktır) geniş bir hizmet ve 

ürün yelpazesini sunan ve Kırgızistan’da faaliyet gösteren en büyük bankalardan birisidir. Banka 

büyük şirketlere, küçük ve orta ölçekli işletmelere, kamu kuruluşlarına ve gerçek kişilere hizmet 

sunmaktadır. 24 Aralık 2010 tarihinde “Zalkar Bank” A.Ş.’yi “Aziya Universal Bank” A.Ş.’nin 

varlıklarını koruma amacıyla kurulmuştur. 2013 yılında şirketin ortaklık yapısında değişmeler 

yaşanmıştır.“Rosinbank” A.Ş.’nin hisselerin %90’ı “İTB Holding” A.Ş.’ye ait, kalan %10’nu ise 

Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Devlet Mülkiyet Fonuna aittir. 

3.1. "Rosinbank" A.Ş.'nin Döviz İşlemlerinin Analizine İlişkin Bulgular 

Bankanın yabancı para cinsinden yükümlülüklerin toplam pasifler içindeki payını 

değerlendirecek olursak, aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi, 2012 yılında yabancı para 

cinsinden yükümlülüklerin hacmi 11146693bin som iken 2014 yılında bu tutar 10461778 bin 

soma eşittir. Görüldüğü gibi 2014 yılında Bankanın yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 

hacminde bir azalma gözükmektedir, demek Banka döviz kur değişimlerinden kaynaklanan 

riskleri azaltmayı hedeflemektedir.   

Tablo 1. "Rosinbank" A.Ş.'nin yabancı para cinsinden yükümlülüklerindinamikleri 

Göstergeler 

2012 yılı 2013 yılı 2014 yılı 

bin som % bin som % bin som % 

Toplam yükümlülükler: 39905951 100 39492238 100 48191556 100 

Ulusal para cinsinden yükümlülükler 28759258 72,07 28965732 73,35 37729778 78,29 

Yabancı para cinsinden yükümlülükler 11146693 27,93 10526506 26,65 10461778 21,71 
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Şekil 1. "Rosinbank" A.Ş.'nin yabancı para cinsinden yükümlülükleri 

Bankanın yabancı para cinsinden yükümlülükleri daha ayrıntılı bir şekilde analiz etmek 

için yapısını inceleyecek olursak, 

Tablo 2. "Rosinbank" A.Ş.'nin yabancı para cinsinden yükümlülüklerinyapısı  

Göstergeler 

2012 yılı 2013 yılı 2014 yılı 

bin som  % bin som % bin som % 

Cari hesaptaki paralar 1471964 13,21 1817647 17,27 2549832 24,37 

Diğer bankalardan alınan krediler ve 

toplanan mevduatlar 4842596 43,44 3730979 35,44 3205740 30,64 

Tüzel kişiler tarafından mevduatlar 1519080 13,63 1117196 10,61 529854 5,06 

Menkul kıymet satışından elde edilen 

gelirler 309280 2,77 442543 4,20 366115 3,50 

Gerçek kişiler tarafından mevduatlar 3003773 26,95 3418141 32,47 3810237 36,42 

Yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 

toplamı:  11146693 100 10526506 100 10461778 100 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, 2012 yılında toplam yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 

içinde en büyük pay diğer bankalardan alınan krediler ve toplanan mevduatlara ait olduğunu 

gösterir, ancak analiz edilen dönem boyunca bu gösterge negatif bir eğilim izliyordur. 

İncelenen dönemde gerçek kişiler tarafından mevduat hacminde önemli bir büyüme 

yaşanmış, 2012 yılında toplam yabancı para cinsinden yükümlülüklerin içindeki payı % 27’e eşit 

iken 2014 yılında ise % 36’a ulaşmıştır. Bununla birlikte 2014 yılında cari hesaptaki paralar 

grubun payı da 2012 yılına göre %13’ten %24’e yükselerek artış göstermiştir. Bu değişiklikler 

müşterilerin soma olan düşük güvenden kaynaklandığını söyleyebiliriz. 
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Şekil 2."Rosinbank" A.Ş.'nin yabancı para cinsinden yükümlülüklerin yapısı 

"Rosinbank" A.Ş.'nin yükümlülüklerin vadelerine göre dağılımını incelendiğinde, 

Tablo 3. "Rosinbank" A.Ş.'nin yabancı para cinsinden yükümlülüklerin vadelerine göre dağılımı  

Vade  

Yükümlülükler 

grubu 

2012 yılı 2013 yılı 2014 yılı 

bin som % bin som % bin som % 

Vadesiz 
Kısa vadeli  

1506572 13,52 1830189 17,39 2561245 24,48 

30 güne kadar  2983 0,03 220783 2,10 622201 5,95 

31 günden 90 güne 

kadar  

Orta vadeli  

148183 1,33 693030 6,58 464879 4,44 

91 günden 180 güne 

kadar 902897 8,10 569968 5,41 421025 4,02 

181 günden 1 yıla 

kadar  2070210 18,57 1815437 17,25 1422712 13,60 

1 yıldan 3 yıla kadar  
Uzun vadeli  

998949 8,96 1394354 13,25 2309083 22,07 

3 yıl üzeri   
5516899 49,49 4002745 38,03 2660633 25,43 

Toplam: 
  11146693 100 10526506 100 10461778 100 

Tablo 3’te görüldüğü gibi incelenen dönemde vadesi 3 yıl üzeri yabancı para cinsinden 

yükümlülüklerin hacminde azalma yaşanmış, 2012 yılında bu rakam % 49,5 iken 2014 yılında 

ise % 25’e eşittir. Bununla birlikte 2014 yılında vadesiz yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 

payı 2012 yılına göre %13,5’ten %24,5’e yükselerek artış göstermiştir, vadesi 1 yıldan 3 yıla 

kadar yükümlülükler de %9’dan %22’e çıkarak bir yükselme göstermiştir.  
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Vadesi 3 yıl üzeri yabancı para cinsinden yükümlülükler likidite kaybına uğramadan 

yüksek verim sağlayan ve daha uzun süreler için yerleştirilebilen bir yükümlülük türüdür, 

bundan dolayı bu tür yükümlülükler hacmindeki yaşanmış azalma negatif bir etki yaratır. Diğer 

yandan bu olay Banka için bir pozitif etki de yaratır, çünkü bu tür yükümlülükler en pahalı 

kaynak türüdür, demek vadesi 3 yıl üzeri yükümlülüklerde yaşanmış azalma yabancı para 

cinsinden yükümlülüklerin maliyetlerin aşağıya çekilmesine neden olur.   

Vadesiz yükümlülükler Banka için en ucuz bir kaynak türüdür, bu nedenle bu tür 

yükümlülükler hacminde yaşanmış artışlar maliyetleri çok etkilemez. Burada söz konusu daha 

uzun süreli aktiflere yerleştirilmesinden dolayı yaşanabilecek likidite riski. Bu nedenle Bankanın 

yönetimi toplanan fonları yerleştirmede ihtiyatlı bir politika izlemesi gerekir.  

"Rosinbank" A.Ş.'nin yabancı para cinsinden pasif işlemler ile ilgili yapılan analize göre 

toplam yükümlülükler içindeki payında bir azalma yaşanmış olduğunu görüyoruz, bunun nedeni 

ise diğer bankalardan alınan kredi ve toplanan mevduat hacmindeki azalışlardır. Bununla birlikte 

yabancı para cinsinden yükümlülüklerin vadelerindeki kısalmalardı da ayrıca belirtmek gerekir, 

demek Banka yabancı para cinsinden yükümlülüklerin maliyetlerin aşağıya çekilmesini 

hedeflemektedir. 

Şimdi ise "Rosinbank" A.Ş.'nin yabancı para cinsinden sağlanan fonların kullanım ve 

yerleşim yerlerini incelmeye çalışalım. Analizin başında Bankanın yabancı para cinsinden 

aktiflerin toplam aktifler içindeki payını belirlemek gerekir. 

Tablo 4. "Rosinbank" A.Ş.'nin yabancı para cinsinden aktiflerin dinamikleri 

Göstergeler 

2012 yılı 2013 yılı 2014 yılı 

bin som % bin som % bin som % 

Toplam aktifler: 81398300 100 89610382 100 89217119 100 

Ulusal para cinsinden aktifler 67559240 83 80798300 90,17 77837791 87,25 

Yabancı para cinsinden aktifler 13839060 17,00 8812082 9,83 11379328 12,75 

Yukarıdaki Tabloda gösterildiği gibi yabancı para cinsinden aktif işlemler negatif bir 

eğilim izler, 2012 yılında toplam aktifler içindeki payı % 17’e eşit iken 2014 yılında bu rakam 

%12,8 ’e düşmüştür. Bunun nedeni, döviz kurundaki değişimlerden dolayı ortaya çıkabilecek 

riskleri minimize etmektir.   
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Şekil 3. Rosinbank" A.Ş.'nin yabancı para cinsinden aktiflerin dinamikleri 

Bankanın yabancı para cinsinden aktif işlemleri daha ayrıntılı bir şekilde analiz etmek 

için yapısını inceleyelim, 

Tablo 5. "Rosinbank" A.Ş.'nin yabancı para cinsinden aktiflerin yapısı 

Göstergeler 

2012 yılı 2013 yılı 2014 yılı 

bin som  % bin som % bin som % 

Kasa  342667 2,48 422685 4,80 407692 3,58 

Merkez Bankasının muhabir hesabındaki paralar  5961485 43,08 3113190 35,33 3144113 27,63 

Diğer bankalara verilen krediler ve yatırılan 

mevduatlar  984243 7,11 567079 6,44 1032679 9,08 

Müşteri kredileri  6503594 46,99 4659852 52,88 6296279 55,33 

Uzun vadeli yatırımlar 47071 0,34 49276 0,56 498565 4,38 

Yabancı para cinsinden aktiflerin toplamı 13839060 100 8812082 100 11379328 100 

Tablo 5’te sunulan verilerin analizi,  2014 yılında toplam yabancı para cinsinden 

aktiflerin içinde en büyük pay müşteri kredilerine ait olduğunu göstermektedir. Kredilendirme 

bankaların en çok gelir elde ettiği faaliyet olmasından dolayı, müşteri kredilerindeki artış pozitif 

bir olaydır. 
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Şekil 4."Rosinbank" A.Ş.'nin yabancı para cinsinden aktiflerin yapısı 

"Rosinbank" A.Ş.'nin yabancı para cinsinden kredi portföyünü detaylı bir şekilde analiz 

etmek için yapısın incelenmeye çalışılmaktadır.  

Tablo 6. "Rosinbank" A.Ş.'nin yabancı para cinsinden kredi portföyünü dinamikleri 

Göstergeler 

2012 yılı 2013 yılı 2014 yılı 

bin som % bin som % bin som % 

Toplam yabancı para cinsinden verilen krediler  7487837 100 5226931 100 7328958 100 

Diğer bankalara verilen krediler 984243 13,15 567079 10,85 1032679 13,09 

Tüzel kişilere verilen krediler 4703913 62,82 3373367 64,54 5280507 73,05 

Gerçek kişilere verilen krediler  1799681 24,03 1286485 24,61 1015772 13,86 

 

Tablo 6’da sunulan verilere göre 2014 yılında yabancı para cinsinden kredi portföyü 

içinde tüzel kişilere verilen kredilerin payı %73’e eşittir. Tüzel kişilerin kredibilitesi finansal 

tabloların analizi, geçmiş ödeme performansı, ödeme alışkanlığı gibi unsurlar yardımıyla kolayca 

hesaplanabilir, yani tüzel kişilere verilen krediler daha güvenilir krediler olarak sayılır. 

Dolayısıyla bu tür kredi hacmindeki artış bir olumlu olaydır. 
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Şekil 5."Rosinbank" A.Ş.'nin yabancı para cinsinden kredi portföyü 

Bankanın kredilerin vadelerine göre dağılımı incelendiğinde Tablo 7’deki veriler gösterilebilir.  

Tablo 7. "Rosinbank" A.Ş.'nin yabancı para cinsinden kredilerin vadelerine göre dağılımı 

Vade  2012 yılı 2013 yılı 2014 yılı 

bin som  % bin som % bin som % 

"on call" kredileri 1673862 22,35 1163798 22,27 793645 10,83 

1 günden 7 güne kadar 878474 11,73 567079 10,85 187433 2,56 

8 günden 30 güne kadar 110326 1,47 12823 0,25 780499 10,65 

31 günden 90 güne kadar 11018 0,15 86777 1,66 111088 1,52 

91 günden 180  güne kadar 138557 1,85 13866 0,27 360513 4,92 

181 günden 1 yıla kadar 1533231 20,48 2006220 38,38 1298741 17,72 

1 yıldan 3 yıla kadar  2351494 31,40 870716 16,66 2897514 39,54 

3 yıl üzeri  790875 10,56 505652 9,67 899525 12,27 

Yabancı para cinsinden kredilerin toplamı 7487837 100 5226931 100 7328958 100 

Tablo 7’de gösterildiği gibi 2014 yılında toplam yabancı para cinsinden kredilerin içinde 

en büyük pay vadesi 1 yıldan 3 yıla kadar olan kredilere aittir. Bildiğimiz gibi vade uzadıkça 

kredilere uygulanacak faiz oranı artar, dolayısıyla uzun vadeli kredi hacmindeki artış bankalar 

için bir pozitif olaydır. 

"Rosinbank" A.Ş.'nin yabancı para cinsinden (döviz) sözleşme türleri ve düzenleme 

amaçları Tablo8’de sunulmuştur.  
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Tablo 8. "Rosinbank" A.Ş.'Nin Döviz Cinsinden Düzenlenen Sözleşme Türleri 

Sözleşme Türü  Düzenleme Amaçları 

Spot  - banka müşterilerin dövize olan talebi karşılama; 

- bir para biriminden diğerine dönüştürme; 

- spekülatif işlemler. 

Vadeli işlem 

sözleşmeleri 

- döviz kuru riskinden korunmak amacıyla, gelecekteki yabancı para cinsinden alımların 

satılması ya da yapılacak ödemelerin gerçekleştirmesi için dövizin satın alınması  

- yurt dışına yapılan doğrudan veya pörtföy yatırımlarını döviz kurundaki değişmelerden 

kaynaklanabilecek zararlardan sigortalama; 

- spekülatif kar elde etme. 

Swap - bir döviz cinsinden belirlenmiş anapara ve faizden oluşan ödeme paketinin, başka bir tarafın 

farklı bir döviz cinsinden belirlenmiş anapara ve faizden oluşan ödeme paketi ile belli bir süre 

için takas etme. 

Arbitraj  - fiyat farklılıklarından yararlanarak risk üstlenmeden kar sağlama. 

Tablo 8’de yer alan sözleşme türleri Bankanın toplam döviz sözleşmelerin %90’ı 

oluşturur.Yabancı para cinsinden sözleşmelerin ana fonksiyonu,  döviz alım- satım (conversion) 

işlemleri yürütmektir.  

Tablo  9. "Rosinbank" A.Ş.'nin döviz cinsinden sözleşmelerin yapısı 

 

Sözleşme Türü 

2012 yılı 2013 yılı 2014 yılı 

% % % 

Spot  82,4 81,2 77,6 

Vadeli işlem 

sözleşmeleri 6,9 

 

7,5 

 

7,1 

Swap 6,5 7,1 8,3 

Arbitraj 4,2 4,2 7,0 

Döviz cinsinden 

sözleşmelerin toplamı 

100 100 100 

Tablo 9’da görüldüğü gibi toplam döviz cinsinden sözleşmelerin içinde en büyük pay 

spot sözleşmelerineaittir, 2012 yılın verilerine göre bu rakam %82,4 iken 2014 yılında %77,6’a 

düşmüştür, bunun nedeni ise Bankanın spekülatif işlemler hacmindeki azalmalardır.  
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Şekil 6."Rosinbank" A.Ş.'nin 2014 yılında döviz cinsinden sözleşmelerin yapısı 

"Rosinbank" A.Ş.'nin 2012 yılı itibariyle döviz işlemleri dinamikleri Tablo10’da yansıtılmıştır.  

Tablo 10. Rosinbank" A.Ş.'nin döviz işlemleri 

İşlem Türü 2012 yılı  2013 yılı 2014 yılı 

% % % 

1.Bankalararası hesaplaşma işlemleri 11,4 11,6 12,8 

2. Müşterilerin adına yabancı para cinsinden hesap açma ve 

yürütme 

8,9 9,3 10,6 

3.Diğer bankalarla muhabir ilişkileri kurma 8,1 8,3 8,9 

4. Ticari olmayan işlemler  7,9 7,6 7,9 

5. Döviz alım- satım(conversion) işlemleri 8,4 9,9 10,1 

6.Yabancı para cinsinden fonları toplama ve yerleştirme 

işlemleri 

9,0 10,0 10,4 

7.Spot döviz işlemleri  16,1 16,6 16,8 

8.Kambiyo işlemleri 13,2 13,9 14,9 

9.Yabancı para cinsinden seyahat çekleri ile işlemler 7,3 4,6 4,4 

10.Plastikbankakartlarıile işlemler 9,7 8,2 3,2 

Döviz işlemlerin toplamı 100 100 100 

Tablo10’da görüldüğü gibi izlenen dönemde döviz işlemler yapısında yer alan birçok 

pozisyon büyüme eğilimine sahiptir. Örneğin, 2012 yılına göre 2014 yılında bankalar 

arasıhesaplaşma işlemlerin payı artmış, demek Bankanın diğer bankalarla olan ilişkilerinde bir 

canlanma vardır. 

"Rosinbank" A.Ş.'nin döviz işlemleri analizinde son aşama, yabancı para cinsinden elde 

edilen gelir düzeyini değerlendirmektir.  

78% 

7% 

8% 
7% 

Spot VİS Swap Arbitraj 
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Tablo  11."Rosinbank" A.Ş.'nin Yabancı Para Cinsinden Elde Edilen Gelirlerin Yapısı ve 

Dinamikleri 

Göstergeler 
2012 yılı 2013 yılı 2014 yılı 

bin som  % bin som % bin som % 

Bankacılık işlemlerden gelirler                                   789010 93,27 889397 93,06 608774 81,27 

Faaliyet gelirleri 47280 5,59 42687 4,47 125863 16,80 

Diğer gelirler 9685 1,14 23679 2,48 14440 1,93 

Toplam yabancı para cinsinden elde edilen gelirler 845975 100 955763 100 749077 100 

Yabancı para cinsinden elde edilen gelirlerin 

toplam gelirler içindeki payı  
2,86 - 2,53 - 2,69 - 

Tablo 11’deki verilere dayanarak yabancı para cinsinden elde edilen gelirler düzeyinde 

bir azalma olduğu söylenebilir. Bankanın yabancı para cinsinden elde edilen gelirlerin toplam 

gelir içindeki payı çok küçüktür ve incelenen dönemde olumsuz bir eğilim izler, bu ise Banka 

için bir negatif olaydır. 

5. KIRGIZİSTAN’DA TİCARİ BANKALARIN DÖVİZ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ 

SORUNLAR VE GELİŞTİRME YOLLARI 

Bugün Kırgızistan’da döviz işlemleri ile ilgili yasal düzenlemeler alanında ele alınması 

gereken birçok sorun vardır. Ancak, şunu da belirtmek gerekir ki, günümüzde Kırgızistan’da 

döviz işlemleri ile ilgili yasal düzenlemeler sürekli bir gelişim içerisindedir. Mevcut yasal 

düzenlemelere yapılan eklemeler ve değişikliklerin temel amacı – döviz işlemlerin denetim 

mekanizmasını optimize etmek. 

“Rosinbank” A.Ş.’nin döviz işlemleri gerçekleştirmesinde teknik açıdan bir sorunla 

karşılaşması söz konusu değil. Bankanın döviz işlemleri yürütmesinde temel amacı - müşteri 

çekmektir. Ancak, küçük ve orta ölçekli banka müşterilerine hizmet verilmesi döviz işlemler 

hacminde yeterli büyüme sağlamaz. Banka döviz işlemler hacmin artırabilmek için büyük ölçekli 

müşterileri çekmesi gerekmektedir. 

  Genellikle, büyük ölçekli müşteriler kapsamlı bir hizmet paketinden faydalanırlar. Dış 

ticaret faaliyetleriyle uğraşan büyük işletmeler daha büyük miktarlardaki kredilere ihtiyaç 

duyarlar. Banka, Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere (borçlu başına 

ortalama kredi bakiyesi) uymak zorunda olmasından ve yeterli miktarda döviz kaynaklarının 

bulunmamasından dolayı bu ihtiyacı karşılamıyor.  

Böylece, sermaye miktarının büyüklüğü döviz işlemlerin geliştirilmesinde bir sınırlayıcı 

faktördür. Bu sorun sermaye artırımı yoluyla çözebilirdi, ama Banka sermaye artırımı için yeterli 

ölçüde kaynaklara sahip değildir. Demek, Bankanın döviz işlemler hacmin artırabilmenin tek 

yolu - küçük ve orta ölçekli banka müşterilerin çekerek sayısını artırmaktır.  

Bu amaca ulaşabilmek için, Banka yeni müşterileri çekecek pazarlama stratejisini 

geliştirmesiyle aynı zamanda bankacılık sektörüne yenilik getiren “yabancı para cinsinden” bir 
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modern ürün ve hizmet türlerini sunması gerekir. Böylece, Banka sonbahar 2013 ve ilkbahar 

2014’de “Hediyeler dönemi” (Sezon podarkov) adlı bir eylem düzenleyerek gerçek kişiler 

tarafından mevduat hacmin artırmaya çalışmıştır. Birinci eylem sonucunda toplanan vadeli 

mevduat sayısı 1 639 ulaşmış, mevduatların toplam hacmi ise 460 milyon soma eşit olmuş. 

Mevduatların %57’si ulusal para cinsinden iken kalan %42’si ise yabancı para cinsindendir. 

Dış ticaretle uğraşan işletmeler ticari bankalarla vadeli işlem sözleşmelerin (forward) 

yaparak döviz kuru riskinden korunabilir. Ticari bankalar müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla anonim döviz hesaplarını açabilir. Yeni müşterileri çekebilmek için banka, müşterilerin 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek hizmet ve ürün çeşitlerini geliştirmek durumundadır. Banka 

yastık altı paraların mevduat hesaplarına çekilmesi ve yatırılmasıyla bu paraların ekonomiye 

katılmasını sağlayabilir. “Rosinbank” A.Ş.’yi döviz işlemleri geliştirmede bankanın yapısal ve 

fonksiyonel eksikliklerin incelenmesi ve giderilmesine dayalı faaliyetlerin gerçekleşmesine de 

dikkat etmelidir. 

5.1. Kırgızistan'da Ticari Bankaların Döviz İşlemlerinin Gelişim Perspektifleri 

"Rosinbank" A.Ş.'nin döviz işlemleri ile ilgili yapılan analize göre yabancı para cinsinden 

pasifler ve aktifler hacminde bir azalma yaşanmış olduğunu görüyoruz, bu azalma sonucunda 

yabancı para cinsinden elde edilen gelirler düzeyinde de bir düşüş yaşanmıştır.  

Kur riskinden dolayı ortaya çıkabilecek kayıpları azaltmak amacıyla Bankanın 

kullanabilecek en uygun ve etkin döviz kuru riskinden korunma yöntemleri tespit edilmiştir. Bu 

yöntemler banka içi ve banka dışı yöntemler olmak üzere iki temel alanda gerçekleştirilebilir. 

1. Banka içi korunma yöntemleri bilanço uyarlamalarına dayalı olan ve bankanın kendi 

bünyesi içinde gerçekleştirdiği teknikleri içermektedir. Bunlar arasında; Eşleştirme (Matching-

Offsetting), Nakit akışlarının zamanlaması (Leading and Lagging), Döviz seçimi ve kur etkisini 

netleştirme yöntemi, Çapraz korunma (Hedging), Para piyasaları yolu ile koruma 

2. Banka dışı korunma yöntemleri, banka içi korunma yöntemlerinin aksine, bankaların 

kendi bünyeleri dışında yararlandığı kur korunma yöntemleridir. Bunlar arasında; Forward 

sözleşmeleri, Futures sözleşmeleri, Swap sözleşmeleri, Opsiyon sözleşmeleri. 

Böylece, yukarıda anlatılan döviz kuru riskinden korunma yöntemler yardımıyla Banka 

kur riskinden dolayı ortaya çıkabilecek kayıpları azaltarak döviz işlemler sonucunda yabancı 

para cinsinden elde edilen gelirler düzeyini artırabilir.  
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6. SONUÇ 

Yapılan analiz sonucunda ticari bankaların yürüttükleri döviz işlemleri bugüne kadar 

güncelliğini kaybetmeyen konu olduğunu söyleyebiliriz. Döviz işlemleri bankacılık faaliyetlerin 

ayırılmaz parçası olup bankaların gelir elde etmelerine imkân sağlayan işlemlerdir. Bu çalışma 

neticesinde aşağıdaki sonuçlar elde edinmiştir: 

1. Döviz işlemleri bankacılık faaliyetlerin karmaşık ve tek bir tanım verilmesi imkansız 

işlem türleridir. Ekonomik açıdan bu işlemler üç temel amaç üzerine odaklanır 

 müşterilere gerekli döviz kaynaklarını sağlamak; 

 uluslararası işlemlerin (ithalat ve ihracat işlemleri) gerçekleşmesinde yardımcı 

olmak ve döviz kontrolünü yürütmek; 

 Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelere uygun faaliyetleri gerçekleştirerek 

spekülatif kar elde etmek. 

Bankaların döviz işlemleri hem gerçek ve tüzel kişilere yönelik olabilecekleri gibi hem de 

diğer bankalara yönelik olabilirlerdir. Piyasa yapıcısı (market makers) olarak bankalar kendi 

müşterileri için döviz kuru kotasyonu yaparlar.  

2. "Rosinbank" A.Ş.'nin döviz işlemleri ile ilgili yapılan analize göre yabancı para 

cinsinden pasifler ve aktifler hacminde bir azalma yaşanmış olduğunu görüyoruz,bu azalma 

sonucunda yabancı para cinsinden elde edilen gelirler düzeyinde de bir düşüş yaşanmıştır.  

İncelenen dönemde ulusal paranın yabancı para karşısındaki değerinin düşürülmesine, yani 

somun devalüe etmesine rağmen ulusal para cinsinden mevzuat hacminde daha yüksek büyüme 

hızı gerçekleşmiştir. 

Ülkemizde ticari bankalar tarafından döviz işlemlerin gerçekleşmesinde ortaya çıkan ve 

bu tür işlemlerin gelişimin engelleyen temel sorunlar aşağıda sıralanmıştır: 

 Yeterince gelişmemiş döviz piyasası; 

 Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki eksiklikler; 

 Kur riskine yol açan döviz kurlarındaki dalgalanmalar; 

 Yabancı sermayeli bankalara bağımlılık; 

 Vatandaşların zayıf mali durumu; 

 Bankaların sermaye yetersizliği.  

“Rosinbank” A.Ş.’yi döviz işlemleri geliştirmede bankanın yapısal ve fonksiyonel 

eksikliklerin incelenmesi ve giderilmesine dayalı faaliyetlerin gerçekleşmesine de  dikkat 

etmelidir. 

3. Kur riskinden dolayı ortaya çıkabilecek kayıpları azaltmak amacıyla Bankanın  

kullanabilecek en uygun ve etkin döviz kuru riskinden korunma yöntemleri tespit edilmiştir. 

Bunlar: 
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 Eşleştirme 

 Nakit akışlarının zamanlaması 

 Döviz seçimi ve kur etkisini netleştirme yöntemi 

 Çapraz korunma 

 Para piyasaları yolu ile koruma 

 Forward sözleşmeleri 

 Futures sözleşmeleri 

 Swap sözleşmeleri 

 Opsiyon sözleşmeleri 

Bu yöntemler yardımıyla Banka kur riskinden dolayı ortaya çıkabilecek kayıpları 

azaltarak döviz işlemler sonucunda yabancı para cinsinden elde edilen gelirler düzeyini 

artırabilir. 

Günümüzde ticari bankaların döviz kuru risklerini azaltabilmeleri için kullanılan bir 

politika mevcut değildir, genellikle bankalar doğru araçlardan yararlanarak bu riskleri minimize 

etmeye hazır değildirler. Bankalarca kullanılan yöntemler sadece kısa vadeli (1 yıllık süre) 

riskleri tahmin etmeye olanak sağlarlar. Bu nedenle, ticari bankalar döviz kurundaki değişiklikler 

ile ilişkili uzun vadeli riskleri sigortalamıyorlar.  
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Özet 

Bireylerin yeni bir iş kurma niyet ya da gönüllülükleri konusunda düşünce ve davranışları olarak 

tanımlanan girişimcilik niyeti; ekonomik, sosyokültürel ve hukuki faktörlerden etkilenmektedir. Bu çalışmanın temel 

amacı, girişimcilik niyeti üzerine finansal kaynakların temininde zorluk yaşanması, yüksek düzeyde finansal riske 

sahip olmak, finansal kaynakları elde etmek ve finansal durumu sürdürme arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu 

çalışmada Küresel Girişimcilik Konsorsiyumunun (GEM) Türkiye için 2015 yılı raporundan 8000i aşkın anket 

çalışması kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, Türklerin girişimcilik niyetine karşı olumlu tutuma sahip olmalarına 

karşın uygun fon temini ve finansal riske maruz kalma konularından muzdarip olduklarını göstermektedir. Bununla 

birlikte, bulgular genç girişimcilerin karşılaştığı engeller ve girişimcilik niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki olduğunu göstermektedir.  

Anahtar kelimeler: Girişimcilik niyeti, Genç girişimci, Türkiye 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURIAL 

INTENTIONS AND FINANCIAL RISKS YOUNGER ENTREPRENEURS 

FACE: THE CASE OF TURKEY 

Abstract 

Entrepreneurial intention can be defined as individuals’ thoughts and actions as regards their willingness 

or intention to create a new business and impacted by economic, sociocultural and legal factors. The aim of this 

paper is, to investigate the relationship between entrepreneurial intentions, having difficulty accessing finance, too 

great a financial risk, obtaining finance and maintaining financial records. This study based on Global 

Entrepreneurial Monitoring reports data and used over 8000 survey data for Turkey in 2015.  The findings of this 

study indicate that although Turkish people hold a positive attitude towards entrepreneurial intention, they are 

suffering from unable to get convenient funding and financial risk exposure. However, the findings also indicate that 

there is a statistically significant relationship between opposed barriers of younger entrepreneurs and 

entrepreneurial intentions.  

Keywords: Entrepreneurial intentions, Younger entrepreneurs, Turkey 

1. GİRİŞ 

Herhangi bir ülkenin istihdam sorunlarına çözüm aramada, kişi başına düşen gelir 

düzeyini arttırmada ve gelir dağılımının dengeli olmasında girişimciliğin büyük öneme sahiptir. 

Bu temelde, potansiyel girişimcileri tespit edecek ve girişimcilik niyeti olan bireyleri açığa 

çıkaracak çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.  

Girişimcilik niyeti bireylerin bir işi kurmaya yönelik taahhütlerini ifade eder (Krueger, 

1993). Girişimcilik niyeti bireyin yeni bir firmayı fiili olarak kurmasını ifade eden girişimci 

davranışından önce gelmektedir (Busenitz ve Barney, 1997). Bu zeminde girişimcilik niyeti, 

potansiyel girişimcinin iş planını geliştirmesini ve uygulamasını yönlendiren zihinsel bir süreçtir 

(Boyd ve Vozikis, 1994). Girişimcilik niyeti kavramının anlaşılabilmesi için, bir şahsın neden 

kendi işine sahip olma ya da yeni iş kurma isteğini güdüleyen ana faktörlerin neler olduğunun 

tespit edilmesi gerekmektedir (Şeşen ve Basım, 2012:22). 

Temel olarak girişimciyi güdüleyen esas faktör, yeni iş kurma, kendi sahip olduğu işin 

başında bulunma ve parasal kazanç sağlama düşüncesini söylenebilir (Özdevecioğlu ve Cingöz, 

2009:91). Bununla birlikte, girişimcilik niyetini etkilediği belirtilen bireysel tutum, davranışsal 

kontrol algısı, kişisel özellikler, cinsiyet, aile çevresi ve çevresel yapı gibi faktörlerin girişimcilik 
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niyetini belirlediği literatürde genişçe tartışılmıştır (Kalkan, 2011:190). Girişimcilik ile ilgili Bird 

(1988) tarafından yapılan başka bir çalışmada, ekonomik durum, sosyal yapı, politik gelişmeler, 

kişinin sahip olduğu geçmiş, kişilik ve bireysel özelliklerin girişimcilik niyetini etkileyen 

faktörler olduğu ifade edilmiştir (Çelik ve diğerleri, 2014: 114). 

Elbette yeni girişimlerin ortaya çıkması için girişimcilik faaliyetleri üzerinde pozitif 

etkiye sahip belirli faktörler, yani yeni iş yerinin kurulmasında elverişli şartlar oluşmalıdır. Son 

yıllarda bu alanda yapılan çalışmalarda ekonomik yaklaşım, psikolojik yaklaşım ve sosyolojik 

veya kurumsal yaklaşım olmak üzere üç ana yaklaşımdan bahsedilmektedir. Bu yaklaşımlardan 

birincisi, başka bir anlatımla ekonomik yaklaşım, yeni işletmelerin yaratılmasının sadece 

ekonomik faktörlerden kaynaklandığını savunmaktadır. Psikolojik yaklaşım ise, girişimlerin 

ortaya çıkmasında belirleyici faktörler olarak yalnızca bireylerin bireysel psikolojik özelliklerini 

görmektedir. Üçüncü yaklaşım olan sosyolojik veya kurumsal yaklaşıma göre, çevredeki 

sosyo-kültürel faktörler bireylerin girişimci olma kararlarını belirlemektedir (Sune ve Panisello, 

2013: 76). 

Naktiyok ve Timuroğlu (2009) girişimcilik olgusunun genel olarak şahsın arzu ve isteği 

kökeninde ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Dolayısıyla, girişimcilik olgusu bireyin niyet ederek 

gerçekleştirdiği planlanlı bir tutumdur (Naktiyok ve Timuroğlu, 2009: 85). Girişimcilik niyeti, 

bireyin çevresinde potansiyel olarak mevcut iş fırsatlarını değerlendirme amacıyla bir işletme 

kurma ve girişimde bulunma düşüncesini yansıtır ve diğer kariyer durumlarıyla ilgilenmediğini 

ifade eder. Bir bireyin şahsi girişimini başlatması planlanmış ve amaçlı bir davranış olarak kabul 

görmektedir (Karabey, 2013:147).  

Girişimcilik üzerine yapılan incelemeler girişimcilik yeteneklerine bireyin yaşamda 

edindiği tecrübelerle sonradan öğrenip geliştirebileceği bir olgu olmasını sıklıkla dile getirmekle 

birlikte, çoğunlukla girişimciliğin doğuştan sahip olunan bir olgu olduğu vurgulanmıştır (Şeşen 

ve Basım, 2012: 21). Bundan dolayı eğitim hayatından iş hayatına atılacak olan üniversite 

öğrencileri hedef alınarak girişimcilik niyetine etki eden faktörleri açığa çıkarmak isteyen birçok 

araştırma yapılmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı 2013 yılında GEM tarafından Türkiye’de derlenen girişimcilik 

verilerini kullanarak, Türkiye’de girişimcilik niyeti ve cinsiyet gruplarının girişimcilik niyeti, 

grupların iş bırakma sebepleri arasında fark olup olmadığının incelenmesidir. çalışmanın izleyen 

bölümlerinde literatür incelemesi sunulmuştur. İkinci bölümde çalışmada kullanılan veri ve 

yöntem sunulup üçüncü bölümde çalışmanın analitik bulguları verilmiştir. İzleyen bölümde ise 
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sonuçlar tartışılmıştır.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Girişimcilik niyeti üzerine yapılan yazın incelendiğinde, üç önemli teorinin bu konuyu 

açıklamada belirgin şekilde öne çıktığı görülmektedir. Bun üç teori,  Shapero ve Sokol 

(1982)’un Girişimci Olay modeli (Entrepreneurial Event Model), Bird (1988)’ün Girişimci Niyet 

modeli ve Ajzen (1991)’in Planlı Davranış Teorisi (PDT) olarak sıralanabilir (Şeşen ve Basım, 

2012: 22). Birçok araştırmacı girişimcilik niyetinin daha iyi anlaşılması için bu modellerden 

yararlanmışlardır (Bozkurt, 2014: 29).  

Shapero ve Sokol’un (1982) modeline göre, bir işi kurmaya başlama niyeti fırsatlar 

üzerinde hareket etme eğiliminden ve çekicilik ve fizibilite (uygulanabilirlik) algılamalarından 

türemektedir. Çekicilik ve fizibilite algılamaları kültürel ve sosyal çevrenin ürünleri olup, hangi 

eylemlerin ciddi olarak dikkate alınacağının ve daha sonra hesaba katılacağını belirlemeye 

yardımcı olur (Wang ve diğerleri, 2011: 36).  

Başka bir girişimcilik niyet modeli ise Bird tarafından geliştirilmiş olup, bu niyet modeli 

öz çıkarı esas almaktadır. Daha sonra bu model, şahsi öz çıkarın girişimcilik niyetini 

geliştirdiğini açıklayan ve bu niyetlerin girişime dönüşmesindeki koşulları belirten Boyd ve 

Vozikis (1994) tarafından güçlendirilmiştir (Top ve Sevencan, 2006:3). Girişimcilik Niyeti 

modelinde Bird (1988) bireysel, kavramsal, düşünce ve sezgisel unsurların girişimcilik eğilimini 

oluşturduğunu ileri sürmüştür. Bireysel ögelere bireyin sahip olduğu yetenek, özellikler ve 

tecrübeleri, kavramsal ögelere hükümet politikaları ve pazar yapısı, düşünsel unsurlara bireyin 

hedefi, fikri ve tespitleri, sezgisel unsurlara ise potansiyel girişimcinin sahip olduğu misyon ve 

vizyon örnek olarak verilebilir (Sequeria, 2004; Şeşen ve diğerleri, 2014:94). 

Ajzen’in Planlanmış Davranış Teorisi ise belirli bir konu çerçevesinde ortaya çıkan birey 

davranışlarını açıklamak ve tahmin etmek amacıyla oluşturulmuş bir davranış teorisidir (Küçük, 

2011:146). Bu teori kişisel tutum, öznel norm ve algılanan davranış kontrolü faktörlerinin 

davranışı tetiklediğini ileri sürmektedir (Mercan, 2015: 2). Ajzen’e göre kişi, bireysel beklentileri 

ve toplumdaki sosyal normlar çerçevesinde girişimci yapma meylinde bulunmakta, algıladığı 

davranışsal kontrol yoluyla bireysel motivasyonunu artırması sonucunda girişimde bulunma 

niyetini ortaya koymaktadır (Şeşen ve Basım, 2012: 22). 

Türkiye’deki girişimcilik niyeti ile ilgili yapılan çalışmalar genelde üniversite 

öğrencilerine yönelik yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalardan bazılarına değinecek olursak;  



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 

1030 

Naktiyok ve Timuroğlu (2009) üniversite öğrencileri üzerinde öğrencilerin sahip oldukları 

değerlerin, girişimcilik niyetleri üzerindeki etkilerini tespit etmeye yönelik araştırma yapmışlar. 

Araştırmacılar, değişime açıklık, kendini geliştirme ile ilgili değerler ve öğrencilerin girişimcilik 

niyeti arasında pozitif ve güçlü bir ilişki belirlemişlerdir. Buna ek olarak, erkek öğrencilerin 

girişimcilik niyeti düzeyinin kız öğrencilerinkinden daha yüksek olduğunu, düşük aile gelirli 

öğrencilerde girişimcilik niyetinin de azaldığını belirlemişlerdir (Naktiyok ve Timuroğlu, 2009: 

98) ve sözkonusu bu iki bulgu Şeşen ve Basım’ın (2012) çalışmasındaki bazı sonuçları destekler 

niteliktedir. 

Başka bir üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyeti konusunda yapılan çalışma Kalkan 

(2011) tarafından yapılmıştır ve bu çalışmada, üniversite öğrencilerinde demografik etkenlerin, 

kişisel tutumun, öznel normun ve algılanan davranış kontrolünün girişimcilik niyetine etkisi 

araştırılmıştır. Neticede girişimcilik niyete, bireysel tutum, algılanan davranış kontrolü ve 

cinsiyetin pozitif ve doğrudan bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, girişimcilik niyeti ile 

öznel norm arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki belirlenememiştir. Bununla beraber öğrenci 

ailelerinde mevcut bir girişimcinin bulunması ve girişimcilik niyeti arasında bir ilişki 

bulunamamıştır (Kalkan, 2011:204). 

Şeşen ve Basım (2012) üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmalarında 

demografik faktörlerin ve kişilik özelliklerin girişimcilik niyetine olan etkisini araştırmışlardır. 

Çalışmanın bulguları, demografik ve bireysel özelliklerin, öğrencilerin girişimcilik niyetini 

niyetini etkilediğini göstermektedir. Başka bir anlatımla, öğrencilerin tüm kişilik özellikleri ile 

girişimcilik niyetlerinin aynı yönde ilişkili bulunduğu, erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha 

yüksek girişimcilik niyetine sahip olduğu, iş tecrübesi olan öğrencilerin olmayanlardan, finansal 

destek alabilme beklentisi ile bağlantılı olarak aile geliri yüksek öğrencilerin, aile geliri düşük 

öğrencilerden daha yüksek girişimcilik niyetine sahip oldukları belirlenmişitir (Şeşen ve Basım, 

2012: 26). 

Karabey (2013), girişimcilik niyeti üzerinde düşünme tarzı ve risk tercihinin girişimsel 

özyetkinlik durumunun etkisini araştırmıştır. Bu çalışmanın bulgularına göre hem analitik hem 

de sezgisel düşünen bireyler arasında girişimcilik niyeti ve girişimsel özyetkinlik açısından 

anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. İlgili çalışmada risk tercihi ile girişimcilik niyeti ve 

girişimsel özyetkinlik arasında ilişkinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Daha önce sözedilen 

üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen başka bir çalışmada (Şeşen ve Basım, 2012: 26) 

da benzer şekilde yüksek risk alma eğilimi olan öğrencilerin girişimcilik niyetinin düşük risk 

eğilimi olanlardan daha fazla olmadığı (Karabey, 2013:154-155) belirtilmiştir.  
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Çelik ve diğerleri (2014) ailesel faktörler ile üniversite öğrencilerinin girişimcilik 

niyetleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, öğrencilerin ailesinde ve yakın 

çevresinde girişimcinin olması ile öğrencilerin girişimcilik niyetleri arasında anlamlı bir ilişki 

çıkmıştır, yani ailede veya yakın çevrede girişimci varsa öğrenci onu kendine örnek alarak ve 

kendi işini kurmada daha hevesli olduğu sonucu çıkmıştır. Çalışmanın diğer bir ilginç sonucu ise 

öğrencinin ailesinde veya yakın çevresinde iflas eden bir kişinin olması, öğrencinin girişimcilik 

niyetini etkilemediğidir. İlgili çalışmanın başka sonuçları ise, ailedeki kararlara katılma düzeyi 

ile girişimcilik niyeti arasında anlamlı bir ilişkinin olması; annenin ve babanın eğitim durumu, 

ailedeki doğum sırası gibi ailesel faktörlerin öğrencilerin girişimcilik niyetleri ile ilişkisinin 

olmaması sonuçlarıdır (Çelik ve diğerleri, 2014: 122). 

Sune ve Panisello (2013) iş fırsatlarına etki eden kurumsal ve ekonomik faktörleri ve 

bunların girişimci niyeti üzerindeki etkisini araştırmışlar. Yazarların çalışmasındaki model, iş 

fırsatlarını algılama (hükümet politikaları, hükümet düzenlemeleri, girişimcilik eğitimi, piyasa 

dinamikleri, kişi başı GSYİH, işsizlik oranı, enflasyon oranı) algısal beceri ve finansman 

imkânlarının girişimcilik niyetler ile ilişkisini ele almaktadır. İspanyol Özerk Bölgelerinin 

2004-2010 dönemini ele alan bu çalışmada kullanılan Yapısal Eşitlik Modeli sonuçlarına göre 

algısal beceri (self-efficacy) hem girişimci niyeti hem de iş fırsatlarını algılamaya olumlu ve 

önemli ölçüde etkilediği görülmüştür. Bu çalışmanın diğer bir sonucu ise iş fırsatlarının 

bireylerin girişimcilik niyetleri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğudur (Sune ve Panisello, 2013: 

87-88). 

3. VERİ VE YÖNTEM 

Araştırmada GEM tarafından Dünya genelinde ülkeler bazında anket yoluyla toplanan 

verilerden Türkiye için olan bölümü kullanılmıştır. Çalışmada 33287 gözlem mevcuttur ancak 

bazı katılımcılar bazı soruları cevaplamaktan sakındıklarından uygulamaların bir kısmı eksik veri 

ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde, katılımcılara ait cinsiyet, yaş, medeni durum, 

eğitim ve hangi gelir grubunda olduğuna dair demografik özellikler yer almaktadır.  

İkinci bölümde ise, katılımcıların çevresinde yakın zamanda iş kuranın varlığı, yeni bir iş 

kurmanın gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyime sahip olma, yeni iş kurmanın arzu edilen bir 

kariyer olup olmadığı, yeni iş kurmanın yüksek statü sağlaması, girişimcilik niyeti, girişimcilik 

niyeti ve karşılaşılan riskler durumu ele alınmıştır.  
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Çalışmada bağımsız gruplar t testi ile grupların ortalamalarının farklılıkları incelenmiştir. 

Öncelikle varyans homojenliği testi için Levene varyans homojenliği testi yapılmıştır. Levene 

varyans eşitliği için hipotezler; 

                                   

                       

 hipotezi red edilir ve varyansların eşit olmadığı sonucuna ulaşılırsa t istatistiği 

                              

formülü ile hesaplanmaktadır. Bağımsız gruplar t testi için hipotezler  

                                    

                                           

 

4. ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

4.1. Demografik Bulgular 

Araştırma katılımcılarına ait demografik bulgular Tablo 1’de sunulmuştur; 
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Tablo 1. Katılımcılara ait demografik özellikler 

 

  Katılımcı sayısı Yüzde Geçerli Yüzde 

Cinsiyet Erkek 23436 70.4 70.4 

 

Kadın 9851 29.6 29.6 

  Toplam 33287 100 100 

Yaş 18-24 3184 9.57 9.66 

 

25-34 7990 24.00 24.25 

 

35-44 9686 29.10 29.40 

 

45-54 8258 24.81 25.07 

 

55-64 3827 11.50 11.62 

 

Toplam 32945 98.97 100 

 Kayıp Veri  342 1.03   

 Toplam 33287 100   

Medeni Hal Bekâr 6832 20.52 20.73 

 

Evli 25379 76.24 77.00 

 

Birlikte Yaşıyor 11 0.03 0.03 

 

Ayrı Yaşıyor 42 0.13 0.13 

 

Boşanmış 269 0.81 0.82 

 

Dul 425 1.28 1.29 

 

 Toplam 32958 99.01 100 

 Reddeden 329 0.99 

  Toplam 33287 100   
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Eğitim Eğitimsiz 5188 15.59 15.59 

 

Ortaokul 4218 12.67 12.67 

 

Lise 9425 28.31 28.31 

 

Lisans 12498 37.55 37.55 

 

Yüksek Lisans 1958 5.88 5.88 

 

Toplam 33287 100 100 

Gelir Payı En düşük %33 12739 38.27 43.35 

 

Orta  %33 7281 21.87 24.78 

 

Üst %33 9366 28.14 31.87 

 

Toplam 29386 88.28 100 

 

Kayıp Veri 3901 11.72   

 

Toplam 33287 100   

Tablo 1’de araştırma katılımcılarının %70,4’ünün erkek (n=23436) %29,6’sının kadın 

(n=9851) olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların %75’inden fazlasının 25-54 yaş 

aralığında olduğu (n=25934), yaklaşık %21’i bekâr (n=6832), %77’si evli (n=25379), %0,82’si 

boşanmış (n=269) ve %1,29’unun ise medeni hal olarak dul (n=425) olduğu tespit edilmiştir.  

Ayrıca, araştırmaya katılanların %43,43’ü lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitime sahiptir ve 

%43,35’i en düşük gelirin %33,33’üne sahip ve yaklaşık %32’si de gelirin en yüksek payına 

sahiptir.    

4.2. Girişimciliğe Ait Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma katılımcılarının girişimcilik çevresine sahip olma, 

girişimcilik yetisine sahip olma, toplumda girişimcilik arzusunun varlığı ve girişimciliğin 

sağladığı statü ve saygı durumu hakkındaki sıklık dağılımları Tablo 2’de sunulmuştur.  
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Tablo 2. Geçmiş 2 yıl içinde kişisel olarak iş kurmuş birisini biliyor musunuz? 

  

Sıklık Yüzde Geçerli 

Yüzde 

Geçerli Hayır 21497 64.58 65.65 

 

Evet 11248 33.79 34.35 

 

Toplam 32745 98.37 100 

Kayıp veri Reddeden 12 0.04 

 

 

Bilmiyorum 530 1.59 

 

 

Toplam 542 1.63 

 Toplam   33287 100   

Tablo 2’de iki yıl içerisinde katılımcıların çevrelerinde yeni iş kurmuş birisi olup 

olmadığı sorulmuş ve yaklaşık %66’sı olmadığını bildirirken, %34’ü ise var olduğunu 

belirtmişlerdir.  Bu bulgu Timuroğlu ve Çakır’ın (2014) öğrenci anne ve babalarının %57’sinin 

girişimci olmaması ve %43’ünün girişimci olması sonucu ile benzerlik göstermektedir. Tong, 

Tong ve Loy (2011) aile işletmesine sahip öğrencilerin gelecekte yeni işletmeler kurma 

potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirlemişlerdir.  

Tablo 3. Yeni bir iş kurmanın gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyime sahip misiniz? 

  

Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli Hayır 14098 42.35 43.39 

 

Evet 18390 55.25 56.61 

 

Toplam 32488 97.60 100 

Kayıp veri Reddeden 131 0.39 

 

 

Bilmiyorum 668 2.01 

 

 

Toplam 799 2.40 

 Toplam   33287 100   



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 

1036 

Tablo 3’te katılımcıların yeni bir iş kurmanın gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyime sahip 

olup olmadıkları sorulmuş ve %43’ü yeterli bilgi, beceri ve deneyime sahip olmadığını 

bildirirken %57’si gerekli deneyim ve beceriye sahip olduğunu bildirmiştir. Kayalar ve Ömürbek 

(2007) İşletme bölümü öğrencilerinin %32’si kendi işlerini kurmada karşılaşacakları en büyük 

engelin yeterli tecrübeye sahip olmamaları, %22’si kafalarında bir iş fikri olmamasını ve 

%20’sinin de cesaretinin olmaması olarak bulmuşlardır. Karabey (2013) girişimsel özyetkinliğe 

ilişkin yaptığı faktör analizi sonucunda; yeni bir iş planlamanın, işletme için benzersiz bir fikir 

geliştirmenin, yeni bir işletme için Pazar fırsatlarını tanımlayabilmenin, formal bir iş planı 

hazırlayabilmenin önemli faktörler olduğunu tespit etmiştir.  

Tablo 4. Türkiye’de çoğu insan yeni bir iş kurmayı arzu edilen bir kariyer seçeneği olarak 

görmektedir. 

  

Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli Hayır 11059 33.22 35.09 

 

Evet 20461 61.47 64.91 

 

Toplam 31520 94.69 100 

Kayıp veri Reddeden 65 0.20 

 

 

Bilmiyorum 1702 5.11 

 

 

Toplam 1767 5.31 

 Toplam   33287 100   

Yeni bir iş kurmanın Türkiye’de çoğu insan tarafından arzulanan bir kariyer alternatifi 

olarak görüldüğü sorulmuş ve Tablo 4’te sonuçları sunulmuştur. Katılımcıların %65’i yeni iş 

kurmanın arzulanan bir kariyer seçeneği olduğunu belirtirken, %35’i ise arzulanan bir kariyer 

seçeneği olmadığını ifade etmişlerdir.  
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Tablo 5. Türkiye’de yeni bir iş kurmada başarılı olanlar yüksek statü ve saygıya sahiptirler 

    Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli Hayır 7371 22.14 23.40 

 

Evet 24130 72.49 76.60 

 

Toplam 31501 94.63 100 

Kayıp veri  Reddeden 101 0.30 

 

 

Bilmiyorum 1685 5.06 

 

 

Toplam 1786 5.37 

 Toplam   33287 100   

Tablo 5’te Türkiye’de başarılı biçimde yeni kurduğu işi sürdürenlerin yüksek düzeyde statü 

ve saygıya sahip olmalarına ilişkin sonuçlar sunulmuştur. Katılımcıların %77’si (n=24130) yeni 

kurduğu işi başarılı şekilde sürdürenlerin yüksek statü ve saygı seviyesine sahip olduklarını 

bildirirken, %23’ü (n=7371) yeni kurdukları işi başarıyla sürdürenlerin statü ve saygı düzeylerinin 

yüksek olmadığını ifade etmişlerdir. Ozaralli ve Rivenburgh (2016) Amerikalıların girişimcilik 

kariyerini sürdürmeyi, yeni iş kurmanın sahip olduğu risk algısına bağlı olarak daha çok 

istediklerini belirtmişlerdir. Amerikan öğrencilerin maaşlı olarak bir işte çalışmayı, girişimci 

olmaya tercih ettiklerini ileri sürmüşlerdir.  

Grupların varyanslarının eşitliğini gösteren Levene testi için hipotezler; 

H0: Kadın ve erkeklerin girişimcilik niyeti değerlerinin varyansları eşittir 

H1: Kadın ve erkeklerin girişimcilik niyeti değerlerinin varyansları eşit değildir 

Levene testi için p=0,000 olduğu için H0 hipotezi rededilir ve cinsiyete göre grupların 

girişimcilik niyeti için varyanslarının eşit olmadığı sonucuna ulaşılır. Cinsiyete göre grupların 

ortalamalarının eşitliği için hipotez testleri; 

H0: Kadın ve erkeklerin girişimcilik niyeti değerlerinin ortalamaları eşittir 

H1: Kadın ve erkeklerin girişimcilik niyeti değerlerinin ortalamaları eşit değildir 
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Tablo 6. Cinsiyete göre girişimcilik niyeti için bağımsız gruplar t testi sonuçları 

Levene test Ortalamaların eşitliği için t testi Ortalama 

F Sig t           Sig 

 

Erkek            Kadın 

810.39 0.000 13.79 0.000 

 

0,31 0,23 

Tablo 6’da görüldüğü üzere t testi için p<0.05 olduğundan dolayı H0 hipotezi red edilir ve 

grup ortalamalarının farklı olduğu sonucuna ulaşılır. Betimleyici istatistiklerden grup 

ortalamaları karşılaştırıldığında erkeklerin kadınlara göre daha yüksek girişimcilik niyeti 

ortalamasına sahip olduğu görülür.  

Tablo 7. Cinsiyet gruplarının yeni bir iş için finansman sağlamada bağımsız gruplar t testi 

sonuçları 

Levene test Ortalamaların eşitliği için t testi Ortalama 

F Sig t           Sig 

 

   Erkek        Kadın 

4.381 0.036 6.984 0.000  1.80 1.92 

Kadın ve erkeklerin yeni bir iş kurma sürecinde finansman temini konusunda gruplar arası 

farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız gruplar t testi sonuçları Tablo 7’de 

sunulmuştur. t testi için hipotez testleri; 

H0: Kadın ve erkeklerin yeni bir iş kurarken finansman sağlama ortalamaları eşittir 

H1: Kadın ve erkeklerin yeni bir iş kurarken finansman sağlama ortalamaları eşit değildir 

Tablo 7’de ortalamaların eşitliği için t testi sonuçlarına göre p<0.05 olduğundan dolayı H0 

hipotezi red edilir ve cinsiyet gruplarının yeni bir iş kurarken finansman sağlama ortalamalarının 

farklı olduğu sonucuna ulaşılır. Ortalama değerleri incelendiğinde, kadınların erkeklere göre 

finansman sağlamada daha yüksek değere sahip olduğu görülmektedir.  
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Tablo 8. Cinsiyet gruplarının yeni bir iş planı geliştirmede bağımsız gruplar t testi 

sonuçları 

Levene test Ortalamaların eşitliği için t testi Ortalama 

F Sig t           Sig 

 

   Erkek          Kadın 

52.257 0.000 5.533 0.000  1.45 1.54 

Tablo 8’de cinsiyet gruplarının yeni bir iş geliştirme konusunda ortalamalarının eşitliğini 

test eden bağımsız gruplar t testi sonuçları raporlanmıştır. Cinsiyet gruplarının yeni bir iş planı 

yapması hakkında p<0.05 olduğundan dolayı H0 hipotezi red edilir. Kadınlar erkeklere göre daha 

fazla iş planı geliştirmektedirler.  

Tablo 9. Girişimcilik niyeti olan ve olmayan grupların, iş bırakma sebepleri için bağımsız 

gruplar t testi sonuçları 

Levene test Ortalamaların eşitliği için t testi Ortalama 

F Sig t           Sig 

 

   Hayır          Evet 

3.096 0.08 2.262 0.024  5.01 5.35 

Levene testinin F istatistiği 3,096 ve p>0.05 olduğundan dolayı girişimcilik niyeti 

olmayan ve olanların iş bırakma sebeplerinin varyansları eşittir biçiminde olan boş hipotez red 

edilemez. Grup ortalamalarının farklı olup olmadığını test etmek için aşağıdaki hipotezler 

kurulur; 

H0: Girişimcilik niyeti olmayan ve olan grupların iş bırakma nedenlerinin ortalamaları 

eşittir 

H1: Girişimcilik niyeti olmayan ve olan grupların iş bırakma nedenlerinin ortalamaları 

eşit değildir 

t 2,262 ve p<0,05 olduğundan dolayı H0 red edilir ve girişimcilik niyeti olan ve olmayan 

grupların ortalamaları eşit değildir. Betimleyici istatistiklerden ortalama incelendiğinde 

girişimcilik niyeti olan grupların olmayanlardan daha yüksek bir ortalama değere sahip olduğu 

görülmektedir.  



8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 
 

 

1040 

5. SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı 2013 yılında GEM tarafından dünya genelinde pekçok ülkede 

olduğu gibi Türkiye’de derlenen girişimcilik anket verilerini kullanma yoluyla girişimcilik niyeti 

ve karşılaşılan risklerin incelenmesidir. Çalışmada 33287 kişiye uygulanmış anket verileri yer 

almaktadır. Bu çalışma bilgimize göre Türkiye’de bu çaplı bir veri setini kullanarak girişimcilik 

niyetini inceleyen ilk çalışma olması sebebiyle, literatüre katkı sağlayacaktır. 

Çalışmanın bulgularına göre; katılımcıların % 65’inin çevresinde yeni iş kurmuş birinin 

olmadığını, % 57’sinin girişimciliğin gereği bilgi, beceri ve deneyime sahip olduklarını 

görülmektedir. Buna ek olarak, % 65’lik bir oranda girişimciliğin arzu edilen bir kariyer seçeneği 

olduğu ve saygın bir statü olarak algılanmaktadır.  

Girişimcilik niyetinin cinsiyet temelinde incelendiğinde, erkeklerin kadınlara kıyasla 

daha yüksek seviyede girişim yapma niyetine sahip oldukları belirlenmiştir. Bununla zıt biçimde, 

kadınların erkeklere göre finansman sağlamada daha yüksek değere sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Benzer şekilde, kadınların erkeklere göre daha fazla iş planı geliştirdikleri belirlenmiştir. İşi 

bırakma durumuna göre incelendiğinde ise girişimcilik niyeti olan grupların işi bırakmaya karar 

vermesi konusunda şaşırtıcı biçimde niyeti olmayanlara göre yüksek ortalamaya sahip olduğu 

bulunmuştur. 
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Özet 

Teknolojik gelişmelerle birlikte neredeyse hayatın her alanında yer alan internet ve sanal dünya ile 

günümüzde devasa bir elektronik ticaret ağı oluşmuştur. İnternet ve bilgi iletişim çağı sayesinde mal ve hizmet 

sunumlarının da niteliği değişmekte, bu durum ekonomiyi ve uluslararası ticareti de dönüştürmektedir. Fakat 

internetin ortaya çıkardığı  bu değişime ve teknolojik ilerlemeye mali kurumlar aynı hızda cevap verememektedir. 

Elektronik ticaretin nasıl vergilendirileceğine dair henüz sağlıklı bir cevap verilememiştir. Fiziki olmayan dijital 

malların geleneksel teslim yöntemlerinden farklı bir şekilde gümrük sınırlarına girmeden elektronik ağ içerisinde 

taşınması vergileme sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Fiziksel varlığı bulunmayan devasa hizmet ağları ve 

şirketlerin de oluşmasıyla bu ekonomik faaliyetleri denetlemek ve vergi geliri elde etmek devletler için daha da 

zorlaşmaktadır. Çalışmada bu dijital ekonomi içerisinde yaşanan vergilendirme sorunları ve bu sorunlara dair 

çözüm önerilerine yer verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Ekonomi, E-Ticaret, E-Ticarette Vergileme 

 

DIGITAL ECONOMY AND TAXATION PROBLEM 

 

Abstract 

Huge electronic commerce network has been formed with technological advances.  Thanks to the internet 

and the information communication age, the quality of goods and service offerings is changing, which also 

transforms the economy and international trade. Financial institutions cannot respond these technological progress 

and changing .Unlike the traditional delivery methods and non-physical digital goods, moving into the electronic 

network without entering customs boundaries also brings with it taxation problems. With the formation of massive 

service networks and companies without physical presence, it is becoming more difficult for governments to oversee 

these economic activities and to obtain tax revenue. Taxation problems experienced in this digital economy and 

solutions for these problems are included in the study. 

Key Words: E- Commerce, E-Taxation, Digital Economy 
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1. GİRİŞ 

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu durum çeşitli fırsatlar ortaya çıkarmaktadır. Bu 

fırsatlar ve yeniliklerin başında internet ve internet kullanımıyla birlikte artan ticari faaliyetler 

gelmektedir. İnternetin yaygınlaşması ile birlikte insanların yaşam tarzında da değişiklikler 

meydana gelmiş, ticaretin şekli değişmiştir. İnsanlar günümüzde birçok işini internet üzerinden 

yapabilmekte ve bu sayede zamandan tasarruf sağlamaktadır. İnternetin ticaret üzerindeki 

etkisinin artması ile birlikte elektronik ticaret kavramı hayatımızda önemli bir yer edinmiştir. 

Elektronik ticaret uluslararası ticarette sınırları ortadan kaldırmakta ve birçok mal ve hizmetin 

satışının, pazarlanmasının ve dağıtılmasını sağlamaktadır (Organ ve diğ., 2012: 64).  

Sanayii toplumundan bilgi toplumuna geçiş süreciyle birlikte yeni ürün tipleri ve iş 

modelleri ortaya çıkmıştır.  Dolayısıyla somut değerler ve varlıklar üzerinden ilerleyen mevcut 

vergi sistemlerinin vergilendiremediği yeni bir ekonomi sahası oluşmuştur. Bu soyut iktisadi 

değerlere sahip olan bu ekonomik yapıya vergilendirme faaliyetlerinin uyumunda yaşanan bazı 

sorunlar meydana gelmektedir. Bilgi toplumunun ve teknolojinin en önemli araçlarından biri 

olan elektronik ticaretin ne şekilde vergilendirileceği sorusuna henüz sağlıklı bir cevap 

bulunamamıştır (Coşkun, 2005: 153).  

Elektronik ticaretin vergilendirilmesinde genel bir uygulamanın henüz ortaya çıkmayışı, 

uluslararası alanda yaşanan dijital vergi sorunları ile mücadelede uluslararası işbirliğini zorunlu 

hale getirmiş ve küresel bir işbirliğinin önünü açmıştır. Hatırlanacağı üzere OECD e-ticaret 

faaliyetlerini denetlemek üzere 2003 yılında ortak bir antlaşma gerçekleştirmiş fakat dijital 

ekonomideki gelişme hızı bu çabaları yetersiz kılmıştır. Bu noktada G 20 ülkeleri tarafından 

yetki verilen OECD’nin “şeffaflık”, “özün önceliği” ve “uyum” ilkeleriyle hazırlamış olduğu 

BEPS Eylem Planı’nın daha ilk icraatinin elektronik ticaretin vergilendirilmesi olması bu konuda 

kararlı olduğunu ortaya koymaktadır (Kara ve Öz, 2016: 31).  

Son yıllarda dijital ekonomi faaliyetlerinin özellikle çok uluslu şirketler tarafından vergi 

matrahını düşürmek ya da vergiden kaçınmak için kullanılması küresel kaygıları oldukça 

artırmıştır. OECD liderliğinde başlayan BEPS Eylem Planı’nın birinci safhasına ilişkin raporu 

2015 yılında yayımlanmış, raporda dijital ekonominin temel vergisel sorunları ve çözüm 

önerileri ele alınmıştır (Kara ve Öz, 2016: 35). 

2. DÜNYA’DA E-TİCARET  

2.1. Dünya’da E – Ticaretin Gelişimi 

20.yy’ın sonlarında yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte günlük hayatın yanısıra ticari 

ve ekonomik faaliyetlerde bu gelişmelerden etkilenmiştir. Dünya’da ticaret ve iş dünyası bu 

gelişmelerle birlikte şekillenmiştir. İletişim ve internetin gelişmesiyle birlikte ilk defa 1980 

yılında ortaya çıkan e-ticaret kavramı ilk olarak 1994 yılında Amazon.com isimli internet 

sitesinin kitap satış faaliyetleri ile başlamıştır. Bu satışla birlikte aynı yılda elektronik posta 

vasıtasıyla reklam ve pazarlama faaliyetleri ortaya çıkmıştır. 1995 yılında arama motorlarının 

öncüsü olan Yahoo faaliyete başlamıştır. Elektronik ticaret için önemli dönüm noktalarından 

birisi olan E – Bay 1995 senesinde ilk satışını gerçekleştirmiştir. Elektronik ticaretin 
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başlamasıyla birlikte bu konuda Dünya’da en fazla katılımın sağlandığı konferans OECD’nin 

1997 yılında düzenlediği Global Elektronik Ticaret Önündeki Engellerin Kaldırılması 

Konferansı’dır. Bu konferansta sunulan Sacher raporunda elektronik ticaretin sağlamış olduğu 

avantajlar, fırsatlar ve tehditler değerlendirilmiştir (Doğanlar, 2016: 4).  

2.2. Rakamlarla E-Ticaret 

Dünya’da son 10 yılda 10 kattan fazla büyüyen e-ticaret, tüketicilerin alışveriş 

alışkanlıklarını, şirketlerin de özellikle iş yapılarını büyük oranda etkilemektedir. Bu büyüme 

hızına yakın gelecekte de devam edecek olan e-ticaretin toplum ve ekonomi üzerinde birçok 

faydası bulunmaktadır. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilmektedir (TÜSİAD, 2017: 13):  

- Kayıt dışı ekonominin oluşmasını önlemektedir, 

- Verimliliği, sektörler arası rekabeti artırmaktadır, 

- Hizmet alınan sektörlerin gelişmesine katkı sağlamaktadır 

- Fiziksel dünyada yer alan iş modellerindeki birçok maliyet unsurunun olmaması 

nedeniyle yeni girişimlerin büyük şirketlerle rekabet edebilmesini sağlamaktadır 

- Ürünlerin yurtdışında pazarlanmasını ve sunulmasını daha kolay hale getirir, 

ihracatı kolaylaştırır, 

E-Ticaretin sağladığı bu faydalar, gerek üreticiler gerekse de üreticiler tarafından 

benimsenmekte, ve elektronik ticaret büyümeye ve yaygınlaşmaya devam etmektedir. 2016 yılı 

itibariyle 7.4 olan dünya nüfusunun %46’sı yani yaklaşık 3.4 milyar insan internet kullanıcısıdır. 

2000 yılından beri dünya nüfusu artışı %1.1 iken internet nüfusu aynı süre zarfında %13.2 artış 

göstermiş ve internet kullanımı hızlı bir şekilde artmıştır.  

Günümüzde dünya nüfusunun neredeyse yarısı internet kullanıcısı olsa da bu rakam 

günden güne artmaktadır. 2012 – 2016 yılları arasında internet kullanıcı sayılarındaki değişime 

bakıldığında 4 senede Kuzey Amerika’da 46 milyon yeni internet kullanıcısı var olmuşken, bu 

sayı Asya kıtasında 773 milyon, Afrika ve Ortadoğu’da 225 milyondur. Bu rakam da 

göstermektedir ki gelişmiş ülkelerde internet erişimi belirli bir doyum seviyesine ulaşmışken 

gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler için kullanımdaki hızlı artış devam etmektedir (TÜSİAD, 

2017: 14). 
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Grafik 1. Dünya E-Ticaret Hacmi Değişimi 

 

Kaynak: TUSİAD 

Grafik 1’de elektronik ticaret hacmindeki gelişmiş ülkeler lehindeki dağılımın 2020’ye 

kadar gelişmekte olan ülkeler lehine değişeceğini öngörülmektedir. 2016 yılı itibariyle 1.9 

trilyon dolar olan ticaret hacminin ise 2020 yılında yaklaşık 2.9 trilyona ulaşması 

beklenmektedir. Bu durum da yakın gelecekte özellikte gelişmekte olan ülkeler için elektronik 

ticaretin önemini ve büyüklüğünün artacağı düşünülmektedir. 

3. TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK TİCARET 

2012 senesinde %45 olan internet kullanımı ülkemizde hızla artış yaşamış ve 2016 yılına 

gelindiğinde, Türkiye yaklaşık 46 milyon internet kullanıcısı ile %58 internet kullanım oranına 

ulaşmıştır. Bu oran 2014 yılı ile bile kıyaslandığında, ülkemizde sadece 2 senede internet 

kullanıcısı sayısı 6.6 milyon kişi artmıştır. 2020 yılı öngörüsü ise, 62 milyon internet kullanıcısı 

ile Türkiye'nin internet kullanım oranının %76’lıseviyelere çıkacağı yönündedir.  

Artışa devam eden internet kullanım oranı ve akıllı telefon kullanımı ile 2016 itibarıyla 

Türkiye e-ticaret pazarı hacmi yaklaşık 31 milyar seviyesine ulaşmıştır. Bu büyüklük tüm 

sektörleri içermekle birlikte perakende kısmı, 2013 yılından itibaren yılda ortalama %34 

büyüyerek 7.3 milyar TL'den 2016 yılında 17.5 milyar TL seviyesine gelmiştir. 
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Grafik 2. Türkiye E-Ticaret Pazar Hacmi 

 

Kaynak: TÜSİAD 

17.5 milyar TL tutarındaki perakende e-ticaret hacminin yaklaşık %70'ini, sadece online 

kanal üzerinden satış yapan pazar yerleri ile çok kategorili alışveriş siteleri, belirli sektörler 

özelinde uzmanlaşmış dikey siteler ve özel alışveriş sitelerinin oluşturduğu tahmin edilmektedir. 

Geriye kalan %30'un altında ise klasik perakendecilikten e-ticarete adım atmış firmaların 

elektronik ortamda yaptığı satışlar bulunmaktadır. Online bahis, eğlence ve seyahat bilet satışları 

ile tatil harcamaları bu tutarın dışında yer almaktadır (TÜSİAD, 2017: 44).  

4. TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE 

YAŞANAN TEMEL SORUNLAR 

Yaşadığımız dönemin en büyük ekonomik gelişmelerinden birisi olarak karşımıza çıkan 

e-ticaret ve dijital ekonomi, ve bu gelişmelerle aynı paralelde teknolojik ilerleme ve uyum 

gösteremeyen vergilendirme konusu bir takım sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte e-

ticaretin kendine has özelliklerinden kaynaklanan sorunlar da bulunmaktadır. Dijital ekonominin 

vergilendirilmesinde karşılaşılan bu engeller vergilemenin ve denetlenmesinin sıkı bir şekilde 

yapılmasını zorlaştırmaktadır. Dijital ekonominin vergilendirilmesi konusunda ortaya çıkan 

temel sorunlar şu şekilde sıralanabilmektedir (Saraç, 2006: 154):  

- Ülkeler arasında gelirin nasıl vergilendirileceği konusunda yaşanan belirsizlikler 

- Web sitesini barındıran sunucu bilgisayarların vergilendirme ikametlerinin 

farklılık arz etmesi 
- E-Ticaret ortamında teknolojik anlamda vergi denetiminin güçleşmesi ve yeni 

yöntemlere ihtiyaç duyulması 
- Elektronik ortamda elde edilen bilgilerin ve delillerin hukuki özellik taşıması ve 

yasal değişiklikler gerektirmesidir. 
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E-Ticaretin sınır tanımaz özellikleri sebebiyle dijital ortamda gerçekleşen mal ve hizmet 

sunumunun vergiye nasıl tabi olacağı konusunda hala belirsizlikler yaşanmaktadır. Bununla 

birlikte dijital ortamda faaliyette bulunan kişilerin ülke mevzuatlarındaki farklılıkların ortaya 

çıkardığı sorunlar bulunmaktadır. E-Ticaret faaliyetinde kaynak ülkenin belirlenmesinin 

zorlaşması, web sunucular uzaktan kontrol edilebildiği için vergi cenneti olarak gösterilen 

ülkelerde faaliyette olması yada gösterilmesi ve bu yöntemle büyük vergisel avantajlar elde 

edilmesi, birçok firmanın ve kuruluşun bu avantajlardan dolayı bu firmalarla çalışmayı tercih 

etmesi ve gelirlerin vergilendirilememesine neden olmaktadır. Ayrıca e-ticaret vergi denetimini 

güçleştirmektedir, çünkü teknolojinin sürekli gelişmesi ve mevcut yasal düzenlemelerin buna 

ayak uyduramaması vergilendirme işlemini zorlaştırmaktadır (Organ ve Çavdar, 2012: 67).  

Türk vergi sistemi, diğer ülkelerin sahip olduğu vergi mevzuatları gibi mükelleflerin 

bilindiği ve yerin tespit edilebildiği fiziki ve somut varlıklar üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla, e-

ticaretin doğasında bulunan nitelikleri sebebiyle , yeni bir vergi tabanı oluşturan e-ticaretin 

hukuki altyapı ile vergilendirilmesinde bir takım sorunlar yaşanmaktadır.Diğer ülkelerin vergi 

vergi mevzuatlarında olduğu gibi Türk vergi mevzuatı da E-ticaretin ortaya çıkardığı bu yeni 

terminolojiyi ve kavramları herhangi bir şekilde öngörmüş değildir. Bu sebeple, vergi 

yasalarında e-ticaret terminolojisinin yer almayışı en büyük eksiklik olarak 

değerlendirilebilmektedir (TOBB, 2002: 341).  

Mevcut Türk vergi mevzuatı ile e-ticaretin vergilendirilmesi sorunları daha kapsamlı bir 

şekilde değerlendirilebileceği gibi şu şekilde sıralanabilmektedir (Coşkun, 2005: 156):  

- Vergisel ilişkide tarafların belirlenmesinde yaşanan güçlükler, 

- Elektronik ortamda yapılan işlemlerin zamanını ve mekanını belirlemede yaşanan 

güçlükler, 

- Dijital ekonomi içerisinde vergiyi doğuran olayın tespitinin zorlaşması, 

- Verginin mükellefe tebliğ edilmesinde yaşanan zorluklar, 

- Vergi denetiminin teknolojik altyapıya ayak uydurmakta zorlanması, 

- Vergi matrahının tespit edilmesinin zorlaşması, 

- Elde edilen gelirin niteliğinin belirlenmesinde yaşanan sorunlar, 

- Mükellefiyet türünün saptanmasında yaşanan zorluklardır. 

Çözüm Önerileri 

Dijital ekonominin vergilendirilmesine yönelik ve dijital ekonominin vergilendirilmesiyle  

mücadelede vergi sistemlerinin sahip olması gereken temel ilkeler 1998 yılında Kanada’da 

düzenlenen Ottowa konferansında vurgulanmıştır. Bu ilkeler şu şekilde özetlenebilmektedir 

(Özcan, 2016: 78):  

Tarafsızlık: Vergileme işlemi tarafsız uygulanmalıdır. Vergiler elektronik ticaret ve 

geleneksel ticaret ayrımı gözetmemeli ve iki alana da eşit yaklaşmalıdır. İşletmeler kararlarını 

vergisel beklentilere göre değil, ekonomik şartlara göre gerçekleştirmelidir. 

Verimlilik: Vergileri uygulama ve toplama maliyetleri idare ve mükellef üzerinde yük 

yaratmayacak seviyelerde gerçekleşmelidir.  
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Kesinlik ve Basitlik:Vergi kanunları açık ve kolay anlaşılır olmalıdır. Elektronik ticaretin 

doğasına uygun şekilde düzenlenmelidir. 

Esneklik: Vergi sistemleri teknolojideki değişimlere ve gelişmelere ayak uydurabilecek 

nitelikte olmalıdır. Aksi taktirde vergilendirmenin ve denetimin gerçekleşmesi zorlaşmaktadır.  

Bu ilkelerin hayata geçirilebilmesi için şu eylemlerin gerçekleşmesi gerekmektedir 

(Coşkun, 2005: 157):  

- Gelir idareleri bilişim teknolojilerini mümkün olduğu ölçüde takip etmeli ve 

geliştirmelidir, 

- Gelir İdareleri, mükellefin kimliğini tespit etmek için gereken bilgilerin 

doğruluğunu sağlayacak mekanizmayı geliştirmelidir, 

- Vergi toplama ve denetim için uygun sistem geliştirilmelidir ve geliştirilen 

sistemin uluslararası standartlarda uygulanabilir olması gerekmektedir, 

- Vergi toplama mekanizmaları geliştirilmelidir. 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

21. yüzyılın en önemli iktisadi gelişmelerinden birisi olarak kabul görebileceğimiz 

elektronik ticaret, hayatın her alanında büyük değişimlere yol açmıştır. İnsan hayatında büyük 

değişimlere yol açan bu teknolojik yeniliklerin en önemlisi kuşkusuz internet alanında yaşanan 

gelişmelerle birlikte e-ticaret faaliyetleri hızla artmaya başlamasıdır. İnsanlar, gelişen teknoloji 

ile birlikte uzaktan birçok mal ve hizmet alımı gerçekleştirebilmektedir. İnternet, başlangıçta 

askeri hedefler için geliştirilse de zamanla toplumsal hayatın en önemli araçlarından birisi haline 

gelmiştir. Bugün İnternet aracılığıyla bankacılık işlemleri, vergi işlemleri, rezervasyon işlemleri, 

online ihaleler ve ticari faaliyetler gibi birçok işlem yapılabilmektedir. 

Ülkeler, her geçen gün kullanım oranı artan dijital ekonomik faaliyetlerin nasıl 

vergilendirileceği konusunda ortak bir çözüme kavuşma amacındadır ve bu kapsamda çeşitli 

kuruluşlar tarafından ortak ilkeler oluşturulmuştur. Ülke içi uygulamalar birbiri ile farklı olması 

nedeniyle ülkelerin dijital ekonomi konusunda ortak standartlar geliştirmesi zaman alacak bir 

durumdur.  

Ülkelerin tek taraflı düzenlemeleri de çifte vergilendirme durumuna yol açabileceği için 

OECD’nin bu konudaki çalışmalarını hızlandırarak ortak öneriler geliştirmesinin önemi 

büyüktür. ABD, Singapur, Kanada, Japonya, Avustralya gibi e-ticarette büyük paya sahip 

ülkelerin, vergilendirme konusunda yaptıkları düzenlemelerin özellikle OECD’nin aldığı ilke 

kararlarının paralelinde olduğunu belirtmekte fayda vardır. 
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Özet 

Genel olarak kabul edildiği gibi “Her Şeyin Başı Eğitimdir” ve eğitim girişimciliğin başarılı olması için 

temel şarttır. Eğitimin eğitime tabi tutulanların anlayabileceği tarzda tam ve etkin verilmesi hedefe ulaşmakta 

kolaylık sağlar.Bu çalışmanın amacı, uygulamalı girişimcilik eğitiminde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve etkin 

bir uygulamalı girişimcilik eğitimi için çözüm önerileri sunmaktır. Bu bağlamda ilk önce Girişimcilik ve Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimleri ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ’ne 

katılan 15 eğitimci ile görüşülmüş ve bu görüşmeler sonucunda sorunlar ve çözüm önerileri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. 

 

PROBLEMS ENCOUNTERED IN APPLIED ENTREPRENEURSHIP 

TRAINING: YALOVA EXAMPLE 

 

Abstract 

Education is a fundamental condition for entrepreneurship to be successful, as it is commonly accepted 

“Education is starting point for everything”. Giving full and effective way of training in the manner in which 

training can be understood by trainees facilitates the achievement of the goal.  The aim of this study is to identify 

problems in Applied Entrepreneurship Education and to propose effective solutions for it. In this context, firstly the 

literature review on Entrepreneurship and Applied Entrepreneurship Education was conducted. And then 15 

trainers participated in Applied Entrepreneurship Education were interviewed and problems and solution 

suggestions were determined as a result of these interviews. 

Keywords: Entrepreneurship, Applied Entrepreneurship Education. 

 

 

                                                           
1
 KOSGEB ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) kurum yetkilileri ile birlikte UGE eğitimlerini veren ve 

mülakat yoluyla çalışmamıza bilgi ve tecrübelerini aktaran tüm eğitmenlerimize teşekkürü bir borç biliriz.   
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1. GİRİŞ 

Eğitim, her türlü işin başarılmasında temel olduğu gibi girişimcilikte de başarıya ulaştıran 

en temel faktördür. Eğitim, birey, toplum ve ülkelerin gelişme ve büyümesi için geçmeleri 

gereken kapıları aralayan bir anahtar hükmündedir. Bireyin kişisel beceri ve cesareti ile içinde 

yaşadığı topluma ve ülkesine yeni ve farklı kazançlar sağlaması olarak da tanımlayabileceğimiz 

girişimcilik aslında çok boyutlu bir kavramdır. Girişimciliğin başlangıç noktası, farklı bir bakış 

açısına sahip olmaktır. Kimsenin göremediği bir bakış açısı ile yakalanan iş fikrinin ortaya 

çıkarılmasının ardından oluşan küçük yerel bir şirket, zamanla uluslararası kapasitede büyüyen 

bir firma olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ülkemizin girişimcilik faaliyetlerinin de bu boyutlara 

ulaşması ve girişimcilerin çabalarının akim kalmaması gerekmektedir. Bilindiği üzere, çoğu 

girişimlerin akim kalmasında eğitim ve bilgi eksikliği önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle çok 

sayıda işletme kapanmaktadır. Girişimcilikte eğitimin önemini kavrayan yöneticilerimiz, çeşitli 

kurum ve kuruluşları vasıtasıyla girişimcilik eğitimi verilmesini sağlamakta ve bu eğitimlerin 

başında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri (UGE) gelmektedir. Devletimizin girişimciliği 

desteklemek için kullandığı en önemli kuruluşlardan birisi KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli 

Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) dir.  KOSGEB’in koordinesinde diğer bazı 

yerel kuruluşlarla işbirliği ile düzenlenen UGE, girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkarılması ve 

devlet desteği almak isteyen girişimciler için büyük bir fırsat ve imkân sunmaktadır.  

Bu çalışma sayesinde, Yalova İlinde KOSGEB organizesinde gerçekleştirilen UGE’ler 

sonucunda karşılaşılan zorluklar hakkında değerlendirme yapmak hedeflenmiştir. Girişimcilik ve 

UGE eğitimi veren eğitimcilerle mülakatlar gerçekleştirilmiştir ve sonuçlar ortaya koymuştur ki 

destek almak isteyen girişimci adaylarının UGE’ye katılım talebi sayısı günden güne artmakta ve 

eğitim için sıra beklemektedirler. Buna karşılık UGE eğitimci sayıları Yalova ilinde olduğu gibi 

diğer illerde de yeterli seviyede artmamaktadır. Sadece Yalova ilinde halen 400’e yakın UGE 

eğitimi almak için sıra bekleyen girişimci adayları bulunduğu ifade edilmektedir. Destek alarak 

iş fikrini hayata geçirmek isteyen girişimcinin aşmak zorunda olduğu ilk aşama UGE katılımı 

için sıra beklemek olmaktadır. Çalışmada ortaya konan bu ve diğer önemli değerlendirmelerin, 

ulusal ve uluslararası girişimcilik ve yenilik yönetimi konusunda tüm girişimcilere ve KOSGEB 

gibi girişimciliği destekleyen kurumlara katkı yapacağı düşünülmektedir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatürde girişimcilik eğitiminin tanımı çok farklı şekillerde yer almaktadır. Aynı 

şekilde girişimcilik eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda da anlaşılmış ortak bir çatı ve 

üzerinde uzlaşılan başarılı bir model oluşturulamamıştır (Rasmussen ve Sorheim, 2006: 187). 

Guzmán ve Liñán’a (2005: 5) göre girişimcilik eğitimi; “tüm eğitim seti ve eğitim faaliyetleri 

girişimci davranışlarını gerçekleştiren katılımcılar geliştirmek, ya da bu niyeti etkileyen 

girişimcilik bilgisini ve girişimci olma istekliliği gibi bazı unsurları geliştirmeye çalışmaktır”. 

Raposo ve Paço,’ya göre (2011: 455–456) girişimcilik eğitimi; “bir kişinin hayatında fırsatları 

görebilme, yeni fikirler üretme, fırsatları takip etme becerisi ve gerekli kaynakları bulma, yeni 

bir firma kurmak ve işletmek, yenilikçi ve eleştirel bir şekilde düşünme yeteneğini 

içermektedir.” (Çetinkaya ve Alparslan 2013: 11). “Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış 

olan girişimcilik raporunda da girişimcilik eğitiminin genel işletme ve ekonomi eğitimi ile 

karıştırılmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Raporda girişimcilik eğitiminin alanının bir iş 
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kurmayı öğretmekten çok daha geniş olması gerektiği üzerinde mutabakata varılmıştır. Çünkü 

girişimcilik eğitimi iş kurma bilgisi vermenin yanı sıra yeni icat, inisiyatif alma, kendine güven, 

problemlerin etkin şekilde çözülmesi, bir iş fikrinin tarafsız olarak değerlendirilmesi, iletişim, 

network kurma, liderlik ve proje değerlendirme gibi bir takım becerilerin geliştirilmesini de 

kapsamaktadır.” (Özdemir, 2016:5). “Girişimcilik eğitiminde en önemli nokta girişimcinin 

kişiliğini ortaya koymak olarak belirlenmiştir. Girişimcilik kültürünün birey tarafından 

benimsenmesi kolay bir olay değildir. O yüzden bu kültürün bireye aktarılması gerekmektedir. 

Girişimcilik eğitimi sayesinde girişimci adayı iş fikrini nasıl ortaya koyacağını, formasyon, 

kültür ve felsefi olarak bakış içermektedir. Girişimci adayının girişimciliği öğrenmeden girişimci 

olmasının imkânsız olduğu düşünülmektedir” (Altuntaş, 2016: 15). “1988 yılında Hills 

tarafından girişimcilik üzerine bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada derinlemesine görüşme 

yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma; 15 saygınüniversitede girişimcilik eğitimi konusunda eğitim 

veren eğitimciler üzerine yapılmış, bu eğitmenlerin verilen eğitim konusundaki deneyim ve 

düşünceleri incelenmiştir. Hill’in yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki sonuçlar 

elde edilmiştir. Bunlar; “yeni bir iş girişim başlatma ve yönetme içeren süreç anlayışını ve 

bilincini artırmaktır”. Diğer önemli amaçlardan birisi “bir kariyer seçeneği olarak girişimciliğe 

dikkat çekmek, fonksiyonel iş ilişkileri anlayışına katkıda bulunmak ve girişimcinin özelliklerine 

dikkat çekmektir.” Diğer amaçlar ise, “öğrencilerin özgüven kazanmaları, fırsatları görebilme 

yeteneği ve analitik becerilerini inşa etmek” ile ilgilidir. Yeni ve küçük firmaların ekonomideki 

yerine dikkat çekmektir. Girişimcilik dersi için en önemli iki şey “iş planı projesi geliştirmek” ile 

“rol modeli ve konuşmacı olarak girişimcilerden yararlanmaktır”. Konferanslar, okuma parçaları 

ve örnek olay incelemelerini önemi ikinci sırada yer almaktadır. Girişimcilik üzerine verilecek 

eğitimlerin yapılacak olan araştırmaların sonucunda tespit edilerek incelenmesi gerekmektedir” 

(Altuntaş, 2016:18). Çetinkaya-Bozkurt tarafından 2011 yılında yayınlanan “Dünyada ve 

Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler ve Öğretim Üyelerinden Öneriler” ile 

birlikte 2012 yılında 11. Ulusal İşletmecilik Kongresinde yayınlanan “Girişimcilerde Bulunması 

Gereken Özellikler ile Girişimcilik Eğitimi” konulu çalışmalarda üniversitelerdeki girişimcilik 

eğitimlerinin nasıl olması gerektiği konusunda hem girişimcilerin hem de öğrenci görüşleri 

belirlenmesi hedeflenmesi gerektiği belirtilmiştir. Varnalı R. tarafından 2014 yılında hazırlanan 

“EntrepreneurialSuccess: The Role Of Social Networks And Human Capital” adlı çalışmada 

başarılı girişimcilikte sosyal ağların ve beşeri sermayenin rolü incelenmiştir. Çalışmada Beşeri 

sermayenin (eğitim ve benzer sektör iş deneyimi) girişimcilerin başarısını gösteren modeldeki 

ilişkilerin doğasını değiştirdiği görülmüştür. Bayram, (2014) çalışmasında girişimcilik 

kurslarında eğitim alan bireylerin aldıkları girişimcilik eğitimlerinin girişimcilik eğilimleri 

üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırmasında; İstanbul ilinde 2014 yılının farklı dönemlerinde 

KOSGEB destekli girişimcilik kurslarına katılan evren grubundan tesadüfi yöntemle seçilmiş 

255 kişiye anket uygulanmıştır. Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tez tarama internet sayfasında 

girişimcilik eğitimi başlığı altında 1999 ve 2016 yılları arasında toplam 35 adet tez hazırlandığı 

görülmektedir. Özellikle 2014-2016 yıları arasında girişimcilik eğitimi üzerine yapılan akademik 

çalışmaların arttığı ve bu çalışmalardan 2016 yılında hazırlanan Ülkemizde girişimcilik eğitimi 

veren üniversiteler hakkında detaylı bir araştırma sunan çalışmada 100’e yakın üniversitede 

girişimcilik eğitimi verilmekte olduğu belirtilmektedir.  
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3. GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ 

“Girişimcilik eğitimi ilk olarak 1940’larda Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirildi, 

genişlemesini 1970 ve 1980’lerde hızlandırdı. Sonuç olarak günümüzde girişimcilik eğitimi tam 

bir şekilde pekiştirilmiştir. Başlangıçtan beri, diğer üç muhtemel değişime çok az dikkat ederek, 

yeni şirket kurma eğitimine odaklanılmıştır. Bununla birlikte, eğitim sisteminde 1980'lerden ve 

1990'lardan beri bazı bilinçlendirme girişimleri geliştirilmeye çalışılmıştır. Sürekli eğitim ve son 

zamanlarda girişimci dinamizm eğitimi konusunda da aynı şey söylenebilir.”(Guzmán ve Liñán, 

2005: 23). Literatürde girişimcilik eğitiminin sonuçlarını değerlendiren en uygun göstergenin 

yıllara göre yeni iş kurma oranı olduğu ifade edilebilir (Raposo ve Paço, 2011:1). Birçok 

araştırma tarafından ortaya konulan girişimcilik eğitimi ile girişimcilik faaliyetleri arasındaki 

olumlu ilişki çerçevesinde girişimciliğin gelişiminde en önemli faktörlerin başında girişimcilik 

eğitimleri gelmektedir. Bu konuda verilen eğitimlerin yaygınlaştırılması ve beraberinde kişilerin 

girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesi en önemli faktör olduğu söylenebilir (Kalkınmada 

Anahtar Verimlilik, 2017).  

Girişimcilik alanında yapılan akademik çalışmalarla birlikte dünyada ve ülkemizde 

faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşların yaptığı katkılar da göz ardı edilemez. Bu 

nedenle bu kuruluşlarca yürütülen eğitim programlarını tanımak oldukça önemlidir. Avrupa 

Birliği (AB)’nin uygulayıcı gücü olan Avrupa Komisyonu (EU Commission) tarafından 

yürütülen KOBİ’leri destekleme programı EASME (Executive Agency for Small and Medium-

sized Enterprises ) birçok eğitim programını birlikte sürdürmektedir. Bunlardan birisi de 

COSME (EU programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized 

Enterprises (SMEs)dir. Ülkemizde ise bu konuda en önde gelen kuruluş KOSGEB’tir. KOSGEB 

programlarının amacı girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin 

kurulmasının sağlanmasıdır. KOSGEB’ce yürütülen girişimcilik programları dört ana başlık 

altında bulunmaktadır. Bunlar; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş 

Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği ve İş Planı Ödülünden oluşmaktadır. Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin 

kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve 

beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş 

fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenir 

(kosgeb.gov.tr). Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere girişimcilik eğitimlerinin temel amacı 

bireylerin bilgi ve becerilerinin farkına varmalarını sağlayarak iş fikirlerini gerçekleştirmelerine 

yardımcı olabilmektir. “Girişimcilerin başarılı bir iş hayatı sürdürerek büyümeyi 

sağlayabilmeleri için devlet, üniversiteler, girişimcilere yönelik kuruluşların işbirliği yapmaları 

gerekmektedir. Özellikle girişimcilerin başarılı projeleri finansal açıdan desteklenmeli, ar-ge 

çalışmaları teknoparklar ve üniversiteler aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Liderlik, yönetim, 

finansman, pazarlama v.b. konularda girişimcilere yönelik sürekli girişimcilik eğitimi 

verilmelidir” (Tekin, 2009:154).  

Türkiye’de bazı üniversiteler girişimci üniversite olarak anılmaktadır. Bu üniversitelerde 

ulusal bazılarında ise uluslararası girişimcilik bölümleri açılmakta veya girişimcilik merkezleri 

kurulmaktadır.  Çok sayıda akademik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, her yıl TÜBİTAK 

tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı 

“Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” yayınlanmaktadır. 2016 yılı ilk 10 Sıraya 
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baktığımızda (tubitak.gov.tr,10.04.2017); 

1. Sabancı Üniversitesi 

2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

3. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 

4. İstanbul Teknik Üniversitesi 

5. Boğaziçi Üniversitesi 

6. Koç Üniversitesi 

7. Gebze Teknik Üniversitesi 

8. Özyeğin Üniversitesi 

9. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

10. Yıldız Teknik Üniversitesi olduğu görülmektedir.  

3.1. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri (UGE) 

UGE’ler KOSGEB’in destekleriyle tüm Türkiye’de yaygın hale gelmiştir. UGE’ler, 

teorik olarak verilen bilgiler ve atölye çalışmalarıyla katılımcılara öğrendiklerini hayata geçirme 

konusunda cesaretlendirmektedir veya hayallerinin gerçekleştirilebilir olup olmadığını 

anlamalarını sağlamaktadır. KOSGEB faaliyetlerini ve destek programlarını öğrenmek ve 

araştırmak hem ulusal hem de uluslararası girişimcilik açısından oldukça önemlidir. KOSGEB, 

küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomiye katkılarını artırabilmek ve bunların ileri 

teknolojilerle donatılarak, dünya pazarlarında rekabet gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Bu 

amaca ulaşabilmek için de, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu, bilgi, teknoloji ve krediyi 

sağlamaktadır. Yeni fikir sahibi ve yeni iş girişimcilerinin hedeflerini gerçekleştirmelerine 

yardımcı olmaktadır.  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB birimleri tarafından 

düzenlenebildiği gibi diğer kamu kurum, kuruluş ve meslek odaları, vakıf gibi sivil toplum 

kuruluşları tarafından da düzenlenebilmektedir. Ayrıca ortaöğretim (meslek liseleri) ve 

yükseköğretim kurumlarınca verilen girişimcilik dersleri de UGE olarak değerlendirilmektedir. 

Ülkemizdeki 183 Üniversitenin 139’u ile KOSGEB arasındaki protokol ile onaylı verilen 

girişimcilik dersleri UGE sayılmaktadır (Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 2017). 

Yalova’da 2013 ve 2017 yılları arasında YTSO, İŞ KUR ve Doğu Marmara Kalkınma 

Ajansı (MARKA)’nın açmış olduğu Uygulamalı Girişimcilik Eğitim programından sertifika alan 

kişi sayısı 3515’dir. Bunun yanında yeni girişimci desteğinden faydalanan işletme sayısı 211’dir. 

Türkiye genelinde ise 2013-2017 yılları arasında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (UGE) mezun 

sayısı 610813, Yeni girişimci desteğinden faydalanan işletme sayısı 69915’dir. Tablo halinde 

gösterecek olursak; 
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Tablo 1. Türkiye ve Yalova’da UGE Sertifika Alanlar ve Yeni Girişimci Desteğinden 

Faydalananlar 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

Yalova Türkiye* Yalova Türkiye* Yalova Türkiye* Yalova Türkiye* Yalova Türkiye* 

UGE 

Sertifika 

alanların 

Sayısı** 

312 83969 795 90298 1067 94759 1225 162402 

 

116 

 

179405 

YGD 

alan 

işletme 

sayısı*** 

33 8068 56 10199 55 17640 67 23191 

 

------ 

 

10810 

(*) Özel hedef gruplarından yeni girişimci desteği alan girişimci sayısı dâhildir. 

(**) Yalova KOSGEB, İŞKUR, YTSO ve MARKA tarafından düzenlenen eğitimlere katılımlar dâhildir. 

(***) Eko Girişimcilik destek programından faydalanan işletme sayısı dâhildir. 

Kaynak: Yalova KOSGEB, YTSO, İŞKUR ve MARKA kayıtları ve KOSGEB Yıllık Performans Raporlarından 

Derlenmiştir. (kosgeb.gov.tr) 

Tablo 1’de görüldüğü üzere UGE’yi tamamlayan kişi sayısı ile açılan işletme sayısı 

arasında oldukça büyük fark vardır. Ancak bu fark olumsuz olarak yorumlanmaktan ziyade, 

katılımcıların bilinçlendirilmesi sayesinde girişimcilik kültürünün kazanıldığı da olumlu bir 

gelişme olduğu değerlendirilmektedir. Zira katılımcının UGE sonrası kendi iş fikrini 

değerlendirmeye tabi tutarak iş fikrinden vaz geçmesi de bir kazanımdır. 

3.2. Eğitimlerin Kapsamı ve Süresi 

Yeni işyeri açmak isteyen ve başvuru için şartları taşıyan herkes (bu şartlar ayrıntılı 

olarak KOSGEB merkezlerinden ve internet adreslerinden incelenmelidir) işini kurmadan önce 

UGE Katılım Belgesi almış olmalıdır. UGE en az 32 saat ve dört ana konuları (Modül) 

kapsamaktadır. Bu konular,  

- Modül 1: Girişimcilik Özelliklerinin Test Edilmesi ve Girişimcilik Kavramı, 

Tecrübe Paylaşımı.  

- Modül 2: İşletme Kavramı, Mali ve Hukuki Sorumluluklar.  

- Modül 3: İş Planı Kavramı ve Unsurları (Pazar araştırma, pazarlama planı, üretim 

planı, yönetim planı, finansal plan).  

- Modül 4: İş Planına Yönelik Atölye Çalışmalarından oluşmaktadır.  

Bu eğitimler, genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir. Uygulamaya girdiği 2010 

yılından bu yana Girişimcilik Destek Programı kapsamında Türkiye Genelinde; 850.000’den 

fazla kişinin UGE sertifikası alması sağlanmış, 36.000’in üzerinde yeni işletme kurulmuş ve 680 

milyon TL’ye yakın destek ödemesi gerçekleştirilmiştir (Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 2017 

Nisan sayı 340).  

KOSGEB Girişimcilik Desteğine ilişkin çeşitli göstergeleri tablo halinde özetlersek: 
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Tablo 2. UGE Katılımcı Sayıları 

UGE Katılımcı Sayısı  632.549 kişi 

Bayan Katılımcı sayısı 287.821 kişi 

Bay katılımcı sayısı 344.728 kişi 

Kaynak: (Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 2017). 

Tablo 2’de görüldüğü üzere bayan katılımcı oranı %45 civarındadır. 

Tablo 3. Yeni Girişimci Destekleri (TL) 

Destek Unsuru Destek 

Türü 

Destek 

Limiti 

1-2.Bölge 

Destek Oranı % 

3-4-5.Bölge 

Destek Oranı % 

Topla

m 

(TL) 

İşletme Kuruluş 

Desteği 

Hibe 2.000 - -  2.000 

Kuruluş Dönemi 

Makine, Teçhizat, 

Ofis, Donanım, 

Yazılım Desteği 

Hibe 18.000 60 

(Kadın, 

gazi,1.derece şehit 

yakını veya engelli 

girişimciye %80 

uygulanır) 

70 

(Kadın, 

gazi,1.derece şehit 

yakını veya engelli 

girişimciye %90 

uygulanır) 

18.000 

İşletme Giderleri 

Desteği 

Hibe 30.000 Aynı Aynı 30.000 

Sabit Yatırım 

Desteği 

Geri 

Ödemeli 

100.00

0 

Aynı Aynı 100.00

0 

Toplam Destek Oranı 150.00

0 

Kaynak: (Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 2017). 

Tablo 3’de açıklandığı üzere, UGE’yi tamamlayan girişimci Yeni Girişimci Desteği 

başvurusu yaparak KOSGEB’ce onaylanması halinde açmış olduğu yeni işletmesi için 50.000 

Tl’ye kadar Hibe (işletme kuruluş, makine, ofis ve işletme giderleri desteği), 100.000Tl’ye kadar 

geri ödemeli (sabit yatırım desteği) desteklerden faydalanabilmektedir.  

Tablo 4. Girişimcilik Destek Programı Desteklenen İşletme Sayıları ve Destek Tutarları 

Destek verilen işletme sayısı 34.610 İşletme 

Destek Ödemesi Tutarı 679.729.374,35 Tl 

Kaynak: (Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 2017). 

Tablo 4’de görüldüğü üzere işletme başına yaklaşık 18.500 TL tutarında destek 

verilmiştir. 
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4. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

4.1. Araştırmanın Amaçları 

Öncelikle Yalova’daki UGE Eğitimleri hakkında bilgiler derlenerek, bu bilgiler ışığında 

13 sorudan oluşan bir mülakat formu hazırlanmıştır. Bireysel görüşme yöntemi ile elde edilen 

cevaplar ile değerlendirmeler ve sonuçlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. UGE eğitmenleri ile 

yapılan mülakatlardan elde edilen bilgiler ve değerlendirmelerle UGE Eğitimlerinde karşılaşılan 

sorunlar ve çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Mülakat Çalışmasına üç ana kategori altında 

hazırlanan sorular hazırlanarak başlanmıştır.  Bu konuda yapılmış çalışmalar örnek alınarak, 

ilerideki çalışmalara da katkı sunulmaya gayret edilmiştir. Elde edilen bilgiler analiz için 

değerlendirme sürecine alınmıştır.  Mülakat formlarına esas teşkil eden ana kategoriler şunlardır: 

1. Eğitmenin katılımcının profili ile ilgili karşılaştığı sorunlar 

2. Eğitmenin eğitimin içeriği ile ilgili karşılaştığı sorunlar 

3. Eğitmenin genel organizasyon ile ilgili karşılaştığı sorunlar 

Bu değerlendirmelerin, ulusal ve uluslararası girişimcilik ve yenilik yönetimi konusunda 

tüm Girişimcilere ve KOSGEB gibi girişimciliği destekleyen kurumlara katkı yapacağı 

beklenmektedir. 

4.2. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 

Türkiye genelinde hemen hemen her ilde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilmektedir.  

Araştırma kapsamına 2010-2017 yılları arasında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi veren 15 

eğitmen ile sınırlıdır. Bu 15 eğitmenin vermiş olduğu mülakat bilgileri ile sınırlıdır. 

4.3. Araştırma Yöntemi 

Uygulamalı girişimcilik eğitimleri veren eğiticilerin Yalova ilindeki sayıları çok fazla 

değildir. Nicelik olarak araştırmaya katılacak kişi sayısının azlığı nedeni ile nitelik bakımından 

daha doyurucu bilgilere ulaşabilmek amacı ile mülakat yöntemi tercih edilmiştir. Mülakat 

yöntemi sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir. Küçük örneklem kütlesinden alınabilecek 

verinin anlamlı ve güvenilir olması çok önemlidir.  Bu çalışmada, Nitel araştırma 

yöntemlerinden mülakat yöntemi kullanılarak yüz yüze görüşme yapılmıştır. Bireysel görüşme 

türü ile alanında uzman olan kişilerin konu hakkındaki kişisel değerlendirmelerini ve özel 

yorumlarını almak mümkündür. Yarı yapılandırılmış görüşme türünde ve Görüşme formu da 

hazırlanarak mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Toplam olarak 15 eğitimci ile görüşme yapılmıştır. 

Bu eğitimciler arasında Yalova Üniversitesinde girişimcilik dersine giren öğretim üyesi veya 

görevlileri ile birlikte KOSGEB ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) görevlileri ve Sivil 

Toplum Kuruluşları adına girişimcilik eğitimi veren kişilerden meydana gelmiştir. 

4.4. Bulgular ve Yorumlar 

Araştırma sonucu olarak UGE de karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri maddeler 

halinde aşağıdaki gibi sıralanabilir:  
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4.4.1.Katılımcı Profili ile ilgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

“Eğitime Katılanların Eğitim Durumları ile ilgili Karşılaşılan Sorunlar” hakkında genel 

olarak katılımcıların eğitim seviyelerindeki farklılık öne çıkmaktadır. Bu konuda görüşme 

yapılan tüm eğitimciler aynı sorunu ifade etmişleridir. Eğitim seviyesi farklı olan kişilerin aynı 

sınıfta eğitime alınmasının en önemli sorun olduğu belirtilmektedir. Bu soruna iki farklı çözüm 

önerisi sunulmaktadır. Birincisi, UGE eğitimlerinin eğitim seviyeleri aynı düzeyde olan Mesleki 

Lise, Meslek Yüksek Okulu ve Üniversitelerde verilmesinin devamında fayda görülmektedir. 

İkincisi ise, UGE eğitimlerinde iki ayrı sınıf kategorisi oluşturularak Lise ve Lise-üstü şeklinde 

ikiye ayrılabileceği değerlendirilmektedir.  

“Eğitime Katılanların Maddi Durumları ile ilgili Karşılaşılan Sorunlar” hakkında genel 

olarak, özellikle proje yazım aşamasında bilgisayarı, interneti, taşınabilir diski olmayan veya 

bunları bilgi eksikliği nedeni ile kullanamayacak durumda olan katılımcıların bulunduğu 

belirtilmektedir. Eğitime katılıp iş kuracak girişimci adaylarının olmaz ise olmaz şartı öz 

sermaye olduğu için belli bir maddi güce sahip olmayan adayların eğitime katılıp sertifika 

almalarına rağmen işlerini kuramadıkları değerlendirilmektedir. Bu soruna önerilen çözümler 

şöyledir; KOSGEB tarafından verilen hibelerin sertifikalı katılımcılara aktarılmasından sonra 

fatura talep edilmesi (hali hazırda ilk önce fatura talep edilmektedir) girişimcilerin belli bir nakit 

ihtiyacını sağlayacağı ve iş fikirlerini gerçekleştirmede faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Bilgisayar ve internet ihtiyacını ise kurs yerlerinde yeteri kadar bilgisayar ile internet 

imkânlarının arttırılarak çözümlenebileceği ve hiç bilgisayar kullanamayanlar için ayrı bir kurs 

düzenlenebileceği değerlendirilmektedir.  

“Eğitime Katılanların Kişisel Bilgi ve tecrübeleri ile ilgili Karşılaşılan Sorunlar”  

hakkında genel olarak,  katılımcıların özellikle vergi mükellefiyeti, rakip analizi ve hibe-destek 

için formaliteler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadan iş hayatına atılmaları neticesinde 

başarısızlığa uğradıkları görüşmelerde ifade edilmektedir. Bu ifadelerden UGE eğitiminin önemi 

vurgulanmaktadır.   Bu tür adaylardan kurs içerisinde yaşadıkları tecrübeler örnek alınarak yeni 

katılımcılara aktarılması faydalı olacağı tüm görüşmeciler tarafından önerilen konulardandır.  

“Eğitime Katılanların Kişisel amaç farklılıkları ile ilgili Karşılaşılan Sorunlar” hakkında 

genel olarak, katılımcıların çoğunlukla destek ve hibeyi eğitim sonunda direk alacaklarına dair 

bilgiye sahip olarak UGE’ye katıldıkları ifade edilmektedir. Bazı üniversite ve lise öğrencileri de 

ileride lazım olur düşüncesi ile sertifika sahibi olmak amacını taşıdığı şeklinde iki farklı katılımcı 

grubu olduğu ortaya konulmaktadır. Bu konuda çözüm için ilgili kurumların daha fazla 

bilgilendirme yapmalarının önemli olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle acil iş kurmak 

isteyenler ve daha sonra düşünenler için farklı eğitim gruplarının oluşturulmasında fayda 

görülmektedir.  

4.4.2. Eğitimin İçeriği ile ilgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Eğitim içeriği eğitmenlerce yeterli görülmektedir. Ancak eğitimden daha fazla verim 

alınabilmesi için İnsan Kaynakları, İş Hukuku, İşletme Yönetimi, Finans yanısıra Muhasebe ve 

Vergi gibi konularda daha detaylı bilgilere katılımcıların ihtiyacı olduğu ifade edilmektedir. Bu 

konuda çözüm olarak daha fazla uygulama yapma imkânının verilmesi ve Örnek iş planlarının 
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katılımcılarla paylaşılması ve eğitmenlerin eksiklik olarak gördüğü alanlarda ek derslerin 

katılımcılara aktarılmasında fayda olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle ticari işletme kurmak 

için hukuki boyutlar konusunda ayrı bir ders olması ve ayrı alanlar için ayrı eğitmenlerin 

konuları aktarması önerilmektedir. Ancak bazı eğitmenler açısından tek eğitmenin yeterli olduğu 

da ifade edilmektedir.  

4.4.3. Organizasyon ve Zamanlama ile ilgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Bu alandaki en önemli sorun olarak standart eğitim yerleri olmaması ifade edilmektedir. 

Uygun eğitim ortamının olmaması nedeniyle (donanım, havalandırma, ışık, v.b.) eğitimcilerde ve 

katılımcılarda performans düşmektedir. Eğitim haftalık 32 saat üzerinden 4 günde 8 saat olarak 

planlanmaktadır. Katılımcıların ihtiyaç duyacağı su, çay gibi gerekli ve basit ihtiyaçların 

karşılanmadığı eğitim yerlerinin bulunduğu belirtilmektedir. Eğitim yerinin her katılımcının 

kullanabileceği bilgisayarların bulunduğu, iş planının eğitim yerinde hazırlanabildiği ve 

eğitmenin sunum yapabileceği cihazların olduğu bir yer olması gerekmektedir.   

İfade edilen diğer sorun ise ders ücreti ve eğitmenden istenen özelliklerdeki 

farklılıklardır. Eğitim organizasyonu yapan değişik kurumlar, belediyeler, dernekler ve aracı 

kurumlar bulunduğu için her kurumun eğitmenden farklı belgeler talep ettikleri ve farklı ders 

ücreti uygulamalarının bulunduğu belirtilmektedir. Ayrıca sekiz saatlik sürenin hem eğitmen 

hem de katılımcı için uzun bir süre olduğu ve yarım gün olarak eğitimlerin ayarlanması 

gerektiğini belirten eğitimciler de bulunmaktadır. Yarım günlük eğitimin diğer bir faydasının da 

eğitime katılanların Lise ve Lise-üstü olarak iki gruba ayrılarak eğitime tabi tutulmalarını 

kolaylaştıracağı ileri sürülmektedir.   

Diğer bir sorun ise, eğitim materyallerinin standart olmaması eğitim seviyesinin de 

değişken olmasına neden olduğudur. Eğitim materyalleri ve eğitim müfredatının daha ayrıntılı 

hazırlanarak standart hale getirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Eğitimden hedeflenen faydanın 

artmasını engelleyen diğer bir sorun ise, eğitim sonunda,  kişilerin neden girişimde 

bulunamadıkları konusunda bir çalışma olmadığı gibi girişimde bulunanların da UGE sonrası ne 

gibi sorunlarla karşılaştıklarının takibatı yapılmadığı ifade edilmektedir.  
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5. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmaya başlarken sahip olunan ana tema, KOSGEB aracılığı ile tüm ülkemizde 

girişimciliği destek programı kapsamında uygulanan UGE’nin ülkenin ekonomik gelişimi, 

kalkınması, istihdam ve işsizliğin azaltılması ve yeni iş yerlerin açılması konusuna önemli bir 

katkı sağlamasıdır. Bu katkının geliştirilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına görevler 

düşmektedir. Bu amaçla ilk önce akla gelen UGE’de karşılaşılan sorunları tespit ederek çözüm 

yolları aramak olmuştur.  UGE’de karşılaşılan sorunları da iki ana kategoride ele alınmıştır. 

Birinci kategori olarak karşımıza bu çalışmada ele alınan UGE eğitmenlerinin karşılaştığı 

sorunlar ve ikinci olarak ise UGE katılımcılarının karşılaştığı sorunlar olarak adlandırabiliriz. 

İkinci kategoriyi de iki alt konuya ayırıp değerlendirmek mümkündür. Birincisi UGE Sertifika 

sahiplerinden İş fikrini gerçekleştirenlerin yaşadığı sorunlar veya zorlukların neler olduğunun 

tespiti. İkincisi ise UGE sertifikası sahiplerinden iş fikrini gerçekleştiremeyenlerin karşılaştığı 

sorunların tespitidir. Dolayısı ile bu çalışma uzun soluklu yürütülmesi gereken bir çalışma ve 

araştırmalar zincirinin ilk halkasını oluşturmaktadır. Ülkemiz ekonomik hayatının canlılığını 

yitirmemesi ve büyümesi açısından Küçük ve Orta Ölçekli iş yerlerinin hayati bir öneme haiz 

olduğu bilinmektedir. Bu amaç ile çalışan KOSGEB ve diğer kurum ve kuruluşların hedeflerine 

ulaşmalarında yol gösterici akademik çalışmalara da ihtiyacı olduğu kesindir. UGE, KOSGEB’in 

destekleri ile tüm ülke çapına yayılmış teorik eğitim ve uygulamayı birleştiren önemli bir yaygın 

eğitim çalışmasıdır. Bu çalışmada ele alınan öncelikli konu UGE eğitimlerinde karşılaşılan 

sorunları eğitmenlerden bilgi edinerek çözüm yolu aramaktır. Ancak genel olarak ele 

aldığımızda bu birkaç adımlık bir çalışmanın ilk basamağı olarak düşünülmelidir. Çünkü asıl 

hedef yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ve girişimciliğin desteklenmesidir. Diğer basamaklar 

ise UGE katılımcıları arasından iş yeri açanlar ve iş yeri açamayanlarla da mülakat yaparak 

karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri sunmaktır. Zira UGE sertifikası alanlar 

ile iş fikirlerini hayata geçirenler arasındaki oranın açıklığı bu zorunluluğu göstermektedir. Bu 

basamakların tamamlanması için de tüm illerde eksiksiz bilgi ve kayıtların tutularak analiz 

edilebilmeye açık hale getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tüm illerde üniversiteler ve 

KOSGEB başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar UGE eğitimleri ile ilgili bilgi 

paylaşımı yaparak koordineli çalışması gerekmektedir.  

Çalışmada elde edilen bulgu ve yorumlardan da anlaşılacağı üzere birinci öncelik UGE 

eğitimi sonrası destek ve hibelerin hayata geçirilebilmesi için UGE katılımcıları ile koordinenin 

sürdürülmesi ve bu konuda yaşanan sorunlar ile ilgili araştırmaların arttırılmasıdır.  İkincisi ise, 

UGE eğitim programlarının değişik kurum ve kuruluş hatta aracı kurumlarca düzenlenmesi 

nedeni ile henüz bir denetim mekanizmasının bulunmadığı görülmektedir. Eğitimci ve 

katılımcıların değerlendirmelerinin yapılabilmesi denetim ile mümkündür. Denetimin işin 

ciddiyetini artırıp ayrıca belli bir başarı standardının kazanılmasını sağlayacağı açıktır. Öncelikli 

olarak, UGE eğitim yerlerinin yeterli olup olmadığı konusunda denetimler yapılmalıdır. Zira 

eğitmenlerin karşılaştığı ortak sorun, uygulamalı eğitimin amacına uygun olarak yeterli 

donanıma sahip eğitim yerlerinin bulunmadığıdır. Eğitim yeri ve ders içeriklerinin aktarılışı 

konularında değişik yer ve zamanlarda denetimler gerçekleştirilmelidir. Katılımcı eğitim düzeyi 

sınıflamalarının yapılarak, ortaokul-lise bir sınıfta ve lise-üstü katılımcı seviyesinin farklı eğitim 

sınıfında ele alınmasında fayda görülmektedir.  Ayrıca, UGE katılımcıları arasına alınmasında 

fayda görülen kişi grupları arasına engelliler, şehit ve gazi yakınlarının olduğu görülmektedir. 

KOSGEB Girişimcilik Desteğinde şehit ve gazi yakınları yanı sıra,  iş yapamayacak derecede 
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engelli olan vatandaşların birinci derece yakınlarına da destek verilebilmesi faydalı olacağı 

önerilmektedir.  

Mülakatlar sonucu elde edilen fikirlerin değerlendirmesi ile ilerideki çalışmalarda 

dikkatin yoğunlaşması gereken ve ele alınmayan iki önemli nokta tespit edilmiştir. Bunlardan 

birisi, UGE sertifika sahibi olmak isteyenlerin sayısının arttığı ancak UGE eğitmen ve eğitim 

yerlerinin sayısında artışın yeteri kadar olmadığıdır. Hatta KOSGEB Başkanlığı bu açığı 

kapatabilmek için ülkenin her yerine Başkanlıkça görevlendirilen Müşavirler yardımı ile illerde 

düzenlenen eğitimlere eğitmen desteği sağlamaktadır. Halen Yalova ilinde UGE almak için 

bekleyen kişi sayısı 400’ü bulmaktadır. Bu sayı büyük illerde 1000’lerle ifade edilmektedir. 

Dolayısı ile girişimcilerin UGE sertifika sahibi olmak için oldukça uzun bir süre beklemeleri 

gerekmektedir. Bu konuda ayrıntılı bir çalışma yapılabilir.  

Diğer dikkate değer konu ise, yurtdışı veya dış ticarete açılacak girişimciler için ayrı bir 

modül geliştirilmeli ya da ayrı bir eğitim organize edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Uluslararası Ticaret ve Finans konusunda yapılacak girişim ve yatırımlar da destek görmeli ve bu 

alandaki girişimcilik de özendirilmelidir. Bu iki konu çalışma esnasında irdelenmemiş ancak 

ilerideki çalışmalarda ele alınabilecek konulardandır. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, ülkelerin ekonomilerinde rekabet avantajı kazanma ve sürdürülebilir gelişme 

sağlanmasının temel taşı olan işletmelerin sürdürülebilirlik kavramı ile olan ilişkisinin belirlenmesi kapsamında 

ortaya çıkan ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’, ‘Paydaş Teorisi’, ‘Kurumsal Sürdürülebilirlik’ ve ‘Yeşil Ekonomi’ 

teorilerinin kronolojik olarak gelişimini incelemek ve işletme dünyasında önemi giderek artan sürdürülebilirliğin, 

yöneticiler için ne anlam ifade etmesi gerektiğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda, mevcut teorilerin geliştirilmesi 

veya yeni teorilerin oluşturulmasında Chang vd. (2017)’nin incelemiş olduğu sürdürülebilirlik kavramının 

kronolojik gelişimi ve birbirleri arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışma bundan sonra yapılabilecek çalışmalar 

için bir rehber niteliğindedir. Ayrıca sürdürülebilirlik kavramı ile iş dünyası bir değişim sürecine girmiştir. Bu 

yüzden teoride ve uygulamada sürdürülebilirliğinin etkilerinin çok iyi analiz edilip işletme hayatının 

sürdürülebilirliğini sağlamak için doğru tespit ve değerlendirmelerin yapılması şarttır. Sonuç olarak kuram ve 

kavramlar ortaya çıkmaya devam ederken, sürdürülebilirlik ve inovatif yaklaşımlarla ilgili teorileri anlayıp 

uygulamalara yansıtabilmek ve bu konularda geleceği öngörmek, işletmelerin var olmasının temel koşulu olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Yeşil Ekonomi. 
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UNDERSTANDING THE BASIC SUSTAINABILITY THEORIES IN 

BUSINESS LIFE 

Abstract 

The aim of this study is to examine the chronological development of ‘Corporate Social Responsibility’, 

‘Stakeholder Theory’, ‘Corporate Sustainability’ and ‘Green Economics’ theories, which enable countries to gain 

competitive edge and sustainability for economic developments and to explain to the managers how they should 

interpret the sustainability that has a growing importance for business world. Within this context, it is evaluated that 

the directions offered by Chang et al. (2017) provide guidance for developing the current theories or theorizing the 

new ones.  Furthermore, with the sustainability concept business world has entered a transformation period. To 

make the organization sustainable, it is therefore so important to make the right judgments and the evaluations 

about the sustainability in theory and real life. As a result, while theories and concepts continue to emerge, 

understanding and applying theories of sustainability and innovative approaches and anticipating the future in these 

issues will be essential to the existence of businesses. 

Keywords: Sustainability, Corporate Social Responsibility, Corporate Sustainability, Green Economics. 

1. GİRİŞ 

Bilgisayar ve internet çağı ile gelen teknolojik gelişmeler, bilginin evrenselliği ve 

ulaşılabilir olması, hızın her alanda kendini hissettirmesi, işletme hayatının temeli olan yönetim 

ve karar alma süreçlerini daha da karmaşık hale getirmiştir. Bu karmaşık ortamda yöneticilerin 

hedefleri doğru belirlemesi ve bu hedeflere gidecek doğru araçların seçimi ancak teori ve pratikte 

oluşan gelişmeleri yakından takip etmekle mümkündür. Son yıllarda, özellikle üst düzey 

yöneticilerin ajandalarına eklemeleri gereken birçok stratejik yönetim konusu bulunmakla 

birlikte; (kurumsal) sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk, ekolojik ve sosyal iş modelleri, yeşil 

inovasyon ve yeşil ekonomi konuları işletmelere sağladıkları ekonomik değer, olumlu imaj ve 

marka farkındalığı  sağlama gibi kazançlarıyla öne çıkan başlıklar olarak dikkat çekmektedir 

(Chang ve diğ., 2017).  

Sürdürülebilirlik kavramı en geniş anlamda, daimi olma yeteneği olarak tanımlanabilir. 

“Sürdürülebilirlik” ile  “Sürdürülebilir Kalkınma” birbirinin yerine çok sık kullanıldığından bu 

çalışmada da aynı şekilde kullanılacaktır. Sürdürülebilir kalkınmanın geçmişi, sürdürülebilir 

toplumlar kavramının 1974 yılında ortaya çıkmasına kadar dayanmaktadır. Literatürdeki önemi; 

Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun 1987 yılında yayımladığı Brundtland raporu ile 

artmıştır (Reid, 1995). Komisyon “sürdürülebilir kalkınmayı”; mevcut kuşağın ihtiyaçlarını, 
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gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetini ortadan kaldırmadan karşılaması 

olarak tanımlamıştır. Kavramın giderek artan önemi ve tanımında var olan muğlâklık nedeniyle, 

sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma için yaklaşık üç yüz değişik tanım yapıldığı 

bilinmektedir (Santillo, 2007). Kavramın içeriğini yansıtabilecek birkaç örnek verilecek olursa: 

Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeksizin, günümüzün 

ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma (World Commission on Environment and Development, 1987); 

Sürdürülebilir kalkınma aynı anda ekonomik refah, çevre kalitesi ve toplumsal eşitliğin 

sağlanmasını kapsamaktadır (Elkington, 1997) ve sürdürülebilirlik, gelecek nesiller için çevre 

kapasitesini azaltmaksızın insanların ve ticaretin çevreden yapılan taleplerinin karşılanabileceği 

ekonomik bir durumdur (Hawken, 1993).  

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN-International Union for 

Conservation of Nature) 29-31 Ocak 2006 tarihlerindeki toplantı sonuç raporunda (The Future of 

Sustainability, 2006) sürdürülebilir kalkınmanın boyutları arasındaki ilişkinin sütun, eş merkezli 

çember veya kesişen çemberler şeklinde görsel sunumlarının yapılabileceği belirtilmiştir. Söz 

konusu gösterimler Şekil-1’de verilmiştir. Raporda ayrıca, birliğin 2005-2008 yıllarındaki 

programında üç boyuttaki sürdürülebilirliğin en iyi şekilde dengelenebilmesi için çevresel 

boyutun büyütülerek ekonomik ve sosyal boyutun içine daha iyi entegre edilmesinin sağlanması 

gerektiği vurgulanmıştır. 

Şekil-1’deki gösterimlerden de anlaşılacağı üzere sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutu 

dengede olması gerekirken, işletme faaliyetlerinin de içinde bulunduğu ekonomik boyut, sosyal 

ve çevre boyutlarında negatif etki yaratarak mevcut dengeyi bozmuştur. Sosyal boyutun içinde 

yoksulluk ve gelir dağılımı eşitsizliği, çevre boyutunun içinde ise yenilenmesi mümkün olmayan 

doğal kaynakların artan tüketimi, kirlilik ile mevsimlerin değişmesi gibi devasa problemler şimdi 

insanlığın önünde çözüm bekleyen ana sorun olarak durmaktadır. 
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A. Sütunlar       B. Eş Merkezli Çemberler 

Sürdürülebilir kalkınmanın 

üç boyutu  

 

C. Kesişen Çemberler 

Sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutu, soldan sağa birinci gösterim teori, ikinci gösterim realite ve üçüncü gösterim ise modelin 

istenen dengeye gelebilmesi için yapılması gereken değişiklik. 

 

Şekil 1. Sürdürülebilir Kalkınmanın Üç Değişik Görsel Sunumu Sütunlar, Eş Merkezli 

Çemberler, Kesişen Çemberler (Kaynak: IUCN, 2006: 2). 

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nin çıktı belgesi olarak, Johannesburg Uygulama 

Planı, sürdürülebilirlik için üç temel hedefi belirlemektedir. Bunlar 1) yoksulluğun ortadan 

kaldırılması, 2) sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim kalıplarının değiştirilmesi, 3) doğal 

kaynakların ekonomik ve sosyal gelişme tabanında korunması ve yönetilmesidir. Yoksulluğun 

ortadan kaldırılması, bu belge tarafından "günümüz dünyasının karşı karşıya olduğu en büyük 

küresel sorun ve özellikle gelişmekte olan ülkeler için sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez bir 

gerekliliği" olarak tanımlanmaktadır (United Nations, 2012).  Sürdürülebilir kalkınmanın üç ana 
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hedefi ve temel gereklilikleri, Rio 2012'de yapılan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Konferansı'nın sonuç belgesi olan Future We Want tarafından da teyit edilmiştir (United Nations, 

2012). 

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere sürdürülebilirlik günümüz 

dünyasının en önemli kavramlarından birisi haline gelmiştir. Kavramı tanımlamada kullanılan 

boyutlar; kendi aralarında belli bir dengede olmalıdır, bu dengenin bozulduğunu gösteren 

işaretler artmıştır ve iş dünyasının dengenin bozulmasındaki rolü önemli olup bu soruna duyarsız 

kalması düşünülemez. 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEORİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Sürdürülebilir kalkınma konseptinin siyaset arenasında ve literatürde önem kazanması ile 

birlikte sürdürülebilirlik ve işletme hayatı arasındaki ilişkileri ortaya koyan ve son 60 yılda 

gelişim gösteren teoriler kronolojik olarak şu şekilde sıralanabilir: 1) Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk, 2) Paydaş Teorisi, 3) Kurumsal Sürdürülebilirlik, 4) Yeşil Ekonomi (Chang vd., 

2017: 50). Söz konusu teorilerin tarihsel gelişim grafiği Şekil-2’de görülebilir. Son zamanlarda 

bu dört temel teorinin dışında, ‘Birlikte Evrim Teorisi’ ve ‘Çok Yönlü Yaklaşım’ gibi yeni 

teoriler de ortaya çıkmış ve bu teorilerin oluşmasında; 1) “Ne” yerine “Nasıl” sorularının 

sorulması, 2) Disiplinlerarası yaklaşımın kullanılması, 3) Daha geniş bakış açılarının 

kullanılması prensipleri teori gelişimine önemli derecede katkı sağlamıştır (Chang ve diğ., 2017: 

52). 
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Şekil 2. Sürdürülebilirlik ve Firmaları Açıklayan Kilometre Taşı Belgeler ve Gelişmekte olan 

Teoriler 

2.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) 

Sürdürülebilirliğin işletme dünyası ile ilk kez ilişkilendirilmesi 1930’lu yıllarda 

işletmelerin sosyal sorumluluklarına dair makalelerin ortaya çıkması ile olmuştur (Carroll, 1999). 

Ancak, firmalar ile sosyal toplum arasındaki var olan ilişki, Howard Bowen tarafından 1953 

yılında teorileştirilmiştir (Lee, 2008). Bowen, büyük işletmelerin kritik birer güç merkezleri 

olduğunu savunmuş, işletme faaliyetlerinin ve uzun vadeli planlarının toplumsal hayatı çeşitli 

açılardan önemli derecede etkilediğini belirtmiştir. Bowen ilk kez "İşadamlarının Toplumsal 

Sorumlulukları" terimini tanımlayarak, işletme sahiplerinin toplumun hedefleri ve değerleri 
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açısından arzu edilen eylem çizgilerini takip etmeleri yükümlülüklerini de ifade etmiştir (Bowen 

ve Johnson, 1953). 

Daha sonraları Bowen’ın “sosyal sorumluluk" terimi kademeli olarak "kurumsal sosyal 

sorumluluk" terimine dönüşmüş ancak kavram 1950'lerde ve 1960'larda yaygın şekilde kabul 

görmemiş ve bazı eleştiriler almıştır. En önemli eleştirilerden biri;  bir işletmenin gerçek sosyal 

sorumluluğunun hissedarları için para kazanmak olduğunu ve böylece Bowen tarafından önerilen 

toplumsal sorumluluğun, özgür girişim toplumunun temelini tehdit ettiğini savunan Friedman 

tarafından yapılmıştır (Friedman, 1962). 

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun (KSS) rasyonelleştirilmesi 1970 yılında sivil bir 

organizasyon olan ‘Ekonomik Kalkınma Komitesi’nin “Kurumsal Sosyal Politikalar için Yeni 

Bir Gerekçe” adlı kitabı yayımlaması ile gerçekleşmiştir. Bu kitaba göre işletmenin dış 

çevresinde yer alan toplumun kötüleşmesi kaçınılmaz olarak işletmeyi de etkileyecektir. Bu 

yüzden toplumun yararına olan konuları gözetmek, işletmelerin uzun vadeli çıkarları ile 

örtüşmektedir (Baumol ve diğ., 1970). KSS’un önemine istinaden bazı araştırmacılar bir adım 

daha öteye giderek, KSS’un teorik çerçevesini çizen çalışmalara imza atmışlardır. Bunun tipik 

bir örneği Carroll’un 1979 yılında yaptığı “Kurumsal Performansın Üç Boyutlu Kavramsal Bir 

Modeli” adlı çalışmadır. Bu çalışmasında Carroll; KSS’un bir boyutunda, "ekonomik sorumluluk, 

yasal sorumluluk, etik sorumluluk ve gönüllülük" gibi KSS’u dört ana kategoriye ayırmıştır. 

Carroll’un önerdiği modelin ikinci boyutunda işletmeler tarafından sosyal sorunlara verilecek 

tepki stratejileri “reaktif, savunma, uyum ve proaktif” olacak şekilde belirlenmiş ve üçüncü 

boyutunda ise KSS konuları: “tüketim”, “çevre”, “ayrımcılık”, “ürün güvenirliği”, “iş güvenliği” 

ve “hissedarlar” olarak belirtilmiştir (Carroll, 1979). 

Günümüzde KSS alanında önemli bir araştırma konusu da; Kurumsal Sosyal 

Sorumluluğun, kurumsal ekonomik performans üzerine olan etkisini incelemektir. Örneğin 

Orlitzky ve arkadaşları (2003), kurumsal sosyal performans ile finansal performans arasında açık 

bir ilişkinin olduğunu belirtmiş, sosyal sorumlu bir işletmenin kamuoyunda ve iş dünyasındaki 

itibarının artacağını ve böylece sermaye çekme kabiliyetinin yükseleceğini ortaya koymuşlardır. 

2.2. Paydaş Teorisi  

Bu teori; Freeman (1984) tarafından “Stratejik Yönetim-Paydaş Yaklaşımı" adlı kitabının 

yayımlanması ile literatüre tanıtılmıştır. Freeman bu özgün çalışmasında; işletmelerin, daha etkin 

bir şekilde yönetilmeleri için sadece tedarikçiler, müşteriler ve çalışanlar gibi geleneksel 
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gruplarla olan ilişkilerini değil, aynı zamanda hükümetler, çevreciler ve özel ilgi grupları gibi 

geleneksel olmayan gruplarla olan ilişkilerini de anlamaları gerektiğini vurgulamıştır. Freeman’a 

göre paydaş;  “bir işletmenin amaçlarını gerçekleştirmesini etkileyebilen veya bu hedeflerin 

gerçekleşmesinden etkilenen herhangi bir grup veya şahıs"dır. İki ana paydaş türü mevcuttur: 

birincil paydaşlar ve ikincil paydaşlar. Birincil olanlar, ikincil paydaşlara göre, işletmeyi 

doğrudan daha çok etkiler veya firma faaliyetlerinden daha çok doğrudan doğruya etkilenirler 

(Castka ve Parajoga, 2013). Orijinal olarak paydaş teorisi, sosyal paydaşlara odaklanmışken, 

yakın zamanda çevresel konulara dikkat çekebilmek için sosyal olmayan paydaşları da dâhil 

eden çalışmalara rastlanmaktadır (Lozano ve diğ., 2015). Paydaş teorisinde temel düşünce; 

işletmenin uzun vadede faaliyetlerine devam edebilmesi için sadece hissedarların değil, hükümet, 

çalışanlar, müşteriler ve toplum gibi diğer ilgi odaklarının da menfaatlerini göz önüne alınmasını 

gerektirdiğidir (Lee, 2008). 

2.3. Kurumsal Sürdürülebilirlilik (KS) 

Sürdürülebilir kalkınmanın Brundtland raporu ile yayımlanmasından sonra bu yaklaşımın 

işletme hayatındaki uygulanabilirliği çalışmaları artmış ancak KS’nin genel kabul görmüş bir 

tanımı yapılamamıştır. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Organizasyonu (2002), KS’yi 

“Gelecekte ihtiyaç duyulacak insani ve doğal kaynakları sürdürüp, koruyup arttırırken; bugün, 

işletmelerin ve paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılayan iş stratejileri ve faaliyetleri benimsemek” 

olarak tanımlarken, Van Marrewijk ve Werre (2003), KS’yi “İşletme faaliyetlerinde ve 

paydaşlarla olan etkileşimde sosyal ve çevresel kaygının dahil edilmesini göstermek” şeklinde 

tanımlamıştır. Kurumsal sürdürülebilirlikte ana vurgu, paydaş ihtiyaçlarının karşılanması ve 

ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlar dengedeyken kurumsal performansın gerçekleşmesidir 

(Chang ve diğ., 2017:51). 

Kurumsal sürdürülebilirlik genellikle Elkington tarafından 1997 yılında geliştirdiği “üçlü 

performans raporlama” (Triple Bottom Line) sistemi ile birlikte anılır. Bu konseptte, işletmenin 

sadece ekonomik performansının değil, sosyal ve çevresel performansının da raporlanması 

öngörülmektedir. Konsept yaygın bir şekilde destek görmüş, örneğin Jamali (2006) bu konseptin 

yönetim tarafından benimsenmesi ile işletmenin sürdürülebilir olmasına önemli katkı yapacağını 

ileri sürmüştür. Bununla beraber Gray (2010) gibi bazı araştırmacılar; üçlü performans raporlama 

sisteminin gerçekte sürdürülebilirliğe tam olarak katkı sağlamayacağını, kâr elde etme ile 

sürdürülebilirlik arasındaki gerilimin uyumlu hale getirilmesinin zor olduğunu belirtmişlerdir.  
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Kurumsal sürdürülebilirlik konsepti içinde ‘sürdürülebilir iş modelleri’ işletmelerin ürün 

ve hizmetleri ile nasıl rekabet avantajı sağlayabileceğini ve üçlü performans raporlama sistemine 

nasıl katkı sağlayabileceğini göstermesi yönüyle önemli bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır 

(Bocken ve diğ., 2014). Bu kapsamda; Birkin (2009) ve Svensson (2011) gibi araştırmacılar, 

sürdürülebilir iş modellerini işletme bünyesinde tesis ederek nasıl rekabet avantajı elde 

edilebileceğini araştıran birçok çalışma yapmışlardır (Chang ve diğ., 2017). 

2.4. Yeşil Ekonomi 

Geels’e göre (2012); yeşil ekonomi sürdürülebilirlik ile ilgili politikaların 

oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır. “Yeşil Büyüme” –ki sürdürülebilir kalkınma ve 

yoksulluğun önlenmesi bağlamında yeşil ekonominin ön şartıdır-, ilk kez 2005 yılında Seul’de 

gerçekleştirilen 5. Asya ve Pasifik Ülkeleri Çevre ve Kalkınma Bakanları toplantısında gündeme 

getirilmiştir. Toplantı Sonuç Bildirgesinde; yeşil büyüme, azalan kaynak ve iklim krizinin 

giderek arttığı ortamda, yoksulluğun azaltılması için gerekli yeni iş alanları yaratma ve 

sürdürülebilir ekonomik büyümenin bir stratejisi olarak tanımlanmıştır. Birleşmiş Milletler Çevre 

Programı (UNEP) ise yeşil ekonomiyi; “çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları azaltırken, insan 

hayatı ve sosyal eşitliğin geliştirilmesini” sağlayan ekonomi olarak tanımlamıştır.  

Yeşil ekonomi sürdürülebilir kalkınmanın alternatifi değildir. OECD’ye göre 

sürdürülebilirlik, ekonomide gerekli ayarlamaların yapılması ve yatırım kararlarının alınması ile 

sağlanabileceğinden sürdürülebilirliğe giden bir yoldur. Ekosisteme değer katan sistemlerin 

endüstride yaygın şekilde kullanılması durumunda, ekonomik faaliyetler daha kaynak etkin, 

çevreye daha az zararlı ve daha çok sürdürülebilir olacaktır  (Chang ve diğ., 2017). 

Yeşil ekonomi politikaları; yatırımları, çevreye zarar veren faaliyetler yerine daha fazla 

yeşil endüstri ve iş alanlarına kaydırmıştır. Burok ve Borel-Saladin’e (2013) göre; tüm yeşil 

ekonomi politika çerçeveleri, yeşil büyümeyi kolaylaştırmak için benzer plan ve prensipleri 

kabul ederler: 1) Kurumlar, normlar, düzenlemeler ve davranış temelli politikalar; 2) İnovasyon 

ve sanayi politikaları; 3) Eğitim ve işgücü piyasası politikaları; 4) Doğal sermaye, tarım ve 

ekosistem hizmetleri yönetimi ve 5) Altyapı, yapı, şehircilik, ulaşım ve enerji politikaları. 

Araştırmacıların, yeşil ekonomi konusuna katkı sağlayan çalışmaları son yıllarda artış 

göstermiştir (Chang ve diğ., 2017). 
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3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEORİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDEKİ 

PRENSİPLER 

Yukarıda bahsedilen sürdürülebilirlik ve işletmeler ile ilgili dört temel kuram yönetim 

literatüründeki gelişim sürecini özetlemektedir. Ancak, alan henüz tam olarak olgunlaşmamıştır. 

Sonuç olarak sürdürülebilirlik ve işletmelere ilişkin inovatif yaklaşımlar, kuram ve kavramlar 

ortaya çıkmaya devam edecektir. Chang ve diğ., (2017) kuram ve kavramların gelecekteki 

muhtemel yönlerini üç başlık altında incelemektedir. 

3.1. “Ne” Sorusu Yerine “Nasıl” Sorusunun Sorulması 

Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk teorileri; genel olarak 

sürdürülebilirliğin işletmeler için “ne anlama” geldiğini açıklamakta ve işletmelerin 

sürdürülebilirlilik performansını artırabilmek için “ne gibi uygulamaların” hayata geçirilmesini 

konusunu kapsamaktadır. Ancak işletmelerde hangi uygulamaların sürdürülebilir olduğunu 

bilmek, o işletmenin sürdürülebilirliğin gereğini tam olarak yerine getirdiği anlamına gelmez. 

Var olan sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim sistemlerini değiştirmek de sürdürülebilir 

kalkınmanın temel hareket tarzlarından birisidir. Yeşil ekonomi, sürdürülebilirliği toplum 

yapısına “nasıl” entegre edebileceği konusunu odak noktasına almış olduğundan, KS ve KSS 

teorilerden farklıdır. Yeni çıkan teorilerde sürdürülebilirliğin işletmeler için “ne” anlama 

geldiğinden daha çok, sürdürülebilirliğin işletmelerde “nasıl” teşvik edilip geliştirileceğine 

doğru bir yönelmenin olduğu görülmektedir ki, bu durum ortaya yeni çıkan ve gelecekte 

oluşturulacak teorilerin kullanması gereken önemli bir özelliktir (Chang ve diğ., 2017:52). 

3.2. Disiplinlerarası Yaklaşımın Artan Yoğunlukta Kullanılması 

Oldukça kompleks bir konsept olan sürdürülebilirlik, sosyal bilimlerden mühendisliğe 

kadar birçok araştırma alanında çalışılmıştır. KS ve paydaş teorileri gibi teoriler, genel olarak 

yönetim ve organizasyon açısından işletmelerdeki sürdürülebilirliliği konu alırlar. Bunun aksine 

olarak yeni teoriler probleme sadece bir disiplin açısından yaklaşmak yerine birden fazla 

disiplinle sorunu ele alıp çözüm üretme gayreti içerisindedir (Lam ve diğ., 2014). 

3.3. Daha Kapsamlı Sistemleri Kullanarak Sorunlara Yaklaşma 

KS ve KSS ile karşılaştırıldığında, yeşil ekonomi, sürdürülebilirliğin odak noktasını 

işletme ve paydaşlarından işletmelerin dış çevresindeki politik çevreye kaydırmıştır. Vergi 

teşvikleri ve örnek projelerinin oluşturulması gibi çeşitli politika araçları ile hükümetler, 
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firmaların hem ekonomik hem de sosyo-politik çevrelerini değiştirmede kilit rol oynamış ve 

böylece firmaların sürdürülebilirliğe doğru geçişini kolaylaştırmıştır. Yeşil ekonomi ve son 

zamanlarda geliştirilen yeni teoriler (Birlikte Evrim Teorisi – Co-evolution Theory, Çok Katlı 

Perspektif - Multi-Level Perspective, Üçlü Gömülürlük Çerçevesi - Triple Embedded Framework, 

Geçiş Yönetimi – Transition Management), sürdürülebilirlik ve firmalarla ilgili araştırmaları 

daha geniş sosyal sistem bakış açısından bakarak araştırmalarını derinleştirmişlerdir (Chang ve 

diğ., 2017). Sürdürülebilirlik ve firmalarla ilgili temel ve gelişmekte olan teorilerin bir görünümü 

Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. Sürdürülebilirlik ve Firmalar ile ilgili Teorilerin Görünümü 
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4. SONUÇ 

Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal 

sorumluluk gibi kavramların ne anlama geldiğini bilmek ve doğru anlamak ve uygulamak 

işletme yöneticileri için gittikçe önem kazanmaktadır. Çeşitli paydaşlar tarafından talep edilen 

çevre yönetimi standartları ve yönetmeliklerine uyum ve çevreye duyarlı olma konusunda ilerisi 

düşünülerek atılan adımlar işletmelere rekabet avantajı sağlamaktadır (Chang ve diğ., 2017; 

Orlitzky ve diğ., 2003). 

Sürdürülebilir kalkınmanın gündeme gelmesine yol açan küresel sorunların ana 

sebeplerinden birisi de sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutundan biri olan ekonomik hayattır. 

Kısacası, bu boyut sosyal ve çevresel boyutlarda önemli derecede olumsuz etki yaratarak, içinde 

bulunduğumuz gezegeni ve insan hayatını tehdit eder büyüklüğe ulaşmıştır. Son elli yıl içinde 

işletme dünyasında, sürdürülebilirliği tehdit eden faaliyetleri azaltıp yok etmek, bunun tersi 

olarak da tüm boyutlara pozitif yönde katkı sağlayacak politika ve stratejilerin oluşturulmasına 

yönelik teori ve uygulamalarda artış kaydedilmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk teorisi ile 

başlayıp yeşil ekonomi teorisine kadar geçen süreçte işletme hayatını etkileyen söz konusu 

gelişmeleri tam olarak anlamak ve literatürün eğilim trendini görmek, hem bu alanda araştırma 

yapacak akademisyenler hem de işletme yöneticileri için oldukça önemlidir (Chang ve diğ., 

2017).  

Ekonomik ve siyasi hayatın şekillendiricisi olan hükümetler ve sivil toplum örgütlerinin 

kararlı ve son zamanlardaki istikrarlı uygulamaları dikkate alındığında, iş dünyasında ve 

endüstrilerin sürdürülmesinde mümkün olmayan sistemlerin yerini, sürdürülebilirlik temelli yeşil 

ekonomik modellerin aldığı görülmektedir. Bu noktadan hareketle, sürdürülebilirliğin gelişim 

trendine uygun yönetim kararları, işletmelerin ana stratejilerine yön veren ve işletmelerin 

gelecekte var olmasını sağlayan temel koşul olacaktır.  

Kronolojik bir düzen içinde, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), Paydaş Kuramı, 

Kurumsal Sürdürülebilirlik (KS) ve Yeşil Ekonomi teorileri, sürdürülebilirlik ekseninde ana teori 

peyzajını oluşturmuştur. KSS ve KS'in çeşitli tanımları; işletmelerin sürdürülebilirliğinin, 

kurumsal performansa ait ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarının dengesi ile ilgili olduğunu 

göstermektedir. Sürdürülebilirlilik ve inovasyon alanında ortaya çıkan Çok Katlı Perspektif, 

Yönetimde Eş Evrim ve Geçiş Yönetimi gibi yeni yaklaşımlar sürdürülebilirliğin işletmeler için 

"ne" ifade etmesinden daha çok sürdürülebilirliği "nasıl" teşvik edip geliştirecekleri ile 

sorunların tespit ve çözümünde disiplinlerarası yaklaşımların kullanılmasının önemini ortaya 
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koymuştur (Chang ve diğ., 2017). Sürdürülebilirliği erken hedef olarak belirleyen işletmeler, ilk 

olmanın avantajını kullanarak geliştirecekleri yetenek ve becerilerle rakiplerine karşı rekabet 

gücü kazanabileceklerdir. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı girişimcilik eğitiminin, girişimcilik niyetine etkisini ve bu etkide girişimsel öz-

yetkinliğin aracı rolünü belirlemektir. Araştırmanın örneklemini bir üniversitenin meslek yüksekokulu son sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır. Bu üniversitede bulunan farklı bölümlerdeki öğrencilere farklı eğitimciler tarafından 

girişimcilik eğitimi verilecektir. Verilen ders sonucunda öğrencilerin eğitime ilişkin düşünceleri, öz-yetkinlikleri ve 

girişimci olma niyetleri anket tekniğiyle tespit edilecektir. Araştırmada analizler SPSS paketle ve AMOS 

programlarıyla yapılacaktır. Araştırma sonucunda girişimcilik eğitiminin girişimcilik niyetini olumlu yönde 

etkileyeceği ve bu etkide girişimsel öz-yetkinliğin aracı rol üstleneceği beklenmektedir.  

Keywords: Girişimcilik Eğitimi, Girişimsel Öz-Yetkinlik, Girişimcilik Niyeti. 

 

THE EFFECT OF ENTREPRENEURIAL TRAINING ON ENTREPRENEURIAL 

INTENTION: THE ROLE OF ENTREPRENEURIAL SELF-EFFICACY 

Abstract 

The aim of this research is to investigate the effects of entrepreneurial training on the entrepreneurial 

intention and the mediating role of entrepreneurial self-efficacy. The sample of research is the senior students in 

vocational college of a university. Different trainers will give entrepreneurial training students in different 

departments in this university. Then, the educational thinking, self-efficacy and entrepreneurial intention of the 

students will be determined through survey method. Analyzes were be done using SPSS packaging and AMOS 

programs. It is expected that entrepreneurial trainig will positively influence entrepreneurial intention and self-

efficacy will play mediator role. 

Keywords:Entrepreneurial Training, Entrepreneurial Self-Efficacy, Entrepreneurial Intention. 
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1. GİRİŞ 

Ülkelerin ekonomik olarak gelişmesi; uluslararası alanda politik güç elde etmelerine, 

teknolojik ve bilimsel gelişme sağlamalarına ve uluslararası alanda rekabet avantajı elde 

etmelerine katkı sağlamaktadır (İrmiş ve Barutçu, 2012: 2). Girişimcilik ise, ülkelerin ekonomik 

gelişmelerinde önemli bir faktör olarak görülmektedir (Bayrón, 2013: 67). Ayrıca bugün birçok 

ülke işsizlik problemiyle karşı karşıyadır. Bu problemin aşılmasında girişimcilik eğitimlerinin 

faydalı olacağı araştırmacılar ve hükümetler tarafından iddia edilmektedir (Remeikiene, Startiene 

ve Dumciuviene, 2013: 300). Çünkü verilen girişimcilik eğitimleri ile bireylerde istenilen 

girişimsel öz yetkinliğin ve girişimcilik niyetinin açığa çıkarılabileceği düşünülmektedir 

(Kilenthong, Hills ve Monllor, 2008). Böylece ekonomik anlamda istenilen amaca 

ulaşılabilecektir. Bu nedenle ülkelerin girişimciliğe ve girişimcilik eğitimine hak ettiği değeri 

vermesi ve bireyleri girişimciliğe yönlendirmesi gerekmektedir. 

Bu açıdan bu araştırmada girişimcilik eğitiminin bireylerin girişimsel öz yetkinlikleri 

üzerinde ve girişimcilik niyeti üzerinde istenilen etkiyi yaratıp yaratmadığı verilen girişimcilik 

eğitiminden sonra üniversite öğrencileri üzerinde yapılan anket çalışması ile değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. Bu amaçla ilk olarak girişimcilik eğitimi kavramı girişimsel öz yetkinlik kavramı ve 

girişimcilik niyeti kavramı açıklanmış, daha sonra bu değişkenler arasındaki literatürdeki 

ilişkilere dayalı olarak hipotezler geliştirilmiş ve yapısal eşitlik modeli oluşturularak AMOS ve 

SPSS programları yardımı ile elde edilen veriler kapsamında bu değişkenler arasındaki ilişkilerin 

varlığı değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

2. KURAMSAL AÇIKLAMALAR 

2.1. Girişimcilik ve Girişimcilik Eğitimi 

Girişimcilik terimi, Fransızca bir kelime olan ve kökeni kuruluş (enterprise) kelimesine 

dayanan girişimci (entrepreneur) kelimesinden gelmektedir (Balaban ve Özdemir, 2008: 134). 

Bununla birlikte girişimcilik kavramı, herkes tarafından kabul edilen bir tanıma sahip olmamakla 

birlikte, genel olarak bir fikrin katma değere sahip bir ürüne dönüştürülmesi süreci veya faaliyeti 

olarak tanımlanmaktadır (Hattab, 2014: 1-2). Başka bir tanımda ise yeni girişim ve yeni 

organizasyon oluşturma süreci olarak ifade edilmektedir. Bu süreç içerisinde içsel ödüller 

(kişisel tatmin, otonomi, vb.) ve dışsal ödüller (parasal kazanç) için zaman, çaba ve para 

harcanmakta ve risk alınmaktadır (Khuong ve An, 2016: 104). Literatüre bakıldığında 

araştırmacıların girişimcilik kavramını farklı özellikleri açısından açıklamaya çalıştığı 

görülmektedir. Örneğin Cantillon risk üstlenme özelliği, Schumpeter yenilikçi ve dinamik 

özelliği açısından girişimcilik kavramını açıklamaya çalışmışlardır. Say ise üretim girdilerini bir 

araya getirme işi olarak girişimciliği tanımlamıştır (Karadal, 2013: 21). Başka bir tanıma göre 

girişimcilik kâr elde etmek amacıyla riski üstüne alarak başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere mal veya hizmet ortaya çıkarmak için üretim faktörlerini bir araya getirme faaliyeti olarak 

açıklanmaktadır (Aktepe, 2007: 37). Görüleceği gibi girişimciliği tek bir cümle ile açıklamak 

kolay bir şey değildir. Bununla birlikte girişimcilik herkesin hemfikir olduğu üç önemli noktaya 

sahiptir. Bunlardan ilki kendi yaşam tarzını değiştirme inisiyatifini eline alma cesareti, ikincisi 

çevresindeki kaynakları bir araya getirerek farklı değer yaratabilmek ve üçüncü olarak hayal 

gücünü kullanarak, problemleri çözerek tüm bunların karşılığında maddi-manevi ödülü ve riski 

göze alabilmektir (Top, 2006: 6).     
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Drucker girişimciliği tanımlarken girişimcilik bir disiplindir ve herhangi bir disiplinde 

olduğu gibi öğrenilebilir ifadesini kullanmaktadır. Drucker’ın bu ifadesine bağlı olarak 

girişimciliğin öğrenilebileceği ve öğretilebileceği belirtilebilir (Tanrıverdi, Bayram ve Alkan, 

2016: 10). Bununla birlikte eğitim girişimciliğin ortaya çıkmasındaki ve gelişmesindeki en 

büyük yardımcı faktörlerden biri olarak görülmektedir. Çünkü girişimcilik eğitimleri ile 

bireylerdeki girişimcilik özellikleri açığa çıkarılabilir (Bozkurt ve Alparslan, 2013: 11).  

Sutrisno'ya (2003) göre, girişimcilik eğitimi, okulda geliştirilen entegre bir müfredat ile 

yaşam becerilerinin geliştirilmesine ilişkin ilkeleri ve metodolojiyi öğrencilere kazandırmaktadır. 

Ayrıca kişinin kendi işini kurabilmesi için temel sermaye olarak görülen bilginin girişimcilik 

eğitimi ile kişiye kazandırıldığı düşünülmektedir (Kusumajanto, 2015: 156). Ayrıca girişimcilik 

eğitiminin bireylere bağımsızlık ve kendine güven duygusu verdiği, alternatif kariyer 

seçeneklerinin tanınmasını sağladığı, fırsatları daha iyi algılamalarını sağlayarak bireylerin 

ufuklarını genişlettiği iddia edilmektedir (Doğan, 2015: 82).  

Türkiye’de girişimcilik eğitimi ise çoğunlukla üniversitede verilmeye başlanmakta ve 

verilen eğitimde girişimcilik kavramı, girişimcilerin özellikleri, girişimci olma yolları, iş planı 

hazırlama, başarılı ve başarısız girişimci örnekleri, KOBİ’lerin güçlü ve zayıf yanları gibi 

konular ele alınmaktadır. Böylece girişimciliği kariyer seçeneği olarak görmeleri konusunda 

öğrenciler cesaretlendirilmeye ve motive edilmeye çalışılmaktadır. Bunun yanında KOSGEB’in 

vermiş olduğu yeni girişimcilik eğitimleri de son zamanlarda Türkiye’de girişimcilik eğitimi 

konusunda önemli bir yere sahip olmuştur. Bu eğitimler sonucunda bireyler girişimcilik 

konusunda temel konulara hâkim olmakta, bu eğitimlerin vermiş olduğu cesaret ile kendi işinin 

patronu olmakta ve devletin sunduğu maddi desteklerden de yararlanabilmektedir.  

2.2. Girişimsel Öz-Yetkinlik 

Belirli bir alanda öz-yetkinlik bireylerin kendi becerilerine ve yeteneklerine ilişkin 

algılamalarına dayanmaktadır (Wilson, Kickul ve Marlino, 2007: 389). Bandura’ya göre öz-

yetkinlik, bireyin belli bir performansı göstermesi için gerekli etkinlikleri düzenleyip başarılı bir 

biçimde gerçekleştirme kapasitesi hakkında kendine ilişkin inancıdır. Yani öz-yetkinlik, 

algılanan ve gözlemlenen bir beceri değil, belirli koşullar altında mevcut becerilerle "ne 

yapabilirim" sorusuna bireylerin içsel inancıdır. (Tuncer, 2012: 208).  

Girişimsel öz-yetkinlik ise bireyin kendinde bulunduğunu düşündüğü girişimciliğe ait 

özelliklerine ilişkin inancına dayanmaktadır. Çünkü bireylerin sahip olduğu bazı kişisel 

özellikler girişimci olmak için kilit rol oynamaktadır. Bu özellikler değerlendirildiğinde bağımsız 

davranma arzusu, yaratıcılık ve risk alma cesareti karşımıza çıkmaktadır. Bireyin kendisinde bu 

özelliklerin olduğuna dair inancı girişimsel öz yetkinliği ifade etmektedir (Ebert ve Griffin, 

2013: 64-65; Tağraf ve Halis, 2008: 93). 

De Noble ve arkadaşları (1999) girişimsel öz-yetkinliğin; risk ve belirsizlik yönetimi, 

yenilik ve ürün geliştirme, kişilerarası ağ yönetimi, fırsatlardan yararlanma, kritik kaynakların 

temini ve tahsisi ve yenilikçi bir çevrenin geliştirilmesi becerilerini içermesi gerektiğini iddia 

etmişlerdir (Remeikiene, Startiene, ve Dumciuviene, 2013: 302).  
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Bunların dışında öz-yetkinliğin, bireylerin karar verme sürecinde, düşünme sürecinde ve 

risk alma cesaretinde önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Ayrıca girişimciliğe yüksek bir ilgi 

duyan her kişi, tek başına kalabilmekte, kararlar almaya ve kendi takdirine bağlı olarak 

ulaşılacak hedefleri gerçekleştirmeye cesaret edebilmektedir (Kusumajanto, 2015: 156). Bunun 

temelinde girişimsel öz-yetkinlik yer almaktadır. Öz-yetkinlik algısının yarattığı etkiler 

içerisinde belki de en önemlisi; bu kavramın, kişinin gelecekteki iş performansını geçmiş 

performansından bile daha yüksek oranda açıklayabilme gücüne sahip olmasıdır. Bu açıdan öz-

yetkinlik algısı kişilerin girişimcilik süreçlerindeki göstermeleri gereken yüksek performansın bir 

açıklayıcı faktörü olarak görülebilir (Çetin, 2011: 74). 

2.3. Girişimcilik Niyeti 

Girişimcilik için en önemli aşamayı karar vermek oluşturmaktadır. Kararın 

belirlenmesinde ise önemli bir unsur olarak karşımıza girişimcilik niyeti çıkmaktadır. 

Girişimcilik faaliyetinde bulunmayı sağlayan girişimcilik niyeti, kişinin diğer kariyer 

seçeneklerinden ziyade çevresindeki potansiyel fırsatları değerlendirmesini sağlayacak bir 

işletme kurma ve girişim başlatma düşüncesini yansıtmaktadır (Çelik, İnce ve Bozyiğit: 2014: 

114). Bu bağlamda, girişimcilik faaliyeti, niyet edilerek yapılan planlanmış bir davranış olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada, Krueger ve arkadaşları yeni bir iş girişimi oluşturmaya 

ilişkin her kararın anlık verilen bir karar olmaktan ziyade planlı olduğu varsayımını ileri 

sürmüştür (Kahya ve İmamoğlu, 2015: 144). Bu açıklamaya bağlı olarak bireylerde planlı olarak 

ortaya çıkacak girişimcilik niyetinin ardında yer alan faktörlerin bilinmesi gerektiği söylenebilir. 

Çünkü bireylerin girişimcilik niyetleri ortaya çıkarılarak girişimcilik faaliyetleri arttırılabilir ve 

böylece işsizlik sorununda da önemli iyileştirmeler sağlanabilir.   

3.  ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ VE MODELİ 

3.1. Girişimcilik Eğitiminin Girişimsel Öz-Yetkinliğe Etkisi 

Malebana ve Swanepoel (2014) Güney Afrika’da iki üniversitede 355 öğrenciden elde 

ettikleri veriler sonucunda girişimcilik eğitiminin girişimsel öz-yetkinliği olumlu ve anlamlı 

olarak etkilediğini belirlemişlerdir. Benzer şekilde Zhao, Hillsve Seibert (2005) girişimcilik 

eğitiminin girişimsel öz-yetkinliği olumlu yönde ve anlamlı olarak etkilediği sonucuna 

ulaşmışlardır. Bu sonuçlara bağlı olarak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir. 

H1: Girişimcilik eğitimi girişimsel öz-yetkinliği olumlu yönde etkilemektedir.  

3.2. Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Niyetine Etkisi 

Literatüre bakıldığında girişimcilik eğitiminin girişimcilik niyetine etkisini araştıran 

birçok araştırmaya rastlanmıştır. Bu araştırmaların bazılarına göre şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

Kolvereid ve Moen (1997) girişimcilik eğitimi alanların almayanlara göre girişimci olma 

niyetinin daha güçlü olduğunu ve girişimcilik eğitimi alan öğrencilerin yeni bir iş kurma 

olasılığının daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. Balaban ve Özdemir (2008) girişimcilik 

eğitiminin,  girişimcilik eğilimini olumlu yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Izedonmi ve 

Okafor (2010) girişimcilik eğitiminin öğrencilerin girişimci olma niyetini olumlu olarak 
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etkilediğini ifade etmişlerdir. Bozkurt (2014) ise girişimcilik eğitimi alan üniversite 

öğrencilerinin davranışa yönelik tutumlarının ve algılanan davranış kontrolünün girişimci olma 

niyetlerini olumluyönde etkilediğini belirlemişlerdir. Bu bulgulara dayanarak aşağıdaki hipotez 

geliştirilmiştir. 

H2: Girişimcilik eğitimi girişimcilik niyetini olumlu yönde etkilemektedir. 

3.3. Girişimsel Öz-Yetkinliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi 

Bireylerin girişimsel öz-yetkinlik algıları ne kadar yüksek olursa yeni bir işe başlama 

niyetleri yani girişimcilik niyetleri o kadar yüksek olacaktır (Drnovsek, Wincent ve Cardon, 

2010: 338). Literatürde bu görüşü destekleyen birçok araştırma bulunmaktadır. Bu 

araştırmalardan birinde Ayodele (2013) girişimsel öz-yetkinliğin girişimcilik niyetini olumlu 

yönde ve anlamlı olarak etkilediğini belirlemiştir. Benzer şekilde Izquierdo ve Marc (2008) 

yapmış oldukları araştırmada girişimsel öz-yetkinlik ile girişimcilik niyeti arasında olumlu ve 

anlamlı ilişki tespit etmişlerdir. Bu sonuçlara göre aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir. 

H3: Girişimsel öz-yetkinlik girişimcilik niyetini olumlu yönde etkilemektedir. 

3.4. Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Niyetine Etkisinde Girişimsel Öz- 

Yetkinliğin Aracı Etkisi 

Girişimcilik eğitiminde bireylerin girişimcilik konusundaki bilgileri arttırılmakta ve 

girişimcilik özellikleri ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca girişimcilik doğru adımlarla 

yapılırsa, başarılı olacağı örneklerle bireylere gösterilmektedir. Bu açıdan girişimcilik eğitimi ile 

bireylerin kendilerine olan inancı açığa çıkarılabilir ve bunun sonucunda da bireylerin girişimci 

olma niyetleri arttırılabilir. Bu düşünceyi destekleyen bir çalışmaya alan yazında 

rastlanmamıştır. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bu değişkenlerin ikili karşılaştırmalarını 

yapan çalışmalar alan yazında mevcuttur. Bu ikili ilişkilerin varlığına bağlı olarak girişimcilik 

eğitiminin girişimcilik niyetine etkisinde girişimsel öz-yetkinliğin aracı etkiye sahip olacağı 

düşünülmektedir. Bu açıklamaya bağlı olarak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.  

H4: Girişimcilik eğitiminin girişimcilik niyetine etkisinde girişimsel öz-yetkinlik aracı 

etkiye sahiptir. 

Yukarıda ifade edilen ampirik araştırma bulguları doğrultusunda aşağıdaki araştırma 

modeli oluşturulmuştur.  

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Girişimcilik 

Eğitimi 

Girişimcilik 

Niyeti 
Girişimsel Öz-

Yetkinlik 
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4. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİ 

4.1. Araştırmanın Amacı, Örneklemi ve Ölçüm Aracı 

Bu araştırmanın amacı mezun durumunda olan önlisans öğrencilerine verilen girişimcilik 

eğitiminin onların girişimcilik niyetini etkileyip etkilemediğini ve bu etkide girişimsel öz-

yetkinliğin aracı rol üstlenip üstlenmediğini ortayaçıkarmaktır.Araştırma bir devlet 

üniversitesinin meslek yüksekokulunda kayıtlı son sınıf öğrencileri üzerinde yapılmıştır. 

Üniversitenin bu biriminde girişimcilik eğitimi alıp ders devamlılığı olan yaklaşık 135 öğrenci 

bulunmaktadır. Öğrencilerin farklı programlara kayıtlı olması nedeniyle eğitimler farklı 

eğitmenler (hocalar) tarafından verilmektedir. Araştırmada veriler anket tekniğiyle elde 

edilmiştir. 110 öğrenciye anket dağıtılmış ve toplanmış, bazı anketlerde veri kayıpları yaşanması 

nedeniyle 104 anket değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin analizinde SPSS ve AMOS paketleme 

programları kullanılmıştır. 

Araştırmada öğrencilerin girişimcilik eğitimine bakış açıları Adekiya ve Ibrahim (2016) 

tarafından geliştirilen 8 soruluk ölçekle değerlendirilmiştir. Öğrencilerin girişimsel öz-yetkinlik 

düzeylerini belirlemede Kickul, Gundry, Barbosa ve Whitcanack (2009) tarafından geliştirilen 

10 soruluk ölçek kullanılmıştır. Girişimcilik niyetini tespit etmede ise Linan ve Chen’in (2009) 

geliştirdiği Adekiya ve Ibrahim’in (2016) ilave maddelerle genişlettiği ölçekten yararlanılmıştır. 

Ölçeklerdeki ifadelerin5’li Likert tipi cevaplanması istenilmiştir (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 5-

Kesinlikle Katılıyorum).Araştırmada cinsiyet,ailenin aylık geliri, annenin eğitim düzeyi, babanın 

eğitim düzeyi ve aile mesleği değişkenleri kontrol değişkeni olarak değerlendirilmiştir. 

4.2. Bulgular 

Araştırmada elde edilen verilerin normal dağılama uygunluğu Kolmogorov-Smirnov ve 

Shapiro-Wilk testleri ile incelenmiş ve analizlerde verilerin normal dağılıma uymadığı 

belirlenmiştir. Araştırmada yapılan tüm analizler verilerin normal dağılım uygunluğunun 

olmadığı göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 

4.2.1. Demografik Bulgular 

Katılımcı öğrencilerin demografik bilgileri Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo 2’ye 

bakıldığında erkek öğrencilerin sayıca fazla olduğu; ailesinin aylık geliri 1501-3000 tl (%44,2) 

arasında olan öğrencilerin 1500 tl altı (%39,4) gelire sahip olan öğrencilere nazaran daha fazla 

olduğu; eğitim düzeyi açısından ise annesi (%75,0) ve babası (67,3) ilköğretim düzeyinde olan 

öğrencilerin sayıca fazla olduğu görülmektedir. Katılımcı öğrencilerin aile mesleklerine 

bakıldığında; ailesi memur olan öğrencilerin sayıca en az (3,8) grubu oluşturduğu gözlenmiştir. 
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Tablo 1. Katılımcı Öğrencilerin Demografik Bilgileri 

DEĞİŞKEN KATEGORİ FREKANS (%) 

Cinsiyet Erkek 56 53,8 

 Kadın 48 46,2 

Ailenin Aylık Geliri 1500 tl ve altı 41 39,4 

 1501-3000tl 46 44,2 

 3001-5000 tl 9 8,7 

 5000 tl üzeri 8 7,7 

Annenin Eğitim Düzeyi Okur-Yazar Değil 11 10,6 

 İlköğretim 78 75,0 

 Lise 15 14,4 

Babanın Eğitim Düzeyi İlköğretim 70 67,3 

 Lise 34 32,7 

Aile Mesleği Memur 4 3,8 

 İşçi 23 22,1 

 Emekli 22 21,2 

 Serbest Meslek 25 24,0 

 Esnaf 15 14,4 

 Çiftçi 15 14,4 

4.2.2. Ölçeklere İlişkin Faktör Analizi Bulguları 

Araştırmada kullanılan her bir ölçeğin faktör yapısını belirlemek için sırasıyla açıklayıcı 

ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Açıklayıcı faktör analizinde girişimcilik eğitimi 

ölçeğindeki “GE6: Bu ders/kurs işletme kurabilmem için bana gerekli becerileri ve uzmanlığı 

kazandırmıştır” sorusunun; girişimsel öz-yetkinlik ölçeğindeki GÖY4: Resmi bir iş planı 

hazırlayabilirim” ve “GÖY6: Başkalarını işletmeme yatırım yapması için ikna edebilirim” sorularının; ve 

girişimcilik niyeti ölçeğindeki “GN9: Farklı seçenekler arasında bir girişimci olmayı tercih 

ederdim” sorusunun faktör yüklerinin ,40’ın altında olması nedeniyle analizden çıkarılmıştır. 

Açıklayıcı faktör analizinde girişimcilik eğitimi, girişimsel öz-yetkinlik ve girişimcilik niyeti 

ölçeklerinin her birinin KMO değeri sırasıyla (,867), (,877), (,888) olduğu görülmüş ve 

küresellik testi oranlarının ,000 olduğu belirlenmiştir. Ölçeklerin güvenilirliklerinde cronbach 

alfa katsayıları incelenmiş ve ölçeklerin cronbach alfa katsayısının sırasıyla (,824), (,877), (,880) 

olması nedeniyle ölçeklerin güvenilir olduğu belirlenmiştir.  

Ölçeklerin her birinin açıklayıcı faktör analiziyle elde edilen faktör yapısı doğrulayıcı 

faktör analiziyle test edilmiş, model uyum indekslerini iyileştirmek adına ölçek ifadeleri arasında 

gerekli modifikasyonlar yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde her bir ölçek yapısının model 

uyum indeksleri gerekli ölçütleri sağlamıştır.  
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4.2.3. Hipotezlerin Testi 

Araştırmada hipotezlerin testine ilişkin yapısal eşitlik modellemesi yapılmadan önce 

korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizinde verilerin normal dağılmadığı göz önüne 

alınarak spearman korelasyon analizi kullanılmıştır; bulgular Tablo 2’da gösterilmiştir. 

Tablo 2. Değişkenler Arasındaki İlişki 

Faktörler X
 

SS 1 2 3 

1-Girişimcilik Eğitimi 4,294 ,521 1   

2-Girişimsel Öz-Yetkinlik 4,050 ,616 ,400
**

 1  

3-Girişimcilik Niyeti 4,205 ,697 ,322
**

 ,642
**

 1 

Tablo 2 incelendiğinde girişimcilik eğitimi algısının, öğrencilerin girişimsel öz-yetkinliği 

ve girişimcilik niyetiyle %99 önem düzeyinde olumlu ve anlamlı yönde ilişkili olduğu 

görülmektedir. Tabloya bakıldığında girişimsel öz-yetkinliğin girişimcilik niyetiyle ilişkinin de 

%99 önem düzeyinde olumlu ve anlamlı olduğu gözlenmektedir. 

Araştırmada hipotezlerin testinde AMOS programıyla yapısal denklik modellemesi 

kullanılmıştır. Yapısal denklik modellemesi analizi yapılmadan önce değişkenler arasında çoklu 

doğrusallık sorununun bulunup bulunmadığı değişkenlerin varyans büyütme çapı (Variance 

Infilation Faktor-VIF) ve tolerans indeksleri (değişkenlerce açıklanamayan varyans oranı) 

incelenerek tespit edilmiş ve değişkenlerin VIF değerinin 10’un altında,tolerans değerinin ise 

0,10’un üstünde olması nedeniyle söz konusu doğrusallık sorununun olmadığı anlaşılmıştır. Bu 

nedenle de yapısal eşitlik modellemesi yapılabileceği kanısına varılmıştır. Öte yandan verilerin 

normal dağılım sergilemediği göz önüne alınmış ve bu doğrultuda yapısal eşitlik 

modellemesinden bootstrap yöntemi tercih edilmiştir. Yapısal eşitlik modellemesinde elde edilen 

kestirim sonuçları Şekil 2’de sunulmuştur.  
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Şekil 2. Standardize Edilmiş Kestirim Sonuçlarının Model Üzerinde Gösterilmesi 

Araştırmada değerlendirilen temel modelin uyum iyiliği değerlerinin gerekli ölçütleri 

sağladığı, dolayısıyla da modelin kabul edilebilir olduğu belirlenmiştir (Tablo 3).  

Tablo 3. Modelin Uyum İndekslerine İlişkin Değer Aralıkları  

İndeksler Referans Değeri Ölçüm Modeli 

CMIN/DF 0< χ2/sd ≤ 5  1,668 

RMR <,08 ,059 

CFI ≥,95 ,978 

IFI ≥,90 ,981 

TLI ≥,90 ,960 

RMSEA <,05-≤,08 ,071 

Araştırmada hipotezlerin testine ilişkin yapılan yapısal eşitlik modellemesi analizinde 

modelin kestirim değerleri aşağıda Tablo 4’te yer almaktadır. 
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Tablo 4. Modelin Kestirim Sonuçları 

Hipotez Yordanan 

Değişken 

 Yordayan 

Değişken 

Standardize 

R. Y. 

Alt 

Düzey 

Üst 

Düzey 

p 

H1 GÖY <---- GE ,528 ,250 ,744 ,001 

H3 GN <---- GÖY ,744 ,541 ,914 ,003 

H2 GN <---- GE -,099 -,373 ,116 ,430 

Araştırmada temel modeldeki değişkenlerindoğrudan, dolaylı ve toplam etkileri Tablo 

5’desunulmuştur. 

Tablo 5. Değişkenlerin Doğrudan, Dolaylı ve Toplam Etkileri 

Değişkenler Etkiler GE GÖY 

GÖY Doğrudan ,528 ,000 

Dolaylı ,000 ,000 

Toplam ,528 ,000 

GN Doğrudan -,099 ,744 

Dolaylı ,392 ,000 

Toplam ,294 ,744 

Yukarıdaki Tablo 4 ve Tablo 5’deki bulgular incelendiğinde girişimcilik eğitiminin 

girişimsel öz-yetkinliği olumlu (,528) ve anlamlı (,001) olarak etkilediği, dolayısıyla da H1’in 

desteklendiği görülmektedir.Dolayısıyla öğrencilerin girişimcilik eğitiminden memnuniyeti ve 

eğitimin başarılı olduğuna ilişkin inancı onların girişim faaliyetini gerçekleştirebilmesi için 

gerekli özelliklere sahip olduğu algısını artırmıştır. 

Tablo 4 ve Tablo 5’den elde edilen bulgulargirişimcilik eğitiminin girişimcilik niyetinin 

doğrudan anlamlı (,430)düzeyde etkilemediğini, dolayısıyla da H2’nin desteklenmediğini 

göstermiştir. Öte yandan tablolardaki bulgular girişimcilik eğitiminin girişimcilik niyetini 

doğrudan olmasa da dolaylı (,392) olarak (girişimsel öz-yetkinlik aracılığıyla) etkilediği 

yönündedir. Bu bulgular girişimsel öz-yetkinliğin bulunduğu bir modelde; girişimcilik eğitiminin 

girişimcilik niyetine etkisinin girişimsel öz-yetkinlik üzerinden dolaylı olarak gerçekleştiğini 

göstermektedir.  

Araştırmadaki bir diğer bulgu girişimsel öz-yetkinliğin girişimcilik niyetini olumlu yönde 

(,744) ve anlamlı (,003)düzeyde etkilediği; dolayısıyla H3’ün desteklendiği yönündedir. 

Dolayısıyla öğrencilerin girişimci olabilmesi için gerekli yetkinliğe sahip olduğunu 

düşünmesiyle, kendi işini kurma düşüncelerinin arttığı belirlenmiştir.  
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Araştırmada girişimcilik eğitiminin girişimcilik niyetine etkisinde girişimsel öz-

yetkinliğin aracı rol üstlenip üstlenmediği girişimsel öz-yetkinlik aracı değişkeni modelden 

çıkarılarak incelenmiş ve elde edilen model Şekil 3’te sunulmuştur. 

 

Şekil 3.Aracısız Standardize Edilmiş Kestirim Sonuçlarının Model Üzerinde Gösterilmesi 

Oluşturulan aracısız modelin uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 6).  

Tablo 6. Aracısız Modelin Uyum İndekslerine İlişkin Değer Aralıkları 

İndeksler Referans Değeri Ölçüm Modeli 

CMIN/DF 0< χ2/sd ≤ 5  1,499 

RMR <,08 ,054 

CFI ≥,95 ,936 

IFI ≥,90 ,938 

TLI ≥,90 ,923 

RMSEA <,05-≤,08 ,070 

Araştırmada aracısız modelin kestirim değerleri Tablo 7’de verilmiştir: 

Tablo 7. Aracısız Modelin Kestirim Sonuçları 

Yordanan 

Değişken 

 Yordayan 

Değişken 

Standardize 

R. Y. 

Alt 

Düzey 

Üst Düzey p 

GN <---- GE ,289 ,043 ,533 ,017 
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Tablo 7’deki bulgular girişimsel öz-yetkinlik modelden çıkarıldığında,girişimcilik eğitimi 

girişimcilik niyetini olumlu yönde (,289) ve anlamlı (,017) düzeyde etkilediği yönündedir. Tablo 

4 ve Tablo 5’teki aracı değişken olan girişimsel öz-yetkinliğin modele dâhil edilmesiyle 

girişimcilik eğitiminin girişimcilik niyetine etkisinin anlamsız olduğu bulgusu dikkate 

alındığında;girişimcilik eğitiminin girişimcilik niyetine etkisinde girişimsel öz-yetkinliğin tam 

aracı rol üstlendiği; dolayısıyla H4’ün desteklendiği söylenebilir.Bu bulgu doğrultusunda 

öğrencilere verilen girişimcilik eğitiminin onların girişimsel öz-yetkinliğini artırdığı, öz-

yetkinliğin artmasıyla da girişimci olma düşüncesinin ortaya çıktığı görülmüştür.  

5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırmada girişimcilik eğitiminin girişimcilik niyetine etkisinde girişimsel öz-

yetkinliğin aracı rol üstlenip üstlenmediği belirlenmiştir. Girişimcilik eğitiminin girişimcilik 

niyetine etkisini inceleyen ulusal ve uluslararası araştırmaların olduğu belirlenmiş; fakat söz 

konusu araştırmalarda değişkenler arası ikili doğrusal etkiye odaklanıldığı,ulusal yazında 

girişimcilik eğitiminin girişimcilik niyetine etkisinde girişimsel öz-yetkinliğin aracı rolünü 

inceleyen araştırmanın olmadığı görülmüştür. Bu nedenle de elde edilen bulguların ülkemizde 

girişimci olma niyetini artıracağı düşünülmüştür. 

Araştırmadaanket uygulaması yapılmadan önce öğrencilere yaklaşık 40 saat teori, 

uygulama ve güncel örnekleri içeren girişimcilik eğitimi verilmiştir. Daha sonra anket 

uygulaması gerçekleştirilerek elde edilen veriler doğrultusunda hipotezler yapısal eşitlik 

modellemesi ile test edilmiştir. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğrencilerin girişimcilik eğitiminden memnun 

olması ve bu eğitimi başarılı bulmasıyla birlikte, girişimcilik için gerekli yetkinliğe sahip olduğu 

algısı oluşmaktadır. Öğrencilerin söz konusu öz-yetkinliğe ilişkin algıları onların girişimci olma 

niyetlerini de artırmaktadır. Bir diğer ifadeyle kendisinde girişimci özelliklerin bulunduğunu 

düşünen öğrencilerin bir işletme kurma ve girişim başlatma düşüncesi ortaya çıkmaktadır. 

Öğrencilere verilen girişimcilik eğitimi girişimsel öz-yetkinliğin bulunduğu bir modelde onların 

doğrudan girişimcilik niyetini etkilememektedir. Verilen eğitim öz-yetkinliklerini artırmakta, 

artan öz-yetkinlikle birlikte de girişimci olma niyeti oluşmaktadır.  

Bu araştırmada verilerin tek bir üniversitenin tek bir biriminden elde edilmesi, farklı 

üniversite verileriyle karşılaştırılmaması araştırmanın kısıtları olarak söylenebilir. Gelecekte 

yapılacak araştırmalarınsöz konusu modeli farklı üniversitelerle karşılaştırması, modele kişilik 

ve sosyal destek gibi değişkenleri de dâhil ederek analizler yapılması önerilebilir.  
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Özet  

Türkiye’de kırsal alanlarda en önemli istihdam kaynağı tarımsal faaliyetlerdir. Bununla birlikte yöresel 

ürünlerin üretimi ve satışı da kırsal alanlarda yaşayanlara ek gelir imkanı sağlamaktadır. AB ve ülkemizde 

uygulanan kırsal kalkınma programları ile kırsal alanların gelişmesi de hızlanmaktadır. Dünyada ve ülkemizde 

kadın girişimciler çeşitli programlar ve birçok fon kapsamında desteklenmektedir. Bu doğrultuda kadın 

girişimcilerin potansiyelinden daha verimli yararlanmak için içlerinde bulundukları durumun iyi analiz edilmesi ve 

sorunların ortaya konması önem arz etmektedir. Bu çalışmada da kadınların kırsal alanlarda etkinliğinin 

arttırılması, kırsal alanda da ki kadınların çalışma hayatına katılımının sağlanması,  ekonomik ve sosyal 

kazanımlardan faydalanması için gerekenlerin tespiti amaçlanmaktadır. Bu çalışma ile Burhaniye ilçesi ve 

çevresinde bulunan kırsal alanlarda faaliyet gösteren kadın girişimcilerin sosyo demografik özellikleri, kurdukları 

işlerin sürdürülebilirliği, herhangi bir girişimcilik eğitimi alıp almadıkları ve süreç boyunca karşılaştıkları sorunlar 

ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında yapılan yatırımlar incelenecek kadın girişimcilerin 

karşılaştıkları sorunlar ve işleyişte aksayan yönler ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda kırsal 

alandaki kadın girişimcilerin başlıca sorunları; eleman bulma da sıkıntılar, alt yapı olanaklarının yetersizliği, kırsal 

alanlardaki yolların bakımsız olması, pazar ve pazarlama konusunda yetersiz bilgi düzeyi, çevre ve toplum baskısı, 

yetersiz sermaye ve destek mekanizmalarından haberdar olmama biçiminde özetlenebilir. Kadınların iş hayatı 

konusunda ve kadın girişimcilere yönelik destekler ile ilgili bilgilendirilmeleri için bölgesel kadın girişimcilik 

merkezlerinin kurulması ve işletme kurmak isteyen kadınların ilgili sektörlerdeki destek mekanizmalarından 

haberdar edilmesi için çalışmalar yapılması kadın girişimcilerin artmasına katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kadın Girişimciler, Kırsal Alan, Kalkınma, Yiyecek- İçecek 
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PROBLEMS OF WOMEN ENTREPRENEURS IN RURAL AREAS: 

CASE of FOOD AND BEVERAGE 

Abstract 

The most important employment source in rural areas is agricultural activities in Turkey. In addition to 

this, the production and sale of local products also provide possibility of additional income for those living in rural 

areas. The development of rural areas is accelerating with the rural development programs implemented in the EU 

and our country. Women entrepreneurs in the world and in our country are supported by various programs and 

many funds. In this direction, it is important to analyze the situation in which in order to benefit more effectively 

from the potential of woman entrepreneurs and reveal the problems they have. In this study, it is aimed to increase 

the effectiveness of women in rural areas, to ensure participation of women in rural areas to working life, and to 

determine the necessity to benefit from economic and social gains. With this study, woman entrepreneurs operating 

in the rural areas of Burhaniye district and its surroundings tried to reveal their socio-demographic characteristics, 

the sustainability of the work, they run whether  they received any entrepreneurship education and the problems 

they faced during the process. Investments made within the scope of the research were presented to the women 

entrepreneurs to be investigated by suggesting solutions to the problems they faced and the ineffective sides of the 

business. The main problems of female entrepreneurs in rural areas are; Lack of care in rural areas, inadequacy in 

marketing and marketing, environmental and social pressure, inadequate capital and support mechanisms. 

Establishment of regional women entrepreneurship centers for women to be informed about work life and support 

for women entrepreneurs and work to inform women in support sectors in the relevant sectors will contribute to the 

growth of women entrepreneurs. 

Keywords: Entrepreneurship, Women Entrepreneurs Rural Area, Development, Food and Beverage 

1. GİRİŞ 

Ülkemizin geleneksel değer ve tutumları göz önüne alındığında kadınlar sosyo-ekonomik 

yapısından kaynaklanan nedenlerle dezavantajlı duruma düşmektedirler.  

“Kadın Girişimci” kategorisi içine kimlerin katılıp kimlerin katılmayacağı, tanım 

açısından üzerinde durulması gereken bir noktadır. Örneğin, kendi hesabına çalışan kadınlar, 

ekonomik faaliyetlerini ev içi mekanlarda sürdürüyor iseler bu gruba girmeli midirler? Ya da, 

kendileri adına kayıtlı bir iş yeri sahibi olan ancak bu iş yerinin faaliyetlerine hiçbir şekilde 

katılmayan kadınlar girişimci sayılmalı mıdır? Kendi hesabına iş yeri sahibi görünen çok sayıda 

kadının bu iş yerlerini işletmediği, ailelerin erkek üyeleri için bir paravan olduğu bilinen bir 

gerçektir (Bedük, 2005).  

Bu nedenle kadın girişimcilikle ilgili çalışmalardaki tanımlar şu ortak noktaları 

içermektedir (Ecevit, 1993; 19-20);  

 Ev dışı bir mekanda, kendi adına kurduğu bir iş yeri olan. 

 Bu iş yerinde tek başına veya istihdam ettiği diğer kişilerle birlikte çalışan 

ve/veya işin sahibi olması sıfatı ile ortaklık kuran. 

 Herhangi bir mal veya servisin üretilmesiyle ilgili faaliyetleri yürüten, bu mal 

veya servisin dağıtım, pazarlama ve satışını yapan/yaptıran. 

 İşi ile ilgili olarak ilişkiye girilmesi gereken kişi, örgüt, kurum veya kuruluşlarla 

kendi adına ilişki kuran. 
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 İş sürecinin örgütlenmesi, mal ve hizmet üretiminin planlanması, iş yerinin 

işletilmesi, kapatılması veya geliştirilmesine kendisi karar veren. 

 İşinden elde ettiği kazancın yatırım ve kullanım alanları üzerinde söz sahibi olan 

kadındır.  

Kalkınmada kadın yaklaşımının özünde, kadının gerçekte ne istediğinin ve toplum 

içerisinde ne yaptığının araştırılması ve kadınların katılımını güçlendirecek olanaklar ve 

kaynakların sağlanması bulunmaktadır. Kadının aile ve toplumsal yaşamın her alanında 

erkeklerle eşit hatta çoğu zaman onlardan daha fazla yük ve sorumluluk taşıdığı bilinmektedir. 

Ancak kalkınmanın nimetlerinden erkeklerle eşit oranda yararlanamayan kadınlar, dünya 

yoksulları arasındaki en yoksul dilimde çoğunluğu oluşturmaktadır (Öztaş, 2012: 2).Kırsal 

alanlarda özellikle yiyecek içecek hizmetlerinde kadınların rolü oldukça fazladır. Ancak 

Türkiye’de kadınlarımız geleneksel rollerinin ve istihdam biçimlerinin dışına çıkmakta başarılı 

olamamaktadırlar. Bu durumun nedenlerinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyolojik 

boyutları olduğu da söylenebilir ( Özer ve Biçerli, 2004: 56). 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Kırsal alanlarda kalkınmanın sağlanmasını amaçlayan girişimcilik faaliyetlerinin temel 

hedef gruplarından birisi de kadınlardır. Kırsal alanda kadın, erkeğin gerçekleştirdiği faaliyetleri 

aynı oranda hatta daha fazla yerine getirirken ücretsiz aile işçisi statüsünden kurtulamamaktadır. 

Bu nedenle, kadınlara yönelik gelir getirici girişimcilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve kredi 

kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılması kırsal alanların sosyo-ekonomik açıdan kalkınmanın 

sağlanması ile eş değerlidir. 

Kadınların güçlenmesi, istihdamlarının artışı, kalkınmaları ve gelir getirici bir işe sahip 

olmalarında önemli bir konu olan girişimcilik, mevcut çalışmalarda, kırsal ve kentsel alanlarda 

birbirinden farklı şekillerde oluşmaktadır (Gülçubuk ve diğ., 2011, Ecevit, 2007). 

Birçok çalışmada, ekonomik kalkınma ile kadınların istihdama katılım oranları arasındaki 

ilişki, ülke karşılaştırmalarıyla birlikte ele alınmış ve kadınların üretici rolleri üzerinde 

durulmuştur. Boserup’un 1970 yılında yayınladığı “Ekonomik Kalkınmada Kadınların Rolü” 

isimli çalışmasında ve Schwartz’ın, 1976 yılında yayınlanan “Enterpreneurship, A New Female 

Frontier” başlıklı öncü makalesinde kadın girişimcilerin kalkınmadaki rolüne odaklanılmıştır 

(Boserup, 1970; Casson vd., 2006: 612). Bu doğrultuda BM tarafından 1980’li yıllar “Kadın 

Girişimciliğinin On Yılı” olarak ilan edilmiş, kalkınma odaklı kadın girişimciliği politikalarının 

geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Ecevit 1993’te yaptığı ‘Kadın Girişimciliğinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Bir Model 

Önerisi”çalışmasında, işgücü piyasasındaki yapılar talepler ve eğilimler çerçevesinde kadınların 

durumunu, eğitim ve beceri düzeylerini değerlendirmekte, girişimci kadın tanımını tartışmakta, 

kadınlar için girişimciliğin hangi koşullar sağlandığı takdirde güçlendirici bir etkisinin 

olabileceği sorusuna cevap aramaktadır.  
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Özgen ve Ufuk (2000) tarafından hazırlanan “Kırsal Kesimde Kadın Eğitimi” adlı 

çalışmalarında Ülkemizde özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınlar eğitim açısından çok daha 

olumsuz koşullarda bulundukları üzerinde durmuşlardır. 

Bedük (2005: 106) çalışmasında, Türkiye'de kadının yerinden bahsetmiş, kadın 

girişimcinin tanımını yapmış ve kadın girişimcilerin sorunlarını ortaya çıkararak öneriler 

sunmuştur. Soysal (2010) yaptığı çalışmasında girişimciliğin hız kazandığı günümüz dünyasında, 

Türkiye perspektifinden, kadınların girişimcilik faaliyetlerinde karşılaştıkları engelleri ve 

yaratacakları fırsatları kuramsal bir çerçevede ele almayı amaçlamıştır. 

Sayın (2011), çalışmasında kadın girişimcilerin sorunlarını tespit ederek, gelecekteki 

olası iyileşmeler için bazı öneriler sunmuştur.  

Gül (2016) çalışmasında kadın girişimcilerin karşılaştığı kültürel dirençler, önyargılar, 

ayrımcılıklar ve ekonomik kaynaklara erişimde yaşanan engeller ve kadın istihdamı önündeki 

yapısal sorunlar, çoğu kez görmezden gelindiği için, kadın girişimciliğini desteklemeye dönük 

politikaların başarı düzeyinin sınırlı kaldığını ve bu nedenle kendi işletmesini kuran kadın 

girişimcilere yönelik teşviklerde ve geliştirilecek politikalarda kadınların özgün deneyim ve 

koşulları dikkate alınması gerektiğini, mevcut kadın girişimcilerin de desteklenmesine önem 

verilmesinin üzerinde durmaktadır. 

Kırsal alanların ihtiva ettiği sosyo-kültürel, demografik, ekonomik, çevresel ve mekânsal 

çeşitliliğin, çağın değişen koşullarıyla birlikte yeni anlamlar kazanması, kesin bir kırsal alan 

tanımı yapılmasını güçleştirmektedir (Çeken ve diğ, 2007). 

Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde hazırlanan Kırsal Kalkınma Özel 

İhtisas Komisyonu Raporu’nda kırsal alan, kentsel alanlar dışında kalan mekânlar olarak 

tanımlanmaktadır (DPT, 2000: 2). 

Kırsal bölgede yaşayan kesimin toplam yaşam kalitesinin iyileşmesinin yine kırsal 

kaynaklarla temini olarak ifade etmektedir. Kırsal kalkınma politikaları, kır-kent farklılıklarının 

bir dengede tutmayı ve belki de konunun özünü teşkil eden yerinde kalkınmayı amaçlamaktadır. 

Kırsal kalkınma politikaları yerinde yatırım, sanayi işbirliğinin kırsal alanlarda teminini, turizm 

ve benzeri faaliyetlerle köy insanını tarım dışı faaliyetlere yöneltmek gibi yönlendirici 

faaliyetleri kapsamaktadır (Saraçoğlu ve diğ., 2006: 28).Bir tarım ve hayvancılık ülkesi olan 

Türkiye’de çok çeşitli sebze ve meyve yetişmesinin yanı sıra Anadolu yemek yapımında 

kullanılan yabani otlar yönünden de zengindir. Bunun yanında Türk mutfağının temelini 

oluşturan küçük ve büyükbaş hayvan ve hayvancılığının Anadolu’daki sayısı da üst 

seviyelerdedir. Bu kadar yiyecek ham maddelerinin bir arada bulunduğu topraklar Türk 

mutfağının zenginliğinin diğer bir nedeni olmaktadır (Doğdubay ve Giritlioğlu, 2008).  Kırsal 

alanlarda kadın girişimcilerin desteklenmesi ve yiyecek içecek sektöründe faaliyet göstermeleri 

kırsal kalkınma için önemli olduğu kadar mutfak kültürünün tanıtımı ve sürdürülebilirliği 

açısından da önem arz etmektedir. 

Kırsal kesimde kadınlar ücretsiz aile işçisi konumundadır, kırsal alanda kadının 

işgücünden çekilme sürecinin hızlanması işgücüne katılma oranlarının kırsalda daha keskin 
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düşüşler yaşamasına neden olmaktadır. Bu durum, çoğunlukla kadın emeğine dayanan geçimlik 

tarımsal üretim yapısının da çözülmeye başladığını işaret etmektedir (Tarım ve Köy İşleri 

Bakanlığı, 2011: 44). 

Kırsal yerleşimlerin sayıca fazla olması ve yerleşimlerin dağınık bir yerleşme dokusuna 

sahip olması, fiziki ve sosyal altyapı hizmetlerinin kırsal kesime zamanında ulaştırılması ve 

hizmet kalitesinin artırılması yönünde engeller doğurmaktadır. Bu da kadın girişimcilerin alt 

yapı hizmetleri konusunda sorun yaşamlarına sebep olmakta, işletme kurmalarını veya mevcut 

işletmelerinin sürdürülebilirliğini sağlamalarını engellemektedir. 

Kırsal kalkınmada temel amaç kırsal alanların varlığının devam ettirilmesi, kır ile kent 

arasındaki farklılıkların azaltılması, doğal kaynak potansiyelinden çevreye duyarlı bir şekilde 

yararlanmanın geliştirilmesi, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin katılım ve katkılarının 

arttırılması, kentli kesime göre ekonomik ve sosyal olanakları kısıtlı olan ve gelirinin büyük 

kısmını tarıma dayalı faaliyetlerden sağlayan kırsal toplumun yaşam standardının iyileştirilmesi 

için sürdürülebilir bir kırsal yaşamın sağlanmasıdır (Kaypak, 2012: 11). 

Kırsal kalkınma kırsal alanda yaşayanların tarımsal etkinliklerine devam etmeleri için, 

nelerin yapılması gerektiğini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Kırsal kalkınma çalışmalarının 

nasıl yapıldığı kadar, nasıl organize edildiği de son derece önemlidir. Genellikle kırsal alanda 

istihdam yaratma yönünde özel sektörün kâr beklentisi düşük olduğundan bu yörelere yatırım 

yapma ihtimali çok düşük görünmektedir (Akın, Atay ve Uysal, 2011: 65). Bu nedenle kalkınma 

çalışmalarında yörede yaşayan girişimciler desteklenmeli,  kırsal kalkınmanın sağlayacağı 

ekonomik kazanımlardan faydalandırılmalıdır. TKDK’nın kırsal kalkınma kapsamında sunduğu 

desteklerden faydalanabilmek için girişimcilerin kırsal alanda ikamet etmeleri şartı aranmaktadır. 

Bu sayede yöre halkının ekonomik kazanım elde etmesi amaçlanmaktadır. 

Kırsal alanda tarım dışı iş olanaklarının sınırlı olması ve sektörün kendi kısıtları,  nedeni 

ile kırsal alanda yoksulluk yaygın durumdadır (Aydemir, 2013: 115). 

 Kırsal alanlarda yapılabilecek ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi için Dünyada ve 

Türkiye de de çeşitli destek mekanizmaları bulunmaktadır. Her geçen gün değişen ve farklı 

arayışlar içerisinde olan insanlar bölgesel mutfak kültürünün tanıtılması kırsal alanlarda ürünün 

çeşitlendirilmesinde yiyecek içecek sektörünün gelişmesinin desteklenmesi oldukça önemlidir. 

Bu açıdan kırsalda yer alan yiyecek içecek işletmelerinin rolü önemlidir. 

3. KIRSAL ALANLARDA FAALİYET GÖSTEREN YİYECEK İÇECEK 

İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Çalışmanın genel amacı kırsal alanlarda faaliyet gösteren kadın girişimcilerin yaşadıkları 

sorunların tespit edilmesi, girişimci kadınların işletme kurma kararlarında hangi faktörlerin etkin 

olduğunun ve bu süreçte karşılaştıkları engeller-engellemeler varsa bunların tespit edilmesidir. 

Ayrıca kadın girişimcilere yönelik destek mekanizmalarından ne ölçüde yararlandıklarının ortaya 

çıkartılması, aksayan yönlerin tespit edilmesidir. 
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Ege Bölgesi’nin kuzeyinde yer alan Burhaniye çok çeşitli ve zengin doğal değerlere 

sahiptir. Bu özellikleri ilçeye tarım, hayvancılık ve turizm açısından büyük potansiyel 

sağlamaktadır. İklim, toprak, hayvan varlığı açısından da çeşitlilik gösteren yörede bu avantajlar 

henüz tam olarak ortaya konamamıştır (Efe ve diğ., 2011: 29). Burhaniye ve çevresinin gelişimi 

ve kalkınması için bu avantajlar önem arz etmektedir  Kırsal alanların doğal güzelliklerinin 

tanıtılması ve konukların  kırsal alanlara doğru çekilmeleri kırsalda yaşayan insanlara da ek gelir 

sağlayacak ve kırdan kente göç olgusunu azaltmada etkili olacaktır  

Günümüzde yiyecek ve içecek hizmetlerinde doğal üretim ve yöresel lezzetler daha çok 

tercih edilmektedir. Doğal üretim yaptığını vurgulayan yiyecek içecek işletmeleri piyasada 

rekabet avantajı elde edebilmektedirler. İnsanların doğaya ve doğal olana duyduğu ilgi kırsal 

alanda faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerine olan talebi arttırmıştır. Kırsalda ki 

işletmeleri tercih eden insanlar sunum ve servis konusunda çok fazla beklentiye sahip olmamakla 

birlikte daha çok yöresel lezzetleri tatma eğiliminde olmaktadırlar. Bu kapsamda araştırmanın 

yiyecek içecek sektöründe ki kadın girişimcileri kapsaması önem arz etmektedir. Daha önce 

kırsal alanda ki kadın girişimcilerinin sorunları tespit etmek üzere araştırma yapılmıştır ancak 

literatürde kırsalda yer alan yiyecek içecek işletmeleri üzerine bir araştırma mevcut değildir. Bu 

kapsamda araştırma literatüre katkı sağlayacaktır. 

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi  

Üzerinde çalışılan bir dizi sınırlı sayıdaki değişken arasında bulunan ilişkiler belirli 

güvenlik alanlarıyla değişkenlerin dahil olduğu evrene genellenir (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 

101). Evren araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür. Örneklemenin 

temel kuralı yansızlıktır. Yansızlık, belli bir örneklem büyüklüğüne ulaşmada evrendeki her 

bireyin, nesnenin veya parçanın örnekleme girebilme olasılığının belli bağımsız ve birbirine eşit 

olmasıdır. Örneklem seçiminde araştırmacının kişisel yanlılığı, gönüllülerin ya da en kolay 

bulunabilecek ünitelerin alınması gibi öznel etkenlerin etkisindedir (Karasar, 2005: 111). 

Araştırma örneklemi belirlenirken Burhaniye ve yakın çevresi kırsal alanlarda yiyecek 

içecek sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimciler tercih edilmiştir. Burhaniye ilçesi 

kırsalında işletme bulunan köy-mahalleler gezilmiş ve bunlar hakkında bilgiler toplanmıştır. 

Yiyecek içecek sektörü dışında faaliyet gösteren işletmeler araştırma kısıtları sebebiyle örneklem 

kapsamına alınmamıştır. Ticaret odası ve KOSGEB den alınan bilgiler doğrultusunda bu 

köylerden Çoruh, Kızıklı ve Bahadınlı köylerinde/mahallelerinde kadın girişimcilere ait 

işletmeler tespit edilmiş ve işletmeler ziyaret edilerek yerinde gözlemler yapılmıştır. Bu 

ziyaretler sırasında yarı yapılandırılmış mülakat formundaki sorular işletmeci kadınlara 

yöneltilmiştir. Daha sonra araştırmaya Burhaniye ye sınır komşusu olan Kubaşlar Köyünde ki 

işletme ile devam edilmiş yerinde gözlemler yapılmış ve görüşme için randevu alınmıştır. 

Örneklem dahilindeki diğer işletmeler araştırma kısıtları sebebiyle Kozak Bölgesinden 

seçilmiştir. Demircidere Kozak Kafe Sevinç Ana, Okçular Köyü; Köylüm Kafe ve Yayla Kafe 

ye ulaşılarak araştırma tamamlanmıştır. 
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3.3. Araştırma Yöntemi ve Kısıtları 

Araştırma da sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan nitel araştırma yöntemlerinden 

görüşme yöntemi kullanılmıştır. Kırsal alanlarda kadın girişimcilerin yaşadıkları sorunların tam 

anlamıyla tespit edilebilmesi için derinlemesine bilgi toplama imkanı sağlayan görüşme yöntemi 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgular betimsel analiz ile yorumlanarak sunulmuştur. 

Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 

yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde 

ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2008: 39). Bu araştırmanın amacı Burhaniye ilçesi ve çevresinde bulunan kırsal 

alanlarda yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilerin iş hayatında 

yaşadıkları sorunların tespit edilmesidir. Bu çerçevede araştırma örneklemi Burhaniye kırsalı ve 

yakın çevresi olarak belirlenmiştir. Örnekleme ulaşabilmek için Burhaniye Ticaret Sanayi Odası, 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve KOSGEB kayıtları incelenmiş girişimciler hakkında bilgiler 

alınmıştır.  

Her araştırmada olduğu gibi bu araştırmada da bir takım kısıtlar bulunmaktadır. Kırsal 

alanlarda faaliyet gösteren kadın girişimci sayısının az olması veya işletme sahibi kadın olarak 

görünmesine karşın hiçbir aktif rolü olmaması kadın girişimcilere ulaşılmasını zorlaştırmaktadır. 

Yerinde yapılan gözlemler göstermiştir ki kırsal alanlarda işletme sahibi kadın girişimcilerin 

aktif olarak çalıştığı işletmeler çoğunlukla yiyecek içecek sektöründe bulunmaktadır.  Bu 

kapsamda kadınların işlettiği işletmelerin az olması, birbirlerinden uzak olmaları bu araştırma 

için önemli kısıtlardır. Ayrıca faaliyet gösteren işletmelere ulaşarak araştırmanın 

uygulanabilmesi maliyet açısından da bir kısıt teşkil etmektedir. Bu sebeple araştırma örneklemi 

Burhaniye ilçesi ve yakın çevresi olarak belirlenmiştir. 

3.4. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Teknikleri 

Araştırıma da standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tekniği kullanılarak veri toplanması 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma sırasınca kırsal alanlarda faaliyet gösteren kadın girişimcilere 

ulaşılmış birebir mülakatlar gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler betimsel analize tabi tutularak 

tablolara yerleştirilmiştir. 

3.5. Araştırma Bulguları ve Yorumlanması 

Çalışmada Burhaniye kırsalı ve çevresinde yer alan kadın girişimcilerin kurduğu ve 

işlettiği yiyecek içecek işletmelerine ulaşılmıştır. Kırsal alanlarda ki kadın girişimcilerin 

karşılaştıkları sorunlar derinlemesine ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır.  Araştırma sürecinde yarı 

yapılandırılmış görüşme yöntemi izlenmiştir. Kırsal alanlarda kadın girişimciler tarafından 

işletilen işletmeler ziyaret edilerek veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analize tabi 

tutulmuş bu doğrultuda görüşmelerde sorulara verilen yanıtlar metne dökülerek yazılı hale 

getirilmiş ve katılımcıların verdiği cevaplar sınıflandırılmıştır. 
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Betimsel analiz; analiz için bir çerçeve oluşturma, tematik çerçeveye göre verilerin 

işlenmesi, bulguların tanımlanması, bulguların yorumlanması şeklinde dört aşamadan oluşur 

(Altunışık vd. 2010: 322). 

Tablo 1. Görüşme Yapılan İşletmeler ile Görüşme Tarih ve Süreleri 

 İşletme Adı Konum Görüşme Tarihi Görüşme Saati Görüşme Süresi 

1. Uçak Restoran Kızıklı köyü (İzmir yolu) 24.03.2017 15:00 1 saat 

2. Kueffette Restoran Çoruh köyü (İzmir yolu)  25.03.2017 13:00 1 saat 

3. Dosthane Kahvaltı Bahadınlı ( köy içi) 26.03.2017 12:00 1,5 saat 

4. Kozak Cafe Sevinçana Kozak - ( köy içi) 30.03.2017 11:00 1,5 saat 

5. Köylüm Kafe  Okçular  -( köy içi) 30.03.2017 14:00 1,5 saat 

6. Yayla Zirve Cafe Kozak 30.03.2017 16:30 1 saat 

7. Seki Vineyard Kubaşlar Köyü 01.04.2017 16:00 1 saat 

Görüşmelerde alınan cevaplar doğrultusunda bazı konularda yeni sorular sorulması 

gerekliliğinin ortaya çıktığı noktalarda ek sorulardan yararlanılmıştır. Ek sorular araştırmacılara 

görüşme formunda yer almayan bazı ayrıntılı bilgiler sağlamakta yardımcı olmuştur (Berg, 2001: 

70). Elde edilen veriler sistematik olarak analiz edilmiş ve tablolara yerleştirilmiştir. Veriler 

görüşme formlarına uygun olarak her katılımcı işletmeden sistematik olarak toplanmış daha 

sonrasında kısaltılıp özetlenmek suretiyle anlamlı hale getirilmiştir.  

Tablo 2. Kadın Girişimciler İle İlgili Genel Bilgiler 

 

Katılımcılar 

 

Yaşı 

 

Eğitim Durumu 

 

Medeni 
Durum 

Ailedeki 

Birey 
Sayısı 

İşletmede 
Çalışan 

Aile Bireyi 

Sayısı 

Mesleki 

Deneyim 
(Yıl) 

 

Asıl 
Mesleği 

1.  Katılımcı 49 Lise Evli 3 2 2 Emekli  

2.  Katılımcı 41 İlk Öğretim  Evli 4 2 4 - 

3.  Katılımcı 45 Lise Bekar 2 1 2 - 

4.  Katılımcı 55 İlkokul  Evli 4 2 16 Emekli 

5.  Katılımcı 53 İlkokul  Evli 3 2 6 Ev hanımı  

6.  Katılımcı 39 İlköğretim Evli 3 2 1 Ev hanımı  

7.  Katılımcı 32 Lisans Evli 2 - 5 
Şarap 

üreticisi 

önolog 

Kadın girişimcilerin kırsal alanlarda yiyecek içecek işletmesi kurma ve faaliyet 

aşamasında karşılaştıkları kişisel engeller ile ilgili sorulara alınan yanıtlar doğrultusunda analiz 

edilen veriler Tablo 3 de yer almaktadır.  
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Tablo 3. İşletmenin Kurulması İle İlgili Bilgiler 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

İş kurarken kurs aldım - - X X X X - 

Kendi paramla iş kurdum X X - - - - - 

Banka kredisi ile iş kurudum - - X - X - - 

Eş ve aile yakınlarının parası ile iş kurdum X - - - - X X 

İşletmenin kırsalda olması benim için avantaj - X - X X X X 

İşletmenin kırsalda olması benim için dezavantaj X X X - X - X 

K1 kırsalda olmanın dezavantajı olarak elektrik hizmetleri konusunda zorlandıklarını 

ifade etmiştir. K2 işletmesi sahibi iş kurarken büyük bir sermaye yatırımına ihtiyaç duymadan 

kiralama vasıtasıyla işini devralmıştır. Ancak burada ifade ettiği şekilde eşinin desteği ve 

tanıdıkları bu kiralamada kendisine avantaj olmuştur. K2 otopark sıkıntısı olmaması ve ana yol 

kenarında olmalarını da kırsalda olmanın avantajı olarak ifade etmiştir. Ancak K1 ve K2 

dışındaki katılımcılarınsa ortak fikri kırsalda olmanın eleman bulma açısından dezavantaj olduğu 

ve iş yükünün yoğun olduğu dönemlerde sorunlara yol açtığını ifade etmişlerdir. 

“Kırsalda iş kurmak benim için dezavantaj” ve/veya “Kırsalda iş kurmak benim 

için avantaj” önermesine yönelik katılımcı cevapları şu şekildedir.  

Anayol kenarında kurulu olan iki işletme K1 ve K2 kırsalda olmanın dezavantajını çok 

hissetmediklerini ifade etmektedirler. K1: “Adres konusunda sıkıntı yaşıyoruz” K2: “Telefon 

bağlantısında sorun yaşadık.” 

Ancak merkeze ve ana yola uzak olan işletmelerin ifadelerinde alt yapı ve eleman bulma 

ile ilgili bazı sorunlar tespit edilmiştir. 

K3: “Şehir merkezine uzak olduğun için eksikleri anında gideremiyorum, ulaşım sıkıntı 

insanları mekâna alıştırmak sıkıntılı, civarda başka işletme bulunmuyor gelenlerin sadece benim 

işletmem için gelmeleri gerekiyordu.  Rekabetin oluşturduğu çekim unsurundan 

faydalanamıyordum. Ayrıca malzeme tedarikinde sıkıntılar var, ürün aldığın şirketler malzemeni 

ayağına getiriyor ama benim gidip almam gerekiyor. Reklam yapabilecek gücüm yoktu işletmeyi 

tanıtamıyordum” şeklinde ifade etmiştir. 

K3: kırsalda olmanın avantajları konusundaki önermeye yönelik görüşü ise şu şekildedir; 

Benim için bir avantaj olmadı ancak köydeki kadınlar yeni iş sahaları keşfettiler ayrıca köydeki 

ev ve arsa fiyatları yükseldi. 

K4: “Benim için hiçbir dezavantajı yok şehir kalabalığından kaçtım da bu işletmeyi 

açtım. Doğal güzellik tercih sebebi, yeni insanlarla tanışıyoruz aile gibi oluyoruz. Köy de 

olduğumuz için ekmek,  tarhana, erişte kendim üretip satabiliyorum, teraziden değil doğadan.” 

K5: “Sadece yol konusunda sıkıntı var yollar çok kötü konuklar yarı yoldan dönüyorlar 

buda bizi olumsuz etkilemekte. Civarda çok sayıda taş ocağı var denetimsiz şekilde işletiliyorlar 

doğaya zarar veriyorlar. Avantaj olarak ben köye yenilik gelsin istiyorum ben kazanıyorsam 
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köylüler de kazansın. Kırsalda doğal ürünlere ulaşım daha kolay, bahçedeki bitkileri 

değerlendiriyorum, adaçayı reçeli bile yapıyorum.” 

K6: “Elektrik hattı çekemedik güneç panelleri ile elektrik ihtiyacımızı karşılıyoruz. 

Merkezin gürültüsü kalabalığını kişisel olarak tercih etmiyorum gelen konuklar da aynı şekilde 

sakinlik arayışı ile geliyorlar” 

K7: “ Faaliyet gösterdiğimiz iş kolundan ötürü avantajlı üzüm yetiştirmek için toprak ve 

iklim elverişli. Gelen konuklar sessizlik sakinlik doğa ile baş başa olmayı istiyorlar bunlar bizim 

için avantaj. Tabi yolun bozuk olması ulaşım açısından sıkıntı hizmet alma konusunda sıkıntı 

yaşıyoruz. Örneğin elektrik arızası yaşadığımızda sorunun giderilmesi gecikebiliyor.” 

Örneklem kapsamında ana yol kenarında kurulu olan işletmeler dışında kırsalda iş kuran 

kadın girişimcilerin çoğunluğu eleman bulmada sıkıntı yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu açıdan 

kırsal alanda faaliyet göstermeyi bir dezavantaj olarak belirtmişlerdir. Kırsalda olmanın 

avantajlarını da; doğal ürünlere erişim kolaylığı, manzara ve doğal güzelliklerin işletme 

açısından çekicilik unsuru olması şeklinde sıralamaktadırlar.  

Kadın girişimcilerin kırsal alanlarda yiyecek içecek işletmesi kurma ve faaliyet 

aşamasında karşılaştıkları kişisel engeller ile ilgili sorulara alınan yanıtlar doğrultusunda analiz 

edilen veriler Tablo 4 de yer almaktadır. 

Tablo 4. Kadın Girişimcilerin Karşılaştığı Kişisel Engeller 

Sorunlar  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Bilgisizlik  - - - - - X X 

Deneyim eksikliği - X X - - X X 

Aile büyüklerinin baskısı - - - - - - - 

Eş- Eski eş baskısı - - X - - - - 

Çocuk sahibi olmak - - - - - - - 

Çekingenlik  - X - - X - - 

Diğer - - - - - - - 

Tablo 4’e göre kadın girişimcilerin en çok karşılaştıkları kişisel engel deneyim 

eksikliğidir. Katılımcılıların çoğunluğu ev hanımı iken herhangi bir girişimcilik kursu almadan 

işletme kurmuşlardır. Bu kapsamda deneyim eksikliği en çok dile getirdikleri engel olarak 

görülmektedir. 

Eş baskısı gibi bir engel yaşayan katılımcı olmamakla birlikte bir katılımcılardan biri eski 

eşi tarafından sürekli şikâyet edilerek resmi merciler aracılığı ile bezdirilmeye çalışılmıştır. 

Katılımcılar aile büyüklerinden herhangi bir baskı engelleme hissetmemiş hatta manevi destek 

gördüklerini belirtmişlerdir. 

Kadın girişimcilerin kırsal alanlarda yiyecek içecek işletmesi kurma ve faaliyet 

aşamasında karşılaştıkları genel engeller ile ilgili sorulara alınan yanıtlar doğrultusunda analiz 

edilen veriler Tablo 5’de yer almaktadır. 
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Tablo 5. Kadın Girişimcilerin Karşılaştığı Genel Engeller 

Sorunlar  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Toplumun kadınlar hakkında değer yargıları  - X X X X X X 

Yakın çevrenin engellemeleri - - X - - - - 

Sosyal çevrenin engellemeleri - X - - - X X 

Coğrafi çevrenin oluşturduğu engeller - - X - X - X 

Alt yapı olanaklarının oluşturduğu engeller X - X X X X X 

Rakiplerin engellemeleri X X - X X - X 

Parasal engeller  - - X X X X X 

Yasal ve bürokratik engeller X - X X - X X 

Tablo 5 de yer alan gelen engeller başlıklarının tamamına katılımcılar belirli başlıklarla 

ilgili sorunlar yaşadıklarını ancak bunların kendilerini engellemediğini belirtmişlerdir. K1 

işletmede daha çok eşinin aktif olduğunu belirtmiştir. K1 dışında tüm katılımcılar kadınlara 

yönelik toplumun değer yargılarının işletme açmalarını engellememiş olsa bile olumsuz bir 

faktör olarak karşılarına çıktığını belirtmişlerdir. K1 ve K2 dışındaki tüm kadın girişimciler 

işletme kuruluş aşamasında parasal sıkıntılar yaşamışlardır.  

Kırsal alanda faaliyet göstermeleri sebebiyle en çok karşılaşılan engellerden biri de 

altyapı olanaklarının gelişmemiş olmasıdır. Buna örnek olarak girişimciler elektrik hizmeti 

alımındaki güçlükleri, yolların kötü olmasını, işletmeye ait yön levhalarının yerinden 

sökülmesini, rakiplerin yaptığı olumsuz propagandayı örnek olarak vermişlerdir. 

Tablolara yerleştirilmeyecek kadar uzun olan katılımcı cevapları aşağıda aktarılmıştır. 

“İş kurma nedeniniz nedir?” sorusuna yönelik katılımcı ifadeleri; 

K1. “Eşim farklı konsept bir yiyecek içecek işletmesi kurmak istiyordu onun isteği sebebi 

ile böyle bir işletme kurduk.” 

K2. “Eşimin ortak olduğu şirket aracılığı ile işletmeyi devraldık.” 

K1 ve K2 nin iş kurma sebeplerine bakıldığında her ikisinde de baskın olarak eş desteği 

mevcuttur. K1 katılımcısı diğer ifadelerinde işletme kurma fikrine aslında sıcak bakmadığını 

daha çok eşinin bu işletmeyi istediğini belirtmiştir.  

K3 katılımcısının aynı soruya yönelik ifadesi ise şu şekildedir; 

“Ayakta kalmak için bu işletmeyi kurdum. Yalnız yaşıyorum bir gelirim olmadığı için 

çalışmak zorundaydım. Kosgeb’in kadınlara yönelik desteklerini duyunca kendi işimi kurmak 

daha iyi olur diye düşündüm en azından devam ettiremesem de zararım az olur düşüncesiyle 

cesaret ettim. 
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K4. “Ayvalık ta yaşarken tekrar köye dönmeye karar verdik. Doğal güzellikler açısından 

oldukça çekici olmasına karşın çay içecek yer yok deniliyordu bu fikirden hareketle işletme 

kurduk. 

K5. “Çocuğumun hayata tutunması için bu işi kurmak istedim, eşimde bende emekliyiz 

evde oturuyorduk tabi çocukta bizimle birlikte evde oturuyordu ancak büyüdüğünde bir 

meşgalesi olsun istedik”.  

K6. “Arkadaşlarım ve ben bir fabrikada çalışıyorduk genel masraflarımız için kredi 

çekmiştik fabrika kapanınca kredi borçlarımızı ödeyemedik ve şu an ki işletme devredilince 

burayı işletmeye karar verdik. Dört arkadaş başladık ancak şu an ben tek başıma işletiyorum”. 

K7. “Öğrencilik yıllarımdan bu yana ailemin etkisiyle hep kendi işimde çalışmak 

istemişimdir. Doğayla ve toprakla iç içe çalışmak, bir şeyler üretip ona şekil vermek beni mutlu 

eden heyecanlandıran bir alandı.” 

“Sermaye ile ilgili karşılaştığınız ekonomik engeller nelerdir?” Sorusuna yönelik 

katılımcı cevapları şu şekildedir; 

K1. “Paramızla iş yaptırmak çok zor oldu kalifiye eleman yok verilen sözler tutulmadı 

işletme tasarım olarak farklı bir konsept olduğu için istediğimiz özellikte bir sonuç elde etmekte 

çok zorlandık.  

K2. “Eşimin iş ortaklığı aracılığı ile faal olan bir işletmeyi kiralama yolu ile devraldığım 

için herhangi bir ekonomik problem sıkıntı yaşamadım”  

K3. “Hiç param yoktu bu sebeple banka kredisi ile işletme kurdum daha sonra kosgep 

den destek aldım ancak iş yapamayınca taksitler aksadı bankalarla problem yaşadım, şu an bu 

sebeplerden kredi notum düştü. Kosgep şartından dolayı işletmeyi kapatamıyorum vergi işlemeye 

devam ediyor bu durum ekonomik açıdan beni oldukça zor durumda bırakmakta, daha karlı bir 

işyeri buldum ama yaşamış olduğum bu sorunlar benim önümde engel teşkil etmekte.” 

K4. “ Sermaye konusunda çok sıkıntı yaşadık.  Hiçbir birikim yokken veresiye hammadde 

tedariği ile açtık. 100 gram kahve, yarım kilo çay, 8 gözleme ile başladım konukların oturması 

için masam yetmediğinde evden kilimler getirip yere serdim, yavaş yavaş borçlarımızı ödedik ” 

K5. “Hiçbir destek almadan bir çuval un ile açtım, bir tencere nohut pişirdim bir demlik 

çay demledim, kazandıkça maaşım üzerine kredi çektim.” 

K6. “ Dört arkadaş burayı devraldık sonra ben tek başıma devam ettim, onlara borcumu 

ödedim atılmış kullanılmayan malzeme ve materyalleri dekorasyonda kullandık, eşimin 

marangoz olması da benim için avantaj.” 

K7. “Faal olduğumuz sektör çok fazla gelişmediği için makine teçhizat vb üretim 

girdilerine ulaşmada sorunlar yaşadık.”  
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“Toplumun kadınlar hakkında ki değer yargıları ile ilgili engeller ile karşılaşıp 

karşılaşmadıkları” ile ilgili önermeye yönelik katılımcıların ifadeleri şu şekildedir; 

K1. Katılımcısı bu konu ile ilgili herhangi bir fikir beyan etmemiştir. 

K2. “Çalışmak isteyip çalışanda var ama eşim çalışıyor zaten benim çalışmama ne gerek 

var diyen de var.” 

K3. Kadınların bir kısmı hayatın içinde olmak istiyor, eşinin verdiği para ile yetinmek 

istemiyor kendi kazandığı ile daha rahat ve sosyal yaşamak istiyorlar. İşletmelerde kadın erkek 

ayrımcılığı var kadınların her zaman konuşmasından giyim tarzına dikkat etmesi gerekiyor aksi 

durumda farklı algılanabiliyor. Birinin yanında çalışmak belki gençlikte insan yapabilir ama 

belli bir yaşı geçince bu çok zor.” 

K4. “Çalışacak insan bulamıyoruz köydeki kadınlar çalışmak istemiyorlar.” 

K5. “Biz istiyoruz ki köye bir katma değer olsun köylü de ürünlerini satsın ancak bölge 

kadınları bu konuda istekli değiller.” 

K6. “Çalışmaya istekli değiller eleman bulmada sıkıntı yaşıyoruz” 

K7. “Bağ bozumunda 50 kişi çalışıyoruz, genç kızların vizyonları beni dehşete düşürüyor 

isteseler okuyabilirler ancak kızların tek hayalleri memur koca bulup evlenmek” 

4. SONUÇ  

Kırsal alanda ekonomik faaliyetler önemli ölçüde doğal üretim kaynaklarının kullanım ve 

değerlendirilmesine bağlıdır. Kırsal alanlarda yiyecek içecek işletmeciliği yapan kadın 

girişimciler doğal üretimi ve doğal güzellikleri kentlerde yaşayan insanları işletmelere çekmek 

için avantaj olarak kullanabilmektedirler. Ancak kırsal alanlarda bazı hizmetlerin ve altyapı 

olanaklarının yoksunluğu aynı zamanda kırsalda ki kadın girişimcileri zor durumda da 

bırakabilmektedir. Bu kapsamda katılımcıların cevaplarından elde edilen önemli bir sonuçta 

altyapı imkanlarının kısıtlı olması ve makine ekipman arızalarında yaşanan zorluklardır. 

Yiyecekler, herhangi bir kültürün vazgeçilmez öğeleridirler. Bilindiği gibi kültür, maddi 

ve manevi öğelerden oluşmaktadır. Geçmişten günümüze kadınların yükü toplumsal hayatta ve 

aile hayatından oldukça fazladır.  Araştırma sonuçlarının da gösterdiği üzere girişimci kadınlar 

yiyecek içecek sektörüne herhangi bir deneyimleri olmadan girmiş olmalarına karşın 

işletmelerinin sürdürebilirliğini sağlayabilmişlerdir. Girişimci kadınlar bu başarılarını evde 

misafir ağırlamanın önemini vurgulamışlar ve bu sayede çekinmeden yiyecek içecek sektörüne 

girdiklerini belirtmişlerdir. 

Kırsalda ki kadınların işletme kurmaları kendileri için olduğu kadar çevrelerindeki diğer 

kadınlar içinde önem teşkil etmekte. Sağladıkları istihdam ile kırsalda yaşayan insanların 

yapabileceği faaliyetler çeşitlenmekte yöre insanına ekonomik katkı sağlamaktadır. Ancak 

araştırma sonuçları göstermiştir ki rakiplerle bir kümelenme etkisi bulunmamakla birlikte çoğu 
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kadın girişimci civar köyler- mahaller de yaşayanlar tarafından olumsuz yorumlara maruz 

kalmaktadır. Kırsalda faaliyet gösteren girişimci kadınların şehir merkezlerindeki girişimcilere 

daha fazla engelle karşı karşıya kalmaktadırlar. Herkesin birbirini tanıdığı bu ortamlarda yapılan 

en ufak bir karalama bile etkili olabilmektedir. 

Kadın girişimciler kadın personel istihdam etmek istemekte ancak eleman bulma güçlüğü 

yaşamaktadırlar. Araştırama bulguları göstermektedir ki girişimci kadınların sosyal çevrelerinde 

ki kadınlar çalışma fikrine sıcak bakmamakta ve çalışmaya gerek duymamaktadır. 

Aynı zamanda kadın girişimciler ve eşleri tarafından işletilen işletmeler ayırt 

edilememekte ve kadın girişimciler kadınlara yönelik destek mekanizmalarından tam anlamıyla 

faydalanamamaktadırlar. 

Araştırma sonuçları göstermektedir ki kırsalda yiyecek içecek işletmesi kuran kadınların 

tamamı mesleki bilgi ve deneyim olmadan girişimlerini gerçekleştirmişlerdir. Ancak tamamen 

evde misafir ağırlar gibi konuklarını ağırladıklarını belirtmişlerdir. Bu da şehir kalabalığı ve 

stresinden kaçan insanların kırsalda yer alan bu işletmelere mesafeyi de göze alarak tercih 

etmelerinde önemli bir etkeni oluşturmaktadır. 

Kırsalda faaliyet gösteren kadın girişimcilerin KOSGEB desteklerinden haberdar 

olmalarına karşın bir işletmeci dışında bu desteklere başvuran kadın girişimci bulunmamaktadır.  

TKDK’nın İPARD kırsal turizm desteklerinden ise haberdar olmadıkları sonucu ortaya çıkmıştır.  

Ayrıca araştırma sonucunda ortaya çıkan bir diğer önemli bulguda kadın girişimcilere 

yönelik destek mekanizmalarının kırsal alanlardaki girişimcilere ulaşmadığı sonucudur. 

Kalkınmada kadın girişimcilerin arttırılması yaklaşımının özünde, kadının gerçekte ne 

istediğinin ve toplum içerisinde ne yaptığının araştırılması ve kadınların katılımını güçlendirecek 

olanaklar ve kaynakların sağlanması bulunmaktadır. Ülke içinde gelir ve göç açısından yaşanan 

farklılıklar, kayıt dışı ekonominin hacminin büyüklüğü ve kırsal nüfusun düşük eğitim 

seviyelerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Kırsal alanlarda ki kadın girişimci 

sayısının artması için gerekli teşvik mekanizmaları devreye sokulmalı, kadınları engelleyen 

faktörlerin ortadan kaldırılması için gereken önlemler alınmalıdır. 
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Özet 

Bu çalışmada girişimci, girişimcilik ve kişilik kavramlarına değinilmiş olup, girişimciler ile maaşlı 

çalışanlar arasında kişilik özellikleri bağlamında bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada, Gençöz ve Öncül 

(2012)’nin Türk kültürüne yönelik geliştirdiği ve 45 maddeden oluşan “Temel Kişilik Özellikleri” ölçeğinden 

yararlanılarak bir anket formu hazırlanmıştır. Hazırlanan anket formu, 1 Kasım-15 Aralık 2016 tarihleri arasında, 

Çanakkale il merkezinde yer alan 450 girişimci ve maaşlı çalışana yüz yüze görüşme yöntemi aracılığıyla 

uygulanmıştır. Girişimciler ile maaşlı çalışanların kişilik özellikleri arasındaki farklılıklar, T-testi ve Anova testleri 

aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda girişimci – maaşlı çalışanların kişilik özellikleri bakımından yaş, 

medeni durum, gelir seviyesi ve iş durumuna göre, “Dışadönüklük”, “Sorumluluk”, “Uyumluluk”, “Duygusal 

Tutarsızlık”, “Gelişime Açıklık” ve “Olumsuz Değerlik” boyutları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit 

edilmiştir. Girişimciler ile maaşlı çalışanların kişilik özellikleri arasındaki farklılıklar cinsiyet değişkenine göre 

incelendiğinde ise, “Sorumluluk” ve “Uyumluluk” boyutlarında anlamlı bir farklılık olduğu; kadınların erkeklere 

göre daha fazla sorumluk sahibi ve uyumlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Girişimciler ile maaşlı çalışanların 

kişilik özellikleri arasındaki farklılıklar eğitim değişkenine göre incelendiğinde ise, “Duygusal Tutarsızlık” 

boyutunda ilköğretim–lise ve lise–ilköğretim eğitim seviyeleri arasında farklılık olduğu; lise eğitim seviyesine sahip 

girişimci ve maaşlı çalışanların, eğitim seviyesi ilköğretim olanlara göre daha fazla duygusal tutarsızlığa sahip 

oldukları görülmüştür. Türk kültürüne yönelik olarak geliştirilen “Temel Kişilik Özellikleri” ölçeğinden 

yararlanılarak gerçekleştirilen bu çalışmanın sonuçlarının literatüre katkı sağlayacağı ve ileride konu ile ilgili 

yapılacak çalışmalarda yol gösterici olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kişilik, Kişilik Özellikleri, Girişimci Kişilik, Girişimcilik 
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THE COMPARISON OF PERSONALITY TRAITS OF ENTREPRENEURS 

AND SALARIED EMPLOYEES: ÇANAKKALE CASE 

Abstract 

In this study, the concepts of entrepreneur, entrepreneurship and personality are mentioned and also it has 

been examined whether there is a difference between entrepreneurs and salaried employees in terms of their 

personality traits. A questionnaire form was prepared by using the "Basic Personality Features" scale developed by 

Gençöz and Öncül (2012) for Turkish culture and consisting of 45 items for the study. The prepared questionnaire 

was applied between 1 November and 15 December 2016 through 450 entrepreneurs and salaried employees, face-

to-face interviewing methods in Canakkale province center. Differences between personality traits of entrepreneurs 

and salaried employees were analyzed through the t-test and Anova tests. As a result of the study, it is determined 

that there is no difference between the dimensions of "Outwardness", "Responsibility", "Compatibility", "Emotional 

Inconsistency", "Developmental Clarity" and "Negative Validity" according to age, marital status, income level and 

employment status of entrepreneurs and salaried employees. When the differences between personality traits of 

entrepreneurs and salaried employees are examined according to gender variable, it is seen that there is a 

meaningful difference between "Responsibility" and "Compatibility" dimensions. According to this difference, 

women are more responsible and accountable than men. When the differences between personality traits of 

entrepreneurs and salaried employees are examined according to educational variables, it is found that there is a 

difference between primary and high school and primary school education levels in the dimension of "Emotional 

inconsistency". Entrepreneurs and salaried employees with a high school education level are found to have more 

emotional inconsistency than those with an education level of primary education. It is considered that the results of 

this study, which is realized by using the "Basic Personality Traits" scale developed for the Turkish culture, will 

contribute to the literature and will be a guide for the future studies about this subject. 

Keywords: Entrepreneurship, Personality Traits, Entrepreneurial Personality, Entrepreneurship 

1. GİRİŞ 

Kişilik konusu son zamanlarda üzerinde yoğun olarak durulan bir olgudur. Kişilik, 

öncelikli olarak psikoloji bilimi içinde yer almıştır. Fakat zamanla kişilik özelliklerinin önem 

kazanması ile diğer bilim dalları içinde de yer almaya başlamıştır. Bunun sonucunda, kişilik 

özellikleri araştırma çalışmalarında hız kazanmıştır. Kişilik, bireyleri birbirinden ayıran 

davranışları ve kendine özgü davranışları kapsamaktadır (Şimşek, Akgemci ve Çelik, 2005: 73).  

Girişimci kişilik özellikleri girişimciye yön verirken “katma değer yaratma, istihdam 

yaratma, sektörler arası ilişkileri kuvvetlendirme, sosyal fayda ve fakirlikle mücadele, dengeli 

gelir dağılımın sağlanmasına yardımcı olmaları” gibi ülke ekonomisine faydası vardır. (Bozkurt 

ve Erdurur, 2013: 59; Sönmez ve Toksoy, 2014: 42). Yapılan çalışmaların birçoğu girişimcilik 

özelliklerinin doğuştan geldiğine vurgu yaparken, bir kısmı da girişimciliğin yaşam süresi 

boyunca sonradan öğrenilebilecek bir olgu olduğunu ileri sürmektedir (Akın, 2010: 8; Günel, 

2010: 44-445; Şeşen ve Basım, 2012: 21). 

Yapılan bu çalışmada, girişimciler ile maaşlı çalışanlar arasında kişilik özellikleri 

açısından anlamlı bir farklılığın olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışma iki bölümden 

oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümü olan literatür taramasında kişilik, kişilik özellikleri, 

girişimci, girişimcilik, girişimci kişilik özellikleri üzerinde durulmuştur. Girişimci ile maaşlı 

çalışan arasındaki kişilik özellikleri literatür desteği ile incelenmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde 
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ise, Çanakkale il merkezindeki girişimcilere ve maaşlı çalışanlara yapılan anket çalışmasının 

sonuçlarına yer verilmiştir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Bu bölümde kişilik kavramı, girişimci-girişimcilik kavramları ve konu ile ilgili 

çalışmalara yer verilmiştir. 

2.1. Kişilik Kavramı 

Kişilik, bireyin tüm yaşamına etki eden ve onu diğer bireylerden ayıran özelliklerin 

tümüdür (Şimşek ve diğerleri, 2005: 73). Bireylerin aynı durum karşısında farklı algılamaları 

kişilik özelliklerinin farklılığından kaynaklanmaktadır. Kişilik özelliklerinin oluşumunda kalıtım, 

sosyal çevre, fiziksel durum, aile yapısı gibi birçok faktör etkilidir (Şimşek ve diğerleri, 2005: 

74; Erkuş ve Tabak, 2009: 216). Doğan (2013)’e göre kişilik, doğuştan gelen veya yaşantılar 

sonucu oluşan ve onu diğer bireylerden ayıran özelliklerdir. Bireyi tanıyabilmek için kişilik 

özelliklerini iyi bilmek gerekir.  

Kişilik özelliklerini bir araya toplayan ve bu özelliklerin neler olduğunu açıklayan kuram 

Beş Faktör Kişilik Kuramı’dır. Kuramın maddelerini belirlemek için yapılan araştırmalar 1947 

yılında Cattell, Allport ve Odbert’in yaptığı çalışmalara kadar dayanmaktadır. Norman 1963’te, 

kendinden önceki yapılan farklı çalışmalardan yararlanarak kişilik özelliklerini ölçmek için beş 

büyük boyutun olduğunu belirlemiştir. Kişiliğin temel yapısını oluşturan bu ölçeğin beş boyutu 

şu şekilde oluşturulmuştur: Dışadönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve duygusal 

istikrardır. Boyutlarda, kısa ifadelerden ve cümlelerden oluşan maddeler kullanılmıştır  (Somer, 

1998: 18; Bacanlı, İlhan ve Aslan, 2009: 262; Çetin ve Varoğlu, 2009: 59; Doğaner ve 

Altunoğlu, 2010: 105; Merdan, 2013: 142). 1981 yılında Goldberg’in kelimesel olarak başladığı 

proje çalışmaları sonucunda dışadönüklük, gelişime açıklık, duygusal tutarsızlık, uyumluluk ve 

sorumluluk olarak bilinen kuramı son haline getirmiştir (Demirci, Özler, Girgin, 2007: 22; 

Çeliköz ve Sır, 2016: 119). Kişilik özelliklerini kapsayan bu boyutlar pozitif yönde olduğu 

takdirde girişimcileri ve çalışanları pozitif yönde etkilediği söylenebilir (Ören ve Biçkes, 2011: 

70). Kuramda yer alan kişilik boyutları ve özellikleri şunlardır: 

- Dışadönüklük: Kişilerin girişimsellik özelliklerinin dışadönük halidir. Girişimciler hem 

iç çevreyle hem de dış çevreyle etkileşim içinde bulunduğu için dışadönük bireyler olmak 

zorundadırlar. Dışadönüklük, bireyin başkalarıyla ilişkilerinde rahat olabilmesini ifade 

etmektedir. Dışadönük kişiler sosyal, arkadaş canlısı, atılgan, kendilerine güvenen ve 

hırslı kişilerdir (Bozionelos, 2004: 70; Çetin ve Varoğlu 2009: 60).  

- Sorumluluk: Özdenetim olarak da adlandırılan bu boyut, sorumluluk sahibi kişilerin 

kendine güvenen, karakteri oturmuş, durumlar karşısında karar verebilme, başarılı, 

disiplinli gibi özellikler içinde tanımlanmaktadır (Bozionelos, 2004: 72; Arı, 2015: 864). 

Sorumluluk sahibi kişiler işlerini en güzel şekilde yürütürler ve sorumluluktan hiçbir 

zaman kaçınmazlar. 
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- Uyumluluk: Araştırmalar bu boyutu güvenilir, alçak gönüllü olma, merhametli, dürüst, 

uyumlu ve itaatli olmaya önem veren kişiler olarak tanımlamaktadır. Uyumlu olan kişiler 

ortamın durumuna göre hareket ettikleri için olumsuz durum karşısında sakin ve bilinçli 

davranırlar (Somer, Korkmaz ve Tatar, 2002: 23; Günel, 2010: 47; Merdan, 2013: 143). 

- Duygusal Tutarsızlık: Bu boyut, Nörotisizm olarak da adlandırılmaktadır. Kişilik 

ölçümündeki duygusal tutarsızlık boyutunda, duygusal iniş çıkışlar yaşama, korku-kaygı 

içinde olma ve stresli yaşam eğilimindeki kişilik özelliklerini kapsamaktadır (Deniz, 

2011: 107). Duygusal denge, kişinin olumsuzluklara karşı göstermiş olduğu irade 

gücünü, inancını artıran ve bu süreci başarı ile yönetme özelliğini göstermektedir (Ören 

ve Biçkes, 2011: 70). 

- Gelişime Açıklık: Bu boyutun özelliklerine sahip kişiler bağımsız, analitik düşünebilen, 

yeniliklere açık, hayal gücü yüksek, meraklı, değişikliklere uyum sağlayabilen kişilerdir 

(Somer, Korkmaz, ve Tatar, 2002: 24). Bu kişiler, işlerinde başarıyı artırmak için 

kendilerini yenilemeyi, sahip oldukları kabiliyet ve becerilerini geliştirmeye yönelik 

eğilim içindedirler (Merdan, 2013: 143). 

Beş Faktör Kişilik Kuramı, kişilik özellikleri ile ilgili bilimsel çalışmalarda da en fazla 

kullanılan ölçeklerden birisidir. Örneğin; Mccrae ve Costa (1987); Somer (1998); Somer, 

Korkmaz ve Tatar (2002); Erkuş ve Tabak  (2009); Bacanlı, İlhan ve Aslan (2009); Günel 

(2010);  Gençöz ve Öncül (2012); Doğan (2013); Baloğlu (2016)’nun çalışmalarında Beş Faktör 

Kişilik Kuramını kullandıkları görülmektedir. Ancak ülkemiz insanının kişilik özelliklerini 

yansıtmaması, modelin oluşturulmasından itibaren uzun zaman geçmesi, bu süre zarfında toplum 

yapılarının, alışkanlıkların ve davranışların değişime uğraması nedeniyle eleştirilmektedir. Bu 

eleştiriler haklılık arz etmektedir. Bu nedenle, çalışmamızda Türk insanını yansıttığı düşünülen, 

yakın bir zamanda oluşturulan Gençöz ve Öncül (2012)’nin Türk kültürüne yönelik olarak 

geliştirdiği ve 45 maddeden oluşan “Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği” modeli incelenmiş ve 

uygulamada kullanılmıştır. Gençöz ve Öncül (2012)’ün “Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği” 

modeli; “Dışadönüklük”, “Sorumluluk”, “Uyumluluk”,  “Duygusal Tutarsızlık”, “Gelişime 

Açıklık” ve “ Olumsuz Değerlik “ olarak altı boyuttan oluşmaktadır. Boyutların alt maddelerine 

Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1. Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği 

Dışadönüklük Sorumluluk Uyumluluk Duygusal 

Tutarsızlık 

Gelişime Açıklık Olumsuz 

Değerlik 

Konuşkan Çalışkan Duyarlı Aceleci Kendine Güvenen Yapmacık 

Soğuk Üşengeç Paylaşımcı Agresif (Saldırgan) Geniş / Rahat İçten Pazarlıklı 

Utangaç Sorumsuz İyi Niyetli Huysuz Cesur Aç Gözlü 

Girişken Disiplinli İçten Sinirli Kendinden Emin Sabit Fikirli 

Pasif Düzenli Yardımsever Kızgın Kabiliyetli Görgüsüz 

Durgun Titiz  Sevecen Kaygılı Yaratıcı / Üretken Terbiyesiz 

İçine Kapanık Tedbirli Cana Yakın Sabırsız   

Çekingen Azimli Hoşgörülü Kaprisli   

   Alıngan   

Kaynak: (Gençöz, T. ve Öncül, Ö., 2012) 
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Tablo 1’de Gençöz ve Öncül (2012)’nin Türk kültürüne yönelik olarak geliştirdiği 45 

maddeden oluşan “Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği” nin altı boyutu yer almaktadır.  

2.2. Girişimci - Girişimcilik Kavramları 

Girişimci ve girişimcilik kavramları ile ilgili kişilik özelliklerine bağlı olarak literatürde 

çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Bu tanımlamalardan yola çıkarak; girişimci, üretim faktörlerini 

bir araya getiren, başkalarının ihtiyacını karşılayan, kar amacıyla mal-hizmet üreten ve aynı 

zamanda da satışını yapabilen kişidir. Girişimcilik ise, risk alarak kar amacıyla ekonomik 

fırsatları değerlendirerek işi kuran kişinin oluşturduğu eylemleri ifade etmektedir (Çetindamar, 

2002: 17; Mucuk, 2005: 6; Bozkurt, 2011: 5).  

Girişimcilerin iş hayatında başarılı olması için sadece kar elde etmesi yeterli 

olmamaktadır. Girişimcilik, birçok yazar tarafından bir süreç olarak görülmektedir. Bu süreçte 

girişimcilerin sahip olması gereken kişisel özellikleri büyük önem arz etmektedir. Girişimcilik 

eğilimine yönelme; kendine güven, yenilikçi, yeni ürün–hizmet üreten, risk alma, işletme açarak 

onu devam ettirebilen ve etraftaki kişilere karşı konuşkan, sevimli, anlayışlı ve hoşgörülü 

davranmakla başlamaktadır (Karimi, 2011: 636; Sönmez ve Toksoy, 2014: 57). 

Girişimcilik özellikleri ile ilgili yapılan çalışmalarda, girişimci kişilik özelliklerinin çok 

geniş bir alana yayıldığı görülmektedir: Risk alabilen, başarma ihtiyacına sahip, gelişime açık, 

belirsizliğe karşı anlayışlı olabilen, başkaları ile uyumlu bir şekilde çalışabilen, araştırma ruhuna 

sahip, meraklı, her şartlarda çalışabilen, güvenebilen gibi kişilik özellikleri mevcuttur (Ören ve 

Biçkes, 2011: 72; Başer ve Büber 2012: 137; Sönmez ve Toksoy, 2014: 44). 

2.3. Konu İle İlgili Çalışmalar 

Girişimcilik ile ilgili literatür incelendiğinde, yapılan çalışmalarda, girişimcilerin kişilik 

özelliklerinin ön plana çıktığı saptanmıştır. 

Yelboğa (2006), finans sektöründe faaliyette bulunan bir firmada çalışanların kişilik 

özellikleri ile iş performansı arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır. Çalışanların kişilik 

özelliklerini ölçmek amacıyla Beş Faktör Kişilik Kuramını ve Yelboğa (2006) tarafından 

geliştirilen “Performans Değerlendirme Ölçeği”ni kullanmıştır. Oluşturulan ölçek, firmadaki 177 

kişiye anket yöntemi ile yüz yüze uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarında iş performansı ile kişilik 

özellikleri arasında bir etkileşim olduğu saptanmıştır. Çalışmanın daha sonra yapılacak olan 

araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmüştür. 

Basım ve Şeşen (2008) yılında yapmış oldukları çalışmalarında, Ankara’daki bakanlıklar 

ve bakanlıklara bağlı kuruluşlardan rassal olarak seçilen 172 kamu çalışanına 29 maddeden 

oluşan bir anket uygulanmıştır. Çalışmada, kontrol odaklarının alt boyutları (yenilikçilik, risk 

alma ve fırsatlara odaklanma) ile örgüt içi girişimcilik tutumları arasındaki ilişki incelenmeye 

çalışılmıştır. Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde, katılımcıların iç kontrol odaklı oldukları, 

yenilikçi özelliklerinin yüksek düzeyde olduğu, risk alma ve fırsatlara odaklanmalarının ise 

düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre, iç ve dış odaklı grupların girişimcilik 

boyutları arasında farklılıkların mevcut olduğu görülmüştür. 
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Okay ve Karahan (2010)’un çalışmasında da basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 

220 küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri ile yüz yüze görüşme yöntemiyle anket yapılmıştır. 

Denizli ilinde gerçekleştirilen bu çalışmada, küçük ve orta ölçekli girişimcilerin kişilik 

özelliklerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışma sonucunda, Denizli ilindeki girişimcilerin 

çoğunlukla erkek ve 21 – 40 yaş aralığında oldukları görülmüş ve bu durumun girişimcilerin 

genç yaşlarda iş hayatına atıldıklarını gösterdiği belirtilmiştir. Ayrıca girişimcilerin ailenin 

ortanca çocuğu olduğu ve ailede girişimcilik deneyimlerinin bulunduğu saptanmıştır. 

Girişimcilerin ilköğretim mezunu olması dikkat çeken bir sonuçtur. 

Merdan (2013) tarafından yapılan çalışmada, Kırıkkale il merkezinde seçilen 153 banka 

çalışanına anket uygulaması yapılmıştır. Çalışma, Beş Faktör Kişilik Kuramı kapsamında banka 

çalışanlarının kişilik özellikleri ile iş değerleri arasındaki ilişkiyi incelenmek istenmiştir. 

Bununla beraber, cinsiyet ve eğitim durumlarına göre kişilik özellikleri arasında ilişki olup 

olmadığı, araştırmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucuna göre, kişilik 

özellikleri ile iş değerleri arasındaki ilişkinin anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca, cinsiyet 

ve eğitim durumlarına göre kişilik özellikleri ile iş değerleri arasında farklılık olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Görüldüğü üzere, yapılan birçok çalışmada, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların kişilik 

özellikleri arasında bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

3.1. Araştırmanın Amacı  

Araştırmanın amacı, Çanakkale il merkezindeki girişimcilerin ve maaşlı çalışanların 

kişilik özellikleri arasında farklılık bulunup bulunmadığını tespit etmektir. Bu amaç kapsamında, 

kişilik özelliklerin girişimcilik eğilimleri üzerinde etkisinin olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Çalışmada sektör olarak herhangi bir ayrıma gidilmemiştir, sadece kamu – özel 

sektör ayrımı çalışma için yeterli görülmüştür. Bu bağlamda, araştırmanın konusuna göre 

oluşturulan hipotezler aşağıda verilmiştir: 

Hı: Dışadönüklük boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların kişilik özellikleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H2: Sorumluluk boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların kişilik özellikleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H3: Uyumluluk boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların kişilik özellikleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H4: Duygusal tutarsızlık boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların kişilik özellikleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H5: Gelişime açıklık boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların kişilik özellikleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H6: Dışadönüklük boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların cinsiyetleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H7: Sorumluluk boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların cinsiyetleri arasında anlamlı 

bir farklılık vardır. 
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H8: Uyumluluk boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların cinsiyetleri arasında anlamlı 

bir farklılık vardır. 

H9: Duygusal tutarsızlık boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların cinsiyetleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H10: Gelişime açıklık boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların cinsiyetleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H11: Dışadönüklük boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların yaşları arasında anlamlı 

bir farklılık vardır. 

H12: Sorumluluk boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların yaşları arasında anlamlı bir 

farklılık vardır. 

H13: Uyumluluk boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların yaşları arasında anlamlı bir 

farklılık vardır. 

H14: Duygusal tutarsızlık boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların yaşları arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H15: Gelişime açıklık boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların yaşları arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H16: Dışadönüklük boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların medeni durumları 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H17: Sorumluluk boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların medeni durumları arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H18: Uyumluluk boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların medeni durumları arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H19: Duygusal tutarsızlık boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların medeni durumları 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H20: Gelişime açıklık boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların medeni durumları 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H21: Dışadönüklük boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların eğitim durumları 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H22: Sorumluluk boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların eğitim durumları arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H23: Uyumluluk boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların eğitim durumları arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H24: Duygusal tutarsızlık boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların eğitim durumları 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H25: Gelişime açıklık boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların eğitim durumları 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H26: Dışadönüklük boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların gelir seviyeleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H27: Sorumluluk boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların gelir seviyeleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H28: Uyumluluk boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların gelir seviyeleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H29: Duygusal tutarsızlık boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların gelir seviyeleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H30: Gelişime açıklık boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların gelir seviyeleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
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H31: Dışadönüklük boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların iş durumları arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H32: Sorumluluk boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların iş durumları arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H33: Uyumluluk boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların iş durumları arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H34: Duygusal tutarsızlık boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların iş durumları 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H35: Gelişime açıklık boyutuna göre, girişimcilerin ve maaşlı çalışanların iş durumları arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

 

3.2. Araştırmanın Yöntemi  

Araştırmanın evreni, sektör farkı gözetmeksizin Çanakkale il merkezinde faaliyet 

gösteren girişimciler ile kamu-özel sektör çalışanlarından oluşmaktadır. Evreni tam anlamı ile 

ölçmek mümkün olmadığından, yapılan araştırmada ihtimalsiz örnekleme yöntemlerinden biri 

olan kolayda örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

anket tekniği kullanılmıştır. 1 Kasım-15 Aralık 2016 tarihleri arasında, Çanakkale il merkezinde 

yapılan anket çalışması, farklı demografik özelliklere sahip olduğu düşünülen girişimci, kamu-

özel sektör çalışanı olan toplam 450 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılmıştır.  

Araştırmanın ölçeği, Gençöz ve Öncül (2012)’nin Türk kültürüne yönelik olarak 

geliştirdiği 45 maddeden oluşan “Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği” den yararlanılarak 

hazırlanmıştır. Anket, ”Dışadönüklük”, “Sorumluluk”, “Uyumluluk”, “Duygusal Tutarsızlık”, 

“Gelişime Açıklık” ve “Olumsuz Değerlik” olmak üzere altı boyuttan oluşmaktadır. Ayrıca, 

katılımcıların demografik özelliklerine yönelik 6 soru ölçekte yer almaktadır. Anketteki sorular 

katılımcıların 1 ile 5 arasında kendilerine en uygun katılma derecelerini değerlendirmelerine 

yönelik “Hiç Uygun Değil”, “Uygun Değil”, Kararsızım”, “Uygun” ve “Çok Uygun” 

seçeneklerinden oluşan beşli likert formatında oluşturulmuştur. Anket sonuçlarının istatistiksel 

değerlendirilmesinde ilk olarak Cronbach Alpha güvenirlik değerine bakılmıştır. 45 ifade ile 

güvenirlik katsayısı 0.786 olarak bulunmuştur. Bulunan güvenirlik katsayı değeri istatistiksel 

anlamda anketin güvenirliğinin yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Girişimciler ile maaşlı 

çalışanlar arasındaki kişilik özelliklerinde farklılık olup olmadığını belirlemek için anket 

sonuçlarının istatistiksel yorumlanmasında, frekans analizinin yanı sıra likert ölçekli sorularda, 

bağımsız gruplar t-testi,  tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Scheffe testleri kullanılmıştır.  

3.3. Araştırmanın Bulguları  

Ankete katılan girişimciler ile maaşlı çalışanların demografik özelliklerini gösteren 

bilgiler Tablo 2 yardımıyla aşağıda verilmiştir. 

Tablo 2’deki katılımcılarla ilgili demografik bulgulara bakıldığında, katılımcıların 

%55,1’i erkek, %44,9’u kadındır. Katılımcıların %39,1’i 26-35 yaş grubu aralığındadır. Evli olan 

katılımcı oranı %66,7’dir ve bekarların iki katı oranındadır. Eğitim düzeyi olarak ilk sırayı 

%29,6’lık oran ile lise mezunu katılımcılar yer almaktadır. Katılımcıların aylık gelir düzeylerinin 

grup aralığı %22,9 oran ile 3001-4500 TL’dir. Ankete katılanların %35,1’lik kısmını 
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girişimciler, %64,9’luk kısmını da maaşlı çalışanlar oluşturmuştur. Maaşlı çalışanların kendi 

içindeki dağılımları, %35,1’ini kamu sektör çalışanları, %29,6’sını da özel sektör çalışanları 

oluşturmaktadır. 

Tablo 2. Ankete Katılan Çalışanların Demografik Özellikleri  

 Frekans 

(Kişi) 

Oran 

(%) 

 Frekans 

(Kişi) 

Oran 

(%) 

Cinsiyet  (N: 450) 

Erkek 248 55,1 Kadın 202 44,9 

Yaş (N: 450) 

18-25  37 8,2 46-55 42 9,3 

26-35 176 39,1 56+ 37 8,2 

36-45 158 35,1    

Medeni Durum (N: 450) 

Evli 300 66,7 Bekar 150 33,3 

Eğitim (N: 450) 

İlköğretim 77 17,01  Önlisans/Lisans 128 28,4 

Lise 133 29,6 Lisansüstü 112 24,9 

Gelir Seviyesi (N: 450) TL/Ay 

1500 TL ve altı 36 8,0 4501-6000 TL  68 15,1 

1501-3000 TL 174 38,7 6001-7500 TL 33 7,3 

3001-4500 TL 103 22,9 7501TL ve Üzeri 36 8,0 

İş Durumu (N: 450) 

Girişimci 158 35,1 Maaşlı Çalışan 292 64,9 

Kamu – Özel Sektör Maaşlı Çalışan (N: 292) 

Kamu Sektörü Çalışan 159 35,1 Özel Sektör Çalışan  133 29.6 

Tablo 3. Boyutların Ortalama, Varyans ve Güvenilirlik Analizi 

Boyut Adı İfadeler Ortalama Varyans Cronbach's Alpha 

 

 

 

Dışadönüklük 

Konuşkan 4,16  

 

 

,092 

 

 

 

 

,898 

Soğuk (T) 4,10 

Utangaç (T) 3,60 

Girişken 4,00 

Pasif (T) 3,25 

Durgun (T) 3,81 

İçi Kapanık (T) 4,05 

Çekingen (T) 3,80 

 

 

 

Sorumluluk 

Çalışkan 4,10  

 

 

,036 

 

 

 

,742 

Üşengeç (T) 3,45 

Sorumsuz (T) 3,70 

Disiplinli 3,59 

Düzenli 3,85 

Titiz 3,70 

Tedbirli 3,80 

Azimli 3,75 

 

 

 

Duyarlı 3,80  

 

 

 

 

 
Paylaşımcı 3,80 

İyi Niyetli 4,14 
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Uyumluluk İçten 4,04 ,025 ,861 

Yardımsever 4,20 

Sevecen 4,05 

Cana Yakın 3,85 

Hoşgörülü 3,90 

 

 

 

Duygusal  

Tutarsızlık 

Aceleci 3,30  

 

 

,184 

 

 

 

,791 

Agresif(Saldırgan) 2,14 

Huysuz 1,90 

Sinirli 2,84 

Kızgın 2,59 

Sabırsız 2,50 

Alıngan 2,20 

 

 

Gelişime 

Açıklık 

Kendine Güvenen 4,35  

 

,072 

 

 

,752 
Geniş/Rahat 3,80 

Cesur 3,96 

Kendinden Emin 4,40 

Kabiliyetli 4,21 

Yaratıcı/Üretken 3,81 

T: Ters Madde 

Tablo 3’te, 1992 yılında Goldberg tarafından geliştirilen ve geçerliliğini koruyan "Büyük 

Beş Faktör Kuramı” ı ve Gençöz ve Öncül (2012)’nin Türk kültürüne yönelik geliştirdiği 45 

maddeden oluşan “Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği” inden ”Dışadönüklük”, “Sorumluluk”, 

“Uyumluluk”, “Duygusal Tutarsızlık”, “Gelişime Açıklık” ve “Olumsuz Değerlik” boyutları 

alınmıştır. Ayrıca faktör analizi yapılmamıştır. Altıncı boyut olan “Olumsuzluk Değerlik”, 

güvenirlik katsayısından (α= 0.5)  küçük olduğu için çalışmaya dahil edilmemiştir. Ayrıca 

“Duygusal Tutarsızlık” boyutunun güvenirlik katsayısı α= ,633 olarak bulunmuştur. Ancak 

boyutun “kaygılı” ve “kaprisli” adlı maddeleri çıkartıldığında güvenirlik katsayısı α= ,791’e 

yükselmiştir. Bu yüzden “Duygusal Tutarsızlık” faktörü çalışmamızda değerlendirmeye 

alınmıştır. 

Tablo 4. Katılımcıların Girişimci ve Maaşlı Çalışma Durumuna Göre Kişilik 

Özelliklerinin T-Testi 

Boyutlar İş Durumu N Ort. Std. Sap.  T Değeri  P Değ. 

Dışadönüklük Girişimci 

Maaşlı Çalışan  

158 

292 

3,8141 

3,8647 

,54564 

,59701 

-,885 ,377 

Sorumluluk 

 

Girişimci 

Maaşlı Çalışan 

158 

292 

3,7476 

3,7384 

,45245 

,46636 

,202 ,840 

Uyumluluk 

 

Girişimci 

Maaşlı Çalışan 

158 

292 

3,9549 

3,9820 

,45019 

,48429 

-,581 ,562 

Duygusal Tutarsızlık 
Girişimci 

Maaşlı Çalışan 

158 

292 

2,4149 

2,4463 

,40158 

,41853 

-,771 ,441 

Gelişime Açıklık 
Girişimci 

Maaşlı Çalışan 

158 

292 

4,0591 

4,1016 

,47106 

,48453 

-,897 ,370 

Tablo 4’te gösterildiği gibi katılımcıların girişimci ve maaşlı olma durumuna göre  

“Dışadönüklük”, “Sorumluluk”, “Uyumluluk”, “Duygusal Tutarsızlık” ve “Gelişime Açıklık”  
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boyutlarına uygulanan t-testi sonucunda boyutlar arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilememiştir (p>0,05). Bu durumda H1, H2, H3, H4 ve H5, hipotezleri reddedilmiştir. 

Tablo 5. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre Kişilik Özelliklerinin T-Testi 

Boyutlar Cinsiyet N Ort. Std. Sapma T Değeri P Değeri 

 

Dışadönüklük 

Kadın 

Erkek 

202 

248 

3,8422 

3,8508 

,58981 

,57192 
-,156 ,876 

 

Sorumluluk 

Kadın 

Erkek 

202 

248 

3,8106 

3,6855 

,45919 

,45578 

2,888 ,004 

Uyumluluk 
Kadın 

Erkek 

202 

248 

4,0402 

3,9173 

,47986 

,45963 

2,766 ,006 

 

Duygusal Tutarsızlık 

Kadın 

Erkek 

202 

248 

2,4351 

2,4355 

,41438 

,41178 
-,010 ,992 

Gelişime Açıklık 
Kadın 

Erkek 

202 

248 

4,1205 

4,0591 

,49100 

,46958 

1,344 ,178 

Tablo 5’te  “Dışadönüklük”, “Sorumluluk”, “Uyumluluk”, “Gelişime Açıklık” ve 

“Duygusal Tutarsızlık” boyutlarına uygulanan t-testi sonucunda “Sorumluluk” ve “Uyumluluk” 

boyutlarında kadın ve erkek katılımcılar arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu tespit edilmiştir 

(p< 0,05). Elde edilen sonuçlara göre, kadınların erkeklere göre daha uyumlu, daha sorumluk 

sahibi oldukları söylenebilir. Bu sonuçlara göre, H7 ve H8 hipotezleri kabul edilmiştir. 

“Dışadönüklük” ve “Duygusal Tutarsızlık” ve “Gelişime Açıklık”  boyutlarında kadın ve 

erkekler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p > 0,05). Bu nedenle H6, H9 ve H10 

hipotezleri reddedilmiştir. 

Tablo 6. Grup Varyanslarının Homojenlik Testi – Yaş Değişkenine Göre  

Boyutlar Levene 

İstatistik DF1 DF2 P Değeri 

Dışadönüklük 1,088 4 445 ,362 

Sorumluluk ,317 4 445 ,867 

Uyumluluk ,646 4 445 ,630 

Duygusal Tutarsızlık 1,466 4 445 ,212 

Gelişime Açıklık 1,613 4 445 ,170 

Tablo 6’da girişimcinin ve maaşlı çalışanın yaşa göre kişilik özelliklerine yönelik 

boyutlar arasında fark olup olmadığını test etmek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

uygulanmıştır. İlk olarak grupların varyanslarının eşitliği Levene testi ile test edilmiştir. Levene 

testi sonucu, varyansları eşit (p> 0,05) olan “Dışadönüklük”, “Sorumluluk”, “Uyumluluk”, “ 

Duygusal Tutarsızlık” ve “Gelişime Açıklık” boyutlarına ANOVA analizi yapabilmek için 

gerekli ön şartı sağladığını göstermiştir. 

Tablo 7’de uygulanan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucuna göre  (p > 0,05) , 

kişiliğin “Dışadönüklük”, “Sorumluluk”, “Uyumluluk”, “ Duygusal Tutarsızlık” ve “Gelişime 
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Açıklık” boyutları açısından yaşa göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Buna göre H11, H12, 

H13, H14 ve H15 hipotezleri reddedilmiştir.  

Tablo 7. Kişilik Özelliklerinin Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılması (Anova Testi) 

Boyutlar Varyansın Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 

F Değeri P Değeri 

Dışadönüklük 

Gruplararası 
1,256 4 ,314 

 

,935 

 ,444 Gruplariçi 
149,468 445 ,336 

Toplam 
150,724 449 

 

Sorumluluk  

Gruplararası 
,696 4 ,174 

 

,817 

 ,515 Gruplariçi 
94,742 445 ,213 

Toplam 
95,438 449 

 

Uyumluluk 

Gruplararası 
,762 4 ,190 

 

,853 

 ,493 Gruplariçi 
99,382 445 ,223 

Toplam 
100,144 449 

 

Duygusal 

Tutarsızlık 

Gruplararası 
,731 4 ,183 

1,074 ,369 Gruplariçi 
75,664 445 ,170 

Toplam 
76,395 449 

 

Gelişime 

Açıklık 

Gruplararası 
,338 4 ,084 

,365 

 
,834 Gruplariçi 

103,004 445 ,231 

Toplam 
103,342 449 

 

Tablo 8. Katılımcıların Medeni Durum Değişkenine Göre Kişilik Özelliklerinin T-Testi 

Boyutlar Medeni 

Durum 

N Ort. Std. Sapma T Değeri P Değeri 

 

Dışadönüklük 

Evli 

Bekar 

300 

150 
3,8363 

3,8683 

,55320 

,62989 

-,553 ,580 

 

Sorumluluk 

Evli 

Bekar 

300 

150 
3,7283 

3,7683 

,46056 

,46238 

-,867 ,386 

Uyumluluk 
Evli 

Bekar 

300 

150 
3,9688 

3,9800 

,48322 

,45106 

-,238 ,812 

Duygusal Tutarsızlık 
Evli 

Bekar 

300 

150 
2,4304 

2,4452 

,41629 

,40596 

-,359 ,720 

Gelişime Açıklık 
Evli 

Bekar 

300 

150 
4,0861 

4,0878 

,46833 

,50342 

-,035 ,972 

Tablo 8’de katılımcıların medeni durum değişkenine göre kişilik özelliklerine yönelik 

“Dışadönüklük”, “Sorumluluk”, “Uyumluluk”, “Gelişime Açıklık” ve “Duygusal Tutarsızlık”   

boyutlarına uygulanan t-testi sonucunda evli ve bekar katılımcılar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (p > 0,05). Bu sonuçlara göre, H16, H17, H18, H19 ve H20 hipotezleri reddedilmiştir. 
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Tablo 9’da katılımcıların eğitim durumuna göre kişilik özelliklerine yönelik 

“Dışadönüklük”, “Sorumluluk”, “Uyumluluk”, “ Duygusal Tutarsızlık” ve “Gelişime Açıklık” 

boyutları arasında fark olup olmadığını test etmek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

uygulanmıştır. Grupların varyans eşitliği Levene testi ile test edilmiştir. Levene testi sonucunda, 

varyansları eşit (p> 0,05) olan “Dışadönüklük”, “Sorumluluk”, “Uyumluluk”, “ Duygusal 

Tutarsızlık” ve “Gelişime Açıklık” boyutlarına ANOVA analizi yapabilmek için gerekli ön şart 

sağlanmıştır. 

Tablo 9. Grup Varyanslarının Homojenlik Testi – Eğitim Durumu Değişkenine Göre  

Boyutlar Levene İstatistik DF1 DF2 P Değeri 

Dışadönüklük 1,012 3 446 ,387 

Sorumluluk ,595 3 446 ,619 

Uyumluluk ,900 3 446 ,441 

Duygusal Tutarsızlık 1,283 3 446 ,280 

Gelişime Açıklık ,208 3 446 ,891 

Tablo 10. Kişilik Özelliklerinin Eğitim Durumu Değişkenine Göre Karşılaştırılması          

(Anova Testi) 

Boyutlar Varyansın Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 

F Değeri P Değeri 

Dışadönüklük 

Gruplararası ,293 3 ,098  

,289 ,833 Gruplariçi 150,431 446 ,337 

Toplam 150,724 449  

Sorumluluk  

Gruplararası 1,201 3 ,400  

1,894 ,130 Gruplariçi 94,237 446 ,211 

Toplam 95,438 449  

Uyumluluk 

Gruplararası 1,196 3 ,399  

1,798 ,147 Gruplariçi 98,948 446 ,222 

Toplam 100,144 449  

Duygusal 

Tutarsızlık 

Gruplararası 1,648 3 ,549 

3,278 ,021 Gruplariçi 74,747 446 ,168 

Toplam 76,395 449  

Gelişime 

Açıklık 

Gruplararası ,060 3 ,020 

,086 ,968 Gruplariçi 103,283 446 ,232 

Toplam 103,342 449  

Tablo 10’da uygulanan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucuna göre  (p > 0,05)  

kişiliğin “Dışadönüklük”, “Sorumluluk”, “Uyumluluk” ve “Gelişime Açıklık” boyutları 

açısından eğitim durumuna göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

“Duygusal Tutarsızlık”  boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p < 0,05). Buna göre H21, 

H22, H23 ve H25 hipotezleri reddedilmiştir. H24 hipotezi ise kabul edilmiştir. “Duygusal 

Tutarsızlık” boyutunda farklılığın hangi gruplar arasında mevcut olduğunun tespiti için Scheffe 

testi uygulanmıştır (Tablo 11). 
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Tablo 11 detaylı olarak incelendiğinde kişiliğin, “Duygusal Tutarsızlık” boyutunda 

ilköğretim-lise ve lise-ilköğretim maddeleri arasında anlamlı farklılıklarının mevcut olduğu 

görülmüştür (p ˂ 0,05). Ancak aynı kişilik boyutlarında ilköğretim, önlisans/lisans ve lisansüstü 

maddeleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p > 0,05). 

Tablo 11. Duygusal Tutarsızlık Boyutunun Eğitim Durumu Değişkenine Göre Post-Hoc 

Testi (Scheffe Testi) 

Boyutlar       (I) Eğitim Seviyesi (J) Eğitim Seviyesi Ortalama Ortalama 

Fark (I-J) 

Standart 

Hata 

P Değeri 

 

 

 

 

 

 

Duygusal 

Tutarsızlık 

   

   İlköğretim  
Lise 2,4804 

-,17157
*
 

,07538 
,037 

Önlisans/Lisans 2,4688 
-,15995 

,07571 
,063 

Lisansüstü 2,4306 
-,12175 

,07694 
,259 

   Lise 

 İlköğretim 2,3012 
,17157

*
 

,07538 
,037 

 Önlisans/Lisans 2,4688 
,01162 

,05074 
,997 

 Lisansüstü 2,4306 
,04981 

,05256 
,825 

   Önlisans/Lisans 

 İlköğretim 2,3012 
,15995 

,07571 
,063 

 Lise 2,4804 
-,01162 

,05074 
,997 

 Lisansüstü 2,4306 
,03819 

,05303 
,914 

   Lisansüstü 

 İlköğretim 2,3012 
,12175 

,07694 
,259 

 Lise 2,4804 
-,04981 

,05256 
,825 

 Önlisans/Lisans 2,4688 
-,03819 

,05303 
,914 

*  Ortalama farkı 0.05 düzeyinde anlamlıdır.  

Tablo 12. Grup Varyanslarının Homojenlik Testi – Gelir Seviyesi Değişkenine Göre 

 Leven 

İstatistik DF1 DF2 P Değeri 

Dışadönüklük 1,003 5 444 ,416 

Sorumluluk 1,898 5 444 ,093 

Uyumluluk ,337 5 444 ,890 

Duygusal Tutarsızlık ,589 5 444 ,708 

Gelişime Açıklık ,945 5 444 ,452 

Tablo 12’de katılımcıların gelir seviyesine göre kişilik özelliklerine yönelik 

“Dışadönüklük”, “Sorumluluk”, “Uyumluluk”, “Duygusal Tutarsızlık” ve “Gelişime Açıklık” 

boyutları arasında fark olup olmadığını test etmek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

uygulanmıştır. Grupların varyans eşitliği Levene testi ile test edilmiştir. Levene testi sonucunda, 

varyansları eşit (p> 0,05) olan “Dışadönüklük”, “Sorumluluk”, “Uyumluluk”, “ Duygusal 

Tutarsızlık” ve “Gelişime Açıklık” boyutlarına ANOVA analizi yapabilmek için gerekli ön şart 

sağlanmıştır. 
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Tablo 13’te uygulanan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucuna göre  (p > 0,05)  

kişiliğin “Dışadönüklük”, “Sorumluluk”, “Uyumluluk”, “Gelişime Açıklık” ve “Duygusal 

Tutarsızlık” boyutları açısından gelir seviyesi durumuna göre gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır. Buna göre H26, H27, H28, H29 ve H30 hipotezleri reddedilmiştir. 

Tablo 13. Kişilik Özelliklerinin Gelir Seviyesi Değişkenine Göre Karşılaştırılması (Anova Testi) 

Boyutlar Varyansın Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 

F Değeri P Değeri 

Dışadönüklük 

Gruplararası ,808 5 ,162 ,479 

 

,792 

 Gruplariçi 149,916 444 ,338 

Toplam 150,724 449  

Sorumluluk  

Gruplararası ,480 5 ,096 ,449 

 

,814 

 Gruplariçi 94,957 444 ,214 

Toplam 95,438 449  

Uyumluluk 

Gruplararası ,395 5 ,079 ,352 

 

,881 

 Gruplariçi 99,749 444 ,225 

Toplam 100,144 449  

Duygusal 

Tutarsızlık 

Gruplararası ,239 5 ,048 ,279 

 

,925 

 Gruplariçi 76,155 444 ,172 

Toplam 76,395 449  

Gelişime 

Açıklık 

Gruplararası ,797 5 ,159 ,690 ,631 

Gruplariçi 102,545 444 ,231 

Toplam 103,342 449  

Tablo 14. Grup Varyanslarının Homojenlik Testi – İş Durumu Değişkenine Göre  

 Leven 

İstatistik DF1 DF2 P Değeri 

Dışadönüklük 1,791 2 447 ,168 

Sorumluluk 2,417 2 447 ,090 

Uyumluluk 1,258 2 447 ,285 

Duygusal Tutarsızlık ,637 2 447 ,529 

Gelişime Açıklık ,705 2 447 ,494 

Girişimcilerin, özel sektör ve kamu çalışanlarının kişilik özellikleri boyutları arasında 

fark olup olmadığını test etmek üzere Tek Yönlü Varyans Analizi uygulanmıştır. İlk olarak 

grupların varyanslarıının eşitliği Levene testi ile test edilmiştir. Levene testi sonucu, varyansları 

eşit (p> 0,05) olan kişilik boyutlarına Tek Yönlü Varyans (ANOVA) Analizi yapabilmek için 

gerekli ön şart sağlanmıştır. 
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Tablo 15. Kişilik Özelliklerinin İş Durumu Değişkenine Göre Karşılaştırılması (Anova Testi)  

Boyutlar Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

P Değeri 

Dışadönüklük 

Gruplararası 1,064 2 ,532 1,589 

 

,205 

 Gruplariçi 149,660 447 ,335 

Toplam 150,724 449  

Sorumluluk 

Gruplararası ,778 2 ,389 1,836 

 

,161 

 Gruplariçi 94,660 447 ,212 

Toplam 95,438 449  

Uyumluluk 

Gruplararası ,491 2 ,245 1,100 

 

,334 

 Gruplariçi 99,653 447 ,223 

Toplam 100,144 449  

Duygusal 

Tutarsızlık 

Gruplararası ,532 2 ,266 1,568 

 

,210 

 Gruplariçi 75,862 447 ,170 

Toplam 76,395 449  

Gelişime 

Açıklık 

Gruplararası ,323 2 ,161 ,700 

 

,497 

 Gruplariçi 103,019 447 ,230 

Toplam 103,342    449  

Tablo 15’te uygulanan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucuna göre  (p>0,05)  

kişiliğin “Dışadönüklülük”, “Sorumluluk”, “Uyumluluk”, “Duygusal Tutarsızlık” ve “Gelişime 

Açıklık” boyutları açısından iş durumuna göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

tespit edilmiştir (p>0,05). Buna göre, H31, H32, H33, H34 ve H35 hipotezleri reddedilmiştir. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kişilik özellikleri, bireyi diğer insanlardan ayıran kendine özgü özelliklerdir. Girişimcilik 

ise, çevresel faktörlerin, kişisel özelliklerin ve kalıtımın birlikte şekillenmesidir. Bu çalışmanın 

amacı, girişimciler ile maaşlı çalışanların kişilik özellikleri arasında anlamlı bir farklılığın olup 

olmadığını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, Beş Faktör Kuram’ına dayalı olarak bir 

ölçek hazırlanmıştır. Kuramda yer alan beş faktör ile demografik veriler analiz edilmiştir. Beş 

Faktör Kuram’ının alt boyutlarını oluşturan kişilik özellikleri literatür kısmında sunulmuştur. Bu 

boyutlar, güvenirliğin yüksek olması durumunda iç tutarlılığın ve homojenliğin ölçüsü olarak 

gösterilir. 

Bu çalışma, girişimciler ile maaşlı çalışanlar arasında ve sınırlı bir (Çanakkale il 

merkezinde yer alan 450 çalışan) araştırma grubu üzerinde yapılmıştır. Ülkemizin çeşitli 

illerinde benzer araştırmalar yapmak için sektör farkı gözetilerek, uygulama daha fazla çalışan 

ile yapılabilir. Başka çalışmalarda da Beş Faktör Kişilik Kuramı’nın kullanılması ile birlikte, 

kişilik özellikleri ile ilgili daha detaylı çalışmalara ulaşılacaktır. Çalışmada anket, sektör olarak 

ayrıma gidilmeden Çanakkale il merkezinde girişimciler ile kamu-özel sektör çalışanlarına 

uygulanmıştır. Çalışma kapsamındaki demografik veriler çalışmanın örnekleminde erkeklerin 

ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların yarısının evli olduğu görülmüştür. Yaş 

gruplarına bakıldığında, katılımcılarının çoğunluğunun 26-35 yaş grubunun, eğitim durumunda 

ilk sırayı liseden sonra önlisans/lisans eğitim grubunun oluşturduğu ve katılımcıların aylık gelir 

durumlarına göre, 1501-3000 TL ücret aldıkları gözlenmiştir. 

Çalışma sonucunda, kişilik özelliklerin “Dışadönüklük”, “Sorumluluk”, “Uyumluluk”,  

“Duygusal Tutarsızlık” ve “Gelişime Açıklık” boyutlarında girişimci – maaşlı çalışana, yaşa, 

gelir seviyesine ve iş durumuna göre anlamlı farklılıklar bulunmadığı tespit edilmiştir. Kişilik 

özellikleri cinsiyete göre incelendiğinde “Sorumluluk” ve “Uyumluluk” boyutlarında anlamlı  

farklılıklar tespit edilmiştir. Bu farklılık doğrultusunda kadınların erkeklere göre daha sorumluk 

sahibi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kadınların erkeklere göre daha uyum içinde oldukları 

görülmüştür. “Dışadönüklük”, “Duygusal Tutarsızlık” ve “ Gelişime Açıklık” boyutlarında ise 

cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.  

Kişilik özellikleri ile eğitim seviyesi incelendiğinde ise, “Duygusal Tutarsızlık” 

boyutunda ilköğretim–lise ve lise–ilköğretim seviyeleri arasında farklılık bulunmuştur. 

“Dışadönüklük”, “Sorumluluk”, “Uyumluluk” ve “Gelişime Açıklık” boyutlarında anlamlı bir 

farklılık tespit edilememiştir. 

Yapılan çalışmadan elde edilen sonuçların, Türkiye’deki girişimcilerin ve çalışanların 

kişilik özellikleri arasındaki ilişkisini inceleyecek olan araştırmalara ve akademik alanda 

yapılacak çalışmalara yol göstereceğine inanılmaktadır. Ayrıca ulaşılan sonuçlar, ileride 

yapılacak olan çalışmaların sonuçları ile karşılaştırma yapma fırsatı sağlayacaktır. 
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Özet 

İçinde bulunduğumuz yüzyıl dünya ekonomisinde yeniden yapılanma sürecine tanıklık etmektedir.  Bu 

süreçte ucuz işgücüne dayalı orta ve düşük katma değerli imalat sanayi gelişmekte olan ülkelere kayarken, gelişmiş 

ülkeler yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı ürünlerin imalatına yönelmiştir. Bu amaca yönelik olarak 

sunduğu maliyet, teknoloji ve nitelikli insan gücü avantajıyla Teknoloji Geliştirme Bölgelerine (TGB) önemli roller 

düşmektedir. Ülke sanayi yapısındaki değişime etkisinin yanı sıra kalkınmanın bölgelere adil dağılımı gibi işlevleri 

de olan TGB’lerinin Türkiye’de sayıları hızla artmasına karşın bunlardan aktif hale gelenlerin veya etkin biçimde 

faaliyet gösterenlerin yeterli sayıda olmadığına ilişkin bir izlenim bulunmaktadır. Bugün gelinen noktada elde 

edilen kazanımları hedeflenen ekonomik katkılar açısından objektif bir bakış açısıyla değerlendirmek, gelecek 

dönemler için izlenmesi gereken yolları belirleyebilmek ve sağlam işleyiş mekanizmaları oluşturabilmek için faaliyet 

halindeki TGB’lerinin belirli kriterlere göre performanslarının değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla 

çalışmamızda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında 

oluşturulan “TGB Performans Endeksi”nde yer alan 39 TGB’nin, yine aynı endeksteki bazı veriler kullanılarak Veri 

Zarflama Analizi ile etkinlikleri ölçülmüştür. Bunlardan 19 tanesi ortalama etkinlik skorunun altında bir değerle 

faaliyetlerini sürdürürken, 3 tanesi ODTÜ, Mersin ve Yıldız Teknik Üniversitesi TGB’leri etkin olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Teknoparklar, Teknopark Performansı, Veri Zarflama Analizi, AR-GE, Yenilikçilik 
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A STUDY ON THE EVALUATION OF TECHNOPARKS’ 

PERFORMANCE IN TURKEY 

Abstract 

One of the latest trends in the economic transformation of the contemporary World is the increasing 

agglomeration of industrial activities in low and medium value-added sectors as far as developing economies are 

concerned, whereas developed countries are more interested in the development and production of high-tech 

products in high value-added sectors. To this end, technoparks play an important role as they are equipped with a 

number of cost, technological and qualified human capital advantages. Even though the number of technoparks in 

Turkey ascends in recent years, the issue of some being inactive and effectiveness of the rest seem to be an open 

debate. Further planning and probable improvements in the field require that past performance of the technoparks 

should be evaluated objectively. This paper aims to assess and compare the performance of active technoparks in 

Turkey by using selected performance criteria in Data Envelopment Analysis. The study unfolds if the technoparks 

have been successful in terms of prior determined goals & objectives and paves the way for a better formation and 

implementation of high technology production in Turkey. Specifically, findings indicate that 19 out of 39 

technoparks examined operate below the average technical efficiency level, whereas METU, Mersin and 

YildizTechnoparks are highly efficient. 

Keywords: Technoparks, Technopark Performance, Data Envelopment Analysis, R&D, Innovativeness 

1. GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz yüzyıl dünya ekonomisinde yeniden yapılanma sürecine tanıklık 

etmektedir.  Bu süreçte ucuz işgücüne dayalı orta ve düşük katma değerli imalat sanayi 

gelişmekte olan ülkelere kayarken, gelişmiş ülkeler yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye 

dayalı ürünlerin imalatına yönelmiştir. Yenilikçiliğe dayalı ekonomik kalkınma modeline geçiş 

sürecinde olan Türkiye, Kalkınma Bakanlığının hazırlamış olduğu 10. Kalkınma Planında da 

belirtildiği üzere, ekonomik kalkınma için yüksek katma değerli ürünlerin üretildiği sektörlere 

odaklanıp, bu sektörlerin imalat sanayi içindeki payını artırmaya çalışmalıdır. Bilindiği gibi 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Ar-Ge ve yenilikçiliğe dayalı bilgi üretiminin kaynağı 

olan üniversiteler ile finansal kaynak sağlamada güçlük çeken girişimcileri ve sanayicileri bir 

araya getiren ve yenilikçi fikirlerin ticarileşmesine imkân sağlayan yapılardır.  

Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalar 2000 yılından itibaren hız kazanmış; öncelikle 

sanayileşmiş illerde kurulan TGB'leri yıllar içinde diğer illere de yayılmaya başlamıştır. Bu 

yaklaşımın benimsenmesinin ardında, Ar-Ge ve yenilikçilik ağırlıklı faaliyetlerin bölgeler ve 

iller düzeyinde dengeli dağılımının sağlanması, yerel ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, 

yerel düzeyde yeni istihdam alanlarının açılması suretiyle ekonomik verimliliğin arttırılması 

düşüncesi yatmaktadır.  Bu kapsamda kurulan TGB sayısı 2016 yılı itibarıyla 64'e ulaşmış olup 

bunların 52 tanesi faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Bu bölgelerde Ar-Ge çalışması yürüten 4.308 

firma ve bu firmalarda görev yapan 33.675 Ar-Ge Personeli bulunmaktadır.   

Günümüzde ülkelerin küresel pazarlarda rekabet edebilmesinde teknoloji yoğun ürünler 

olarak da bilinen orta ve yüksek katma değerli ürünlerin imalatına odaklanmanın, rekabet 

gücünün önemli bir belirleyicisi olduğu kabul edilmektedir.   
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2000'li yıllardan itibaren ülkemizde imalat sanayinin yapısını değiştirmeye yönelik 

önemli adımlar atılmış olmakla birlikte, bu girişimlerin beklenen iyileştirmeleri sağlaması uzun 

vadeli bir bakış açısını gerektirmektedir. Bu bakımdan imalat sanayinde düşük teknolojili 

ürünlerin üretim ve ihracatından orta teknolojili ürünlere geçişte elde edilen iyileştirmelerin 

önemli bir kazanç olduğunu söylemek mümkündür. Yüksek teknolojili ürünlere geçiş sürecinin 

hızlanması için önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda Ar-Ge ve inovasyona dayalı 

yatırımların imalat sanayine etkin bir şekilde yansıtılabilmesi amacıyla teknolojik ürün üretme 

sürecinin ticarileştirilmesi aşamasının güçlendirilmesi, teknoloji transferi için uygun ara yüzlerin 

oluşturulması, yenilikçi girişimciliğin desteklenmesi, imalat süreçlerinde verimliliği arttıran ve 

sürdürülebilir üretimi destekleyen teknolojilerin geliştirilmesi yönünde yeni mekanizmalar 

oluşturulmuştur. Bu mekanizmalardan biri de üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasında etkin 

bir ara yüz işlevi gören teknoparklardır. 

Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde teknoparkların yararları ele alınacak, beklenen 

yararları elde etmede performanslarının ölçülmesine ilişkin kriterlere değinilecektir. İzleyen 

aşamada ise Türkiye’deki teknoparkların etkinliği çeşitli performans kriterleri açısından 

değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

2. TEKNOPARKLAR VE YARARLARI 

Günümüzde Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Teknoloji Parkı, Teknokent, Bilim Parkı, 

Araştırma Parkı, Teknoloji Koridoru, İnovasyon Merkezi gibi farklı isimlerle de anılan 

(Maria,2014) teknoparklarla ilgili aşağıdaki tanımlara rastlanmıştır. Bu tanımlara göre 

teknoparklar;  

"İçinde faaliyet gösteren firmaların yenilikçiliğe dayalı büyümelerini amaçlayan politika 

yönelimli kümelerdir" (Albaharivd., 2017).  

"Yeni bilgiler ile bu bilgilerin teknolojik uygulamalarını aynı çatı altında kombine eden, 

ülkelerin teknoloji bazlı gelişmelerine etki ettiği kanıtlanmış, üniversite-sanayi işbirliğine dayalı 

dünya çapında bir modeldir" (ITUARI Teknokent, 2017). 

2001 tarihli Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanununa göre, Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

“yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite 

veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından 

yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir 

ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin 

kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE 

merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının 

bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı” ifade etmektedir 

(http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4691.pdf, 2017). 

Urriagavd. (2016), Radosevic ve Myrzakhmet (2009), Kaplan (2011), Kusharsantoa ve 

Praditaa (2016), Vilasalero (2014), Tepe ve Mirza (2016)’nın çalışmalarında değindiği 

teknoparkların mikro ve makro düzeydeki yararları aşağıda olduğu gibi sıralanabilir:  
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- Teknopark içinde faaliyet gösteren firmaların coğrafi yakınlıklarından dolayı ilişki 

kurma olasılıkları daha yüksektir. Coğrafi yakınlık ortak ilgi alanlarının belirleneceği 

ve ortak projelerin geliştirilebileceği toplantı ve görüşmelerin gerçekleşme olasılığını 

arttırır. Coğrafi yakınlık sayesinde sık sık ve yüz yüze kurulan ilişkiler bilgi 

aktarımını ve dolayısıyla öğrenme sürecini kolaylaştıran bir faktördür.  

- İkinci olarak coğrafi yakınlık belirsizliği azaltır, araştırma maliyetlerini azaltır ve 

inovasyon için ortak araştırmalar yapma olasılığını arttırır. Teknoparklar, daha 

istikrarlı ve güvene dayalı ilişkilerin kurulmasına katkıda bulunduğu için ortak 

projelerin neden olduğu etkileşim maliyetlerini azaltır.   

- Coğrafi ve diğer yakınlık türlerini destekleyen teknoparklar firmalar, araştırma ve 

teknoloji kuruluşları arasında işbirliği sağlar.  

- Teknoparklar, içinde faaliyet gösteren firmalara fiziksel, finansal ve entelektüel 

sermaye bakımından değer ekleyen katkılar sağlayabilir. Firmalar vasıflı insan 

kaynaklarından (insan sermayesi), kilit teknolojilerden ve inovasyonla ilgili 

bilgilerden yararlanabilir.  

- Üniversitelerin teknoparklarda yer alması, endüstriyel ihtiyaçları daha iyi anlamasına 

yol açar, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirir ve teknoparkta yer alan firmalarla ortak 

projeler yapması endüstriyel gelişmeleri daha iyi takip edebilmesini sağlar. Ayrıca 

üniversiteler bu projelerden elde edilen sonuçları eğitim programlarına dahil edilerek 

bu programların güncellenmesi sağlanır. Ayrıca öğrencilere bu firmalarda staj yapma 

imkânının sunulmasıyla öğrencilerin yaşayarak öğrenmesine fırsat verilir.  

- Teknoparklar teknoloji transferi, kuluçka merkezleri, inovasyon ve son olarak 

endüstriyel süreçlerin yer aldığı destekleyici iş modelleridir.  Bu merkezlerde çeşitli 

Ar-Ge uygulamalarının geliştirilmesi ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi teşvik 

edilir.   Böylece bu kümelerin içinde yer almanın firmalara cazip gelmesiyle, 

teknoparklar sinerji etkisi yaratarak bölgesel ekonomiler için ihracatın artması, 

yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi, yüksek teknoloji ürünler için dış kaynak 

ihtiyacının azaltılması, yüksek teknolojiye dayalı işletmelerin kurulması, üniversiteler 

ve endüstriyel firmalar arasındaki ilişkilerin dönüştürülmesi, yerel ekonomik 

gelişmeyi destekleyen Ar-Ge faaliyetleri, bölgeye yabancı fonların gelmesi, 

modernizasyonun yaratılması, girişimciliğin artması ve nitelikli işgücü için iş 

fırsatlarının yaratılması gibi yararları olabilir. 

Teknoparkların teknolojik ilerleme ve inovasyon politikalarının bir aracı olarak etkinliği 

tartışmaya açık bir konudur. Bazı yazarlar teknoparkların, içinde faaliyet gösteren firmaların 

çıktılarına olumlu bir etkisinin olmadığını öne sürmektedirler. Bu eleştiriler söz konusu yapıların 

işbirliği ve şirketler açısından değer ekleyen katkıları gerçekleştirmede başarısız olduğu 

yönündedir. Ayrıca birçok çalışmada teknoparklar içinde faaliyet gösteren firmaların çıktıları ile 

teknopark dışında faaliyet gösteren firmaların çıktıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ileri 

sürülmektedir (Baykul vd., 2016;Guadixvd., 2016).  

Bazı yazarlar ise bu görüşün aksine, teknoparkların yeni şirketler için bilgi, teknoloji ve 

teknoloji transferini kolaylaştırmasıyla destekleyici bir alan yarattığını ve büyümeyi teşvik 

ettiğini ileri sürmektedir (Albahari, 2013; Baykul ve diğ., 2016; Malairaja ve Zawadie 2008). 
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3. TEKNOPARKLARIN İNOVASYON ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ 

Literatürde teknoparkların etkinliklerinin değerlendirilmesiyle ilgili çok sayıda çalışma 

mevcuttur: Kaplan (2011) Türkiye'deki teknoparkların bilgi transferi ve yeni teknolojilerin 

ticarileşmesi fonksiyonlarını sağlayıp sağlamadığını sorguladığı çalışmasında, Türkiye 

teknoparklarının gelişme performansını benzer ekonomik performansa sahip İspanya ile 

karşılaştırmıştır. Karşılaştırma esnasında etkinlik göstergeleri olarak, Ar-Ge harcamalarının 

GSYH'daki payı (Özel Sektör, Kamu Sektörü ve Yüksek Öğrenim), Toplam araştırmacı sayısı 

(Özel Sektör, Kamu Sektörü ve Yüksek Öğrenim), Bilim ve teknoloji alanında istihdam oranı, 

Bilim ve Teknoloji alanında doktora öğrenimine devam eden kişilerin toplam nüfustaki payı, 

Avrupa patent başvurusu toplamı, Yüksek teknolojiye dayalı ihracatın toplam ihracattaki payı 

göstergeleri kullanılmıştır.  

Konuyla ilgili olarak Guadix vd. (2016) tarafından gerçekleştirilen literatür taramasında 

çeşitli yazarlar tarafından kullanılan etkinlik göstergelerinin teknoparklar içindeki şirket sayısı, 

teknoparkların toplam alanı, teknoparkların uzmanlık düzeyi, teknopark içindeki firmalar 

tarafından istihdam edilen kişi sayısı, üniversitelerle gerçekleştirilen işbirliği sayısı, teknoparkta 

bulunan şirketler arasındaki işbirliği sayısı, teknoparklar tarafından sağlanan hizmetler, kuluçka 

merkezleri vasıtasıyla kurulan şirket sayısı, patent ve yayın sayısı olduğu belirtilmiştir.  

4. TÜRKİYE’DEKİ TEKNOPARKLARIN ETKİNLİK PERFORMANSLARININ 

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR 

UYGULAMA 

Çalışmada TGB’lerin performansı Veri Zarflama Analizi (VZA) ile ölçülmüştür. VZA, 

parametrik olmayan bir göreli etkinlik ölçüm yöntemidir. Yöntem, homojen oldukları kabul 

edilen karar birimlerinin etkinliklerini ölçer. VZA’de bir karar biriminin göreli etkinliği “toplam 

ağırlıklı çıktıların, toplam ağırlıklı girdilere oranı” şeklinde ölçülmektedir. VZA, gözlem kümesi 

içindeki etkin gözlemlerden etkinlik sınırını oluşturur ve diğer gözlemleri, en etkin gözlemlere 

göre değerlendirir. 

Çalışmada karar birimlerinin (TGB’lerin) teknik etkinlikleri ölçülmüştür. Teknik etkinlik, 

çıktı düzeyinde herhangi bir değişiklik yapmadan girdilerin orantısal olarak ne kadar 

azaltılabileceğini araştırmaktadır. Bu girdi odaklı teknik etkinlik tanımıdır. Teknik etkinliği çıktı 

odaklı olarak da tanımlamak mümkündür. Çıktı odaklı yaklaşımda, girdi miktarında herhangi bir 

değişiklik yapmadan, çıktı miktarının orantısal olarak ne kadar arttırılabileceği sorusuna cevap 

aranmaktadır (Aktaş, 2006: 119). 

Çalışmada TGB’lerin teknik etkinlikleri çıktı odaklı yaklaşımla ölçülmüştür. Yani, 

TGB’lerin mevcut girdilerle çıktılarını orantısal olarak ne kadar arttırabilecekleri 

araştırılmaktadır. TGB’lerin modeldeki girdi değişkeni üzerinde tam kontrolünün olmadığı, 

ancak çıktılar üzerinde etkili olabileceği düşüncesiyle çıktı odaklı yaklaşım seçilmiştir. 

VZA’da karar birimlerinin etkinlik skorları 0 ile 1 arasında değer alır. Etkin karar 

birimlerinin etkinlik skorları 1’dir.  
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Analizde, “TGB Performans Endeks”inin oluşturulmasında kullanılan değişkenler 

kullanılmıştır.  TGB Performans Endeksi çalışması, 2011 yılından beri her yıl, Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı – Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından, “TGB’lerin 

performansının izlenmesi, karar vericiler açısından; politika, strateji ve yol haritası oluşturmada 

kaynak sağlanması amacıyla” yapılmaktadır (https://teknopark.sanayi.gov.tr,  10.04.2017). 

Tablo 1. VZA Modelindeki Değişkenler 

GİRDİ 

X1 
Finansman, Teşvikler ve 

Altyapı 

Yönetici şirkete sağlanan destekler, doluluk seviyesi, firmalara sağlanan 

muafiyetler ve yönetici şirketin yaptığı harcamalardan oluşmaktadır. 

ÇIKTILAR 

Y1 Ar-Ge Çıktıları Proje çıktıları ve kuluçka hizmeti çıktılarından oluşmaktadır. 

Y2 Fikri Mülkiyet Patent, faydalı model ve tasarım sayılarından oluşmaktadır. 

Y3 
Ar-Ge Sonuçları ve 

Uluslararasılaşma 
İhracat ve Ar-Ge gelirlerinden oluşmaktadır. 

Kaynak: (Bilim Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, 2015) 

Analize, 2015 yılında TGB Performans Endeksinde yer alan 39 TGB dahil edilmiştir. 

Modelde çıktı değişkenleri olarak proje çıktıları ve kuluçka hizmeti çıktılarından oluşan “Ar-Ge 

çıktıları” değişkeni, patent, faydalı model ve tasarım sayılarından oluşan, inovasyon göstergeleri 

olarak da tanımlayabileceğimiz  “fikri mülkiyet çıktıları” değişkeni ve ihracat ve Ar-Ge 

gelirlerinden oluşan “Ar-Ge sonuçları ve uluslararasılaşma” değişkeni kullanılmıştır. Modelde 

tek bir girdi değişkeni olarak yönetici şirkete sağlanan destekler, doluluk seviyesi, firmalara 

sağlanan muafiyetler ve yönetici şirketin yaptığı harcamalardan oluşan “finansman, teşvikler ve 

altyapı” değişkeni kullanılmıştır. Bu modelle TGB’lerin devlet tarafından kendilerine sağlanan 

destek ile teşvikleri ve yönetici şirketin yapmış olduğu harcamaların ne ölçüde etkin kullanıldığı 

ölçülmeye çalışılmıştır. Bir diğer deyişle, eldeki veri girdi bileşimiyle maksimum çıktıyı 

üretmedeki başarısı belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece 1 girdi ve 3 çıktıdan oluşan model 

üzerinden TGB’lerin teknik etkinlikleri hesaplanmıştır. 

Model oluşturulurken, anlamlı ve doğru değişkenlerin kullanılması ve gözlem sayısı ile 

toplam değişken sayısı arasındaki ilişkilere dikkat edilmiştir. Bowlin (1998: 18)’e göre, VZA’da 

anlamlı bir analiz için modellerde kullanılan her girdi ve çıktı değişkeni başına üç gözleme 

ihtiyaç vardır. Chen (2004: 143) ise, gözlem sayısına göre girdi ve çıktı değişkenlerinin toplam 

sayısının küçük tutulmasının, yöntemin karar birimlerini birbirinden ayırma yeteneğini 

arttırdığını; aksi durumda ise daha çok karar biriminin etkin olarak hesaplandığını ve yöntemin 

karar birimlerini birbirinden ayrıştırma yeteneğinin azaldığını ifade etmektedir.  

 

 

 

 

https://teknopark.sanayi.gov.tr/
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Tablo 2. Veri Zarflama Analizi Sonuçları 
TGB 

KODU 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

Etkinlik Skoru (Teknik 

Etkinlik) 
Hedef TGB 

1 ODTÜ TEKNOKENT 1.000 1 

2 İTÜ ARI TEKNOKENT 0.940 1 -11 

3 ANKARA TGB (CYBERPARK) 0.860 1 - 6 

4 İZMİR TGB 0.643 1 

5 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TGB 0.686 6 - 1 

6 MERSİN TGB 1.000 6 

7 İSTANBUL TGB 0.526 1 

8 DOKUZ EYLÜL TGB 0.816 11 

9 TÜBİTAK MARMARA TGB 0.786 1 

10 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TGB 0.700 6 -1 

11 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TGB 1.000 11 

12 GAZİ TEKNOPARK 0.648 6 

13 ERZURUM ATA TEKNOKENT 0.496 6 -1 

14 SAMSUN TGB 0.343 1 - 6 

15 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TGB 0.447 1 

16 ESKİŞEHİR TGB 0.568 1 - 6 

17 TRABZON TGB 0.635 1 - 11 

18 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TGB 0.615 6 

19 GOSB TEKNOPARK 0.812 1 

20 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TGB 0.946 1 

21 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TGB 0.632 1 

22 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TGB 0.585 6 

23 FIRAT TGB 0.577 1 - 11 

24 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TGB 0.619 1 

25 ULUTEK TGB 0.772 1 

26 KAHRAMANMARAŞ TGB 0.473 1 

27 GÖLLER BÖLGESİ TGB 0.576 1 - 11 

28 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TGB 0.403 1 

29 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TGB 0.592 1 

30 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TGB 0.642 1 

31 ÇUKUROVA TGB 0.638 1 – 11 

32 TOKAT TGB 0.229 1 

33 CUMHURİYET TGB 0.433 6 - 1 

34 MALATYA TGB 0.282 1 

35 BATI AKDENİZ TEKNOKENTİ 0.477 1 

36 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TGB 0.357 6 

37 DÜZCE TEKNOPARK 0.277 6 - 1 

38 KÜTAHYA DUMLUPINAR TASARIM TGB 0.209 6 - 1 

39 BOLU TGB 0.485 6 - 1 

 ORTALAMA ETKİNLİK 0.608  
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VZA sonuçları, Tablo 2’de sunulmuştur. TGB’lerin ortalama etkinlik skoru modelde 

0,608 olarak hesaplanmıştır. Sadece üç TGB (ODTÜ Teknokent, Mersin TGB ve Yıldız Teknik 

Üniversitesi TGB) etkin olarak belirlenmiştir.  

VZA, karar birimlerinin etkinliğini ölçmenin yanında, etkin olmayan karar birimlerinin 

etkin olabilmesi için (çıktı odaklı yaklaşımda) eldeki girdilerle çıktıların ne kadar daha artması 

gerektiği ve kendisine referans olarak hangi karar birimlerini alması gerektiği konusunda da bilgi 

vermektedir. Tablo 2’de etkin olmayan TGB’lerin hangi etkin TGB’leri kendisine referans kabul 

etmesi gerektiği verilmiştir. 

Tablo 3’de analizde kullanılan veriler (orijinal değer) ve etkin olabilmeleri için ulaşmaları 

gereken çıktı değerleri (hedef değer) sunulmuştur. İTÜ Arı Teknokent’in etkinlik skoru 0.940 

olarak hesaplanmıştır. İTÜ Arı Teknokent tam etkin olabilmek için kendisinden daha etkin olan 

ODTÜ Teknokent ve Yıldız Teknik Üniversitesi TGB’yi referans almalıdır. Ar-Ge çıktılarını 

3.89’dan 4.541’e ve Fikri Mülkiyet çıktılarını 2.56’dan 2.723’e yükseltmelidir. İTÜ Arı 

Teknokent etkin olan üç teknokent ve Kocaeli Üniversitesi TGB’sinin ardından etkinlik 

performansı en yüksek beşinci TGB’dir. 

Tablo 3. VZA’da Kullanılan Değişkenlere Ait Veriler ve Çıktı Değişkenlerinin Analiz 

Sonucunda Oluşan Hedef Değerleri 

 ÇIKTILAR GİRDİ 

TGB KODU 

Y1: Ar-Ge Çıktıları 
Y2: Fikri Mülkiyet 

Çıktıları 

Y3: Ar-Ge Sonuçları 

ve Uluslararasılaşma 

X1:Finansman, 

Teşvikler ve 

Altyapı 

Orijinal 

Değer 

Hedef 

Değer 

Orijinal 

Değer 

Hedef 

Değer 

Orijinal 

Değer 

Hedef 

Değer 
GİRDİ 

ODTÜ T. 5.41 5.410 2.67 2.670 16.27 16.270 7.96 

İTÜ ARI 3.89 4.541 2.56 2.723 11.29 12.010 7.80 

ANKARA TGB 4.65 5.404 1.45 1.685 9.91 15.356 7.66 

İZMİR TGB 3.48 5.498 1.20 2.714 10.63 16.536 8.09 

ERCİYES Ü. TGB 4.12 6.005 1.05 1.530 9.94 16.751 8.41 

MERSİN TGB 4.23 4.230 0.76 0.760 11.51 11.510 5.83 

İSTANBUL TGB 2.95 6.538 1.47 3.227 10.34 19.663 9.62 

9 EYLÜL TGB 2.47 4.772 2.52 3.087 7.46 11.854 8.72 

TÜBİTAK MAR. 3.91 5.627 2.02 2.777 13.31 16.924 8.28 

SELÇUK Ü. TGB 3.76 5.370 1.71 2.442 7.63 15.961 7.84 

YILDIZ TEK. TGB 4.05 4.050 2.62 2.620 10.06 10.060 7.40 

GAZİ T. 3.51 5.413 0.00 0.000 9.09 14.728 7.46 

ERZ. ATA T. 3.42 6.888 1.00 3.079 10.14 20.423 10.04 

SAMSUN TGB 2.26 6.589 1.11 3.236 5.98 19.801 9.69 

N. KEMAL Ü. TGB 1.90 5.097 0.00 0.000 6.86 15.330 7.50 

ESKİŞEHİR TGB 3.44 6.055 1.26 2.218 7.50 17.506 8.68 

TRABZON TGB 2.13 4.720 1.62 2.552 8.53 13.435 7.46 

SAKARYA Ü. TGB 3.34 5.427 0.51 0.975 5.38 14.768 7.48 

GOSB T. 2.67 4.125 0.52 2.036 10.08 12.407 6.07 

KOCAELİ Ü. TGB 2.49 3.677 0.63 1.815 10.46 11.058 5.41 
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İST. ÜN. TGB 1.33 4.248 0.29 2.096 8.07 12.775 6.25 

PAMUKKALE Ü. 

TGB 
3.70 6.327 0.25 1.137 4.78 17.216 8.72 

FIRAT TGB 2.64 4.578 1.53 2.653 4.42 12.425 7.65 

BOĞAZİÇİ Ü. TGB 2.16 4.717 1.05 2.328 8.78 14.185 6.94 

ULUTEK TGB 1.59 4.520 0.00 0.000 10.49 13.592 6.65 

K. MARAŞ TGB 2.01 5.600 0.25 2.764 7.97 16.842 8.24 

GOLLER B. TGB 2.61 4.610 1.53 2.658 7.23 12.558 7.67 

ANKARA Ü. TGB 2.30 6.171 0.50 3.046 7.48 18.559 9.08 

HACETTEPE Ü. 

TGB 
2.25 5.437 0.48 2.683 9.68 16.352 8.00 

TRAKYA Ü. TGB 1.48 4.058 0.22 2.002 7.83 12.202 5.97 

ÇUKUROVA TGB 2.61 4.102 1.40 2.195 7.50 11.756 6.43 

TOKAT TGB 0.85 6.742 0.35 3.327 4.64 20.276 9.92 

CUMHURİYET TGB 2.25 5.193 0.54 1.246 4.14 14.416 7.25 

MALATYA TGB 1.02 5.097 0.00 0.000 4.32 15.330 7.50 

B. AKDENİZ TGB 1.85 4.520 0.00 0.000 6.49 13.592 6.65 

G.ANTEP Ü. TGB 1.63 4.571 0.00 0.000 4.38 12.438 6.30 

DÜZCE T. 1.45 5.244 0.31 1.121 2.67 14.431 7.28 

K. DUMLUPINAR T. 

TGB 
0.00 0.000 0.00 0.000 2.40 11.467 5.61 

BOLU TGB 0.00 0.000 0.00 0.000 4.91 10.118 4.95 

TGB’lerin yaklaşık yarısı (19 adet) ortalama etkinlik skoru olan 0.608’in altında 

etkinlikle faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu da büyük ölçüde kamu fonları ile finanse edilen ve 

çeşitli muafiyetler ve desteklerle faaliyetlerini sürdüren TGB’lerin büyük ölçüde bu fonları etkin 

olarak kullanmadığını, kendilerine sağlanan destek ve muafiyetlerle aslında çok daha yüksek 

düzeyde çıktı üretebileceklerini göstermektedir. 
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5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gelişmiş ülkelerin izinde, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin de yüksek katma değerli 

ve ileri teknolojiye dayalı ürünlerin imalatına giderek daha fazla yönelmesi gerekmektedir. Bu 

yolculukta, sahip oldukları çeşitli finansal, teknolojik ve insan gücü avantajlarıyla Teknoloji 

Geliştirme Bölgelerine (TGB) önemli rol düşmektedir. Türkiye’de TGB sayıları son yıllarda 

hızla artmakta olsa da aktif hale gelenlerin azlığı ve bunların önemli kısmının etkinliklerine 

ilişkin şüpheler, söz konusu TGB’lerin performanslarının ölçüm ve kıyaslamasına yönelik 

ihtiyacı artırmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmada TGB’lerin performansı Veri Zarflama Analizi 

(VZA) ile ölçülmüştür. Parametrik olmayan bir göreli etkinlik ölçüm yöntemi olan VZA ile 

gerçekleştirdiğimiz bu araştırmada, TGB’lerinin devlet tarafından kendilerine sağlanan destek ile 

teşvikleri ve yönetici şirketin yapmış olduğu harcamaların ne ölçüde etkin kullanıldığı ölçülmeye 

çalışılmıştır. Seçilen VZA modeline bağlı olarak, incelenen 39 TGB’nin eldeki veri girdi 

bileşimiyle maksimum çıktıyı üretmedeki başarısı belirlenmeye çalışılmıştır. Bir başka deyişle 1 

girdi ve 3 çıktıdan oluşan model üzerinden TGB’lerin teknik etkinlikleri hesaplanmıştır. Yöntem 

sayesinde hem en etkin karar birimleri belirlenmekte hem de etkin olmayanların eldeki 

girdileriyle çıktılarını ne kadar artırması gerektiği ve bunu yaparken hangi karar birimlerini 

referans almalarının doğru olacağı da söylenebilmektedir.   

Araştırma bulgularına göre, incelenen TGB’lerin yaklaşık yarısı (19 adet) ortalama 

etkinlik skoru olan 0.608’in altında etkinlikle faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu da büyük 

ölçüde kamu fonları ile finanse edilen ve çeşitli muafiyetler ve desteklerle faaliyetlerini sürdüren 

TGB’lerin büyük ölçüde bu fonları etkin olarak kullanmadığını, kendilerine sağlanan destek ve 

muafiyetlerle aslında çok daha yüksek düzeyde çıktı üretebileceklerini göstermektedir. Diğer 

yandan, ODTÜ Teknokent, Mersin TGB ve Yıldız Teknik Üniversitesi TGB’leri ise etkin olarak 

belirlenmiştir.  

Araştırma bulgularına dayalı olarak, TGB’lerin kendi bünyelerindeki şirketlere sadece 

vergisel avantajlar sağlayan oluşumlar olarak kalmamaları ve kendilerinden beklenen 

fonksiyonları yerine getirmelerini sağlayacak mekanizmaların oluşturulması gerektiği 

söylenebilir. Buna ek olarak, TGB’lere kullandırılan kamu fonları ve TGB’lerdeki şirketlere 

sağlanan muafiyet ve desteklerin sonuçlarının takip edilmesi ve hesap verme yükümlülüğü ile 

ilgili düzenlemelerin yapılması da önerilebilir.  

Araştırmada kullanılan girdi ve çıktı sayılarının düşük olması en önemli kısıt olarak göze 

çarpmakla beraber bu durum aynı zamanda kullanılan tekniğin daha geçerli sonuç vermesini de 

sağlamaktadır. Bununla beraber gelecekteki araştırmalarda kullanılan değişkenler 

farklılaştırılabilir ve mümkünse yeni TGB’ler de araştırmaya dahil edilebilir. Bir başka öneri ise 

TGB’lerin performanslarının başka tekniklerle de ölçülerek bu araştırmanın sonuçlarıyla 

kıyaslamasının yapılmasıdır.  
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Özet 

Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin en önemli hedeflerinden biri mevcut üretim kapasitesinin 

artırılmasıdır. Artan üretim kapasitesi beraberinde istihdamı artırıcı etki oluşturacaktır. Gelişmekte olan ülkeler 

arasında yer alan Türkiye’de bu alanda çeşitli planlamalar yapmakta ve bunun için gerekli desteklemeler 

sağlanmaktadır. Girişimcilik alanında başta KOSGEB olmak üzere diğer finansal enstrümanlarla kişilerin ihtiyaç 

duydukları girişimci sermaye verilmektedir. Ayrıca bireylere girişimcilik konusunda çeşitli eğitim destekleri 

verilmektedir. Bu eğitimlerle eğitime katılan katılımcılarda girişimcilik alanındaki bakış açılarında bir farkındalık 

oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bireyler ellerinde bir sermaye olduğunda bu sermayeyi girişimci olarak çeşitli 

yatırımlara çevirme hayalleri kurmakta, ancak bu sermaye ellerine geçtiğinde bu hayalleri gerçekleştirme 

konusunda bir takım çekinceler yaşamaktadırlar. Yapmış olduğumuz bu çalışmada girişimcilik dersi alan ve 

almayan öğrenciler arasında girişimcilik eğiliminde bir takım farklılıkların olup olmadığını, ayrıca girişimcilik 

eğiliminde finansal faktörlerin önemi olup olmadığı araştırılmıştır. Bu maksatla Araştırmada yöntemi, Balıkesir 

Üniversitesindeki Meslek Yüksekokullarında okuyan, Girişimcilik dersi alan ve almayan 407 öğrenciye anket 

soruları yöneltilerek yapılmıştır. Yapılan ankette “Likert Ölçeği” kullanılmıştır. Girişimcilik eğilimini etkileyen aile, 

eğitim, sosyal çevre, girişimcilik tutumu ve finans ayrı birer faktör olarak ele alınmış ve birbirleriyle olan ilişkileri 

saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmada Girişimcilik Eğiliminde eğitim ile girişimciliğin finansmanı arasında anlamlı 

bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Girişimciliğin toplum tarafından algılanmasıyla eğitim arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığı saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Girişimciliğin Finansmanı, Girişimcilik Eğitimi, Meslek 

Yüksekokulu 
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THE PERCEPTIONS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ON 

THE EFFECT OF FINANCIAL FACTORS IN ENTREPRENEURSHIP 

TENDENCY    

Abstract  

One of the most important goals of the underdeveloped or developing countries is to increase the 

production capacity. The increasing production capacity will provide an increase in employment as well. Turkey 

which is among the developing countries has carried out several projects and necessary supports have been 

provided in this field. Entrepreneurial funds have been provided to the entrepreneurs particularly by KOSGEB 

(Small and medium size enterprises development organization) and other financial instruments. Moreover, several 

entrepreneurship training supports have been given to the entrepreneurs. The aim of these training programs is to 

inspire entrepreneurialism and create awareness on the entrepreneurship among the participants. Individuals 

dream of several investment ways as entrepreneurs if they have the capital. However, when the individuals have the 

capital, they have some reservations on realizing their dreams. The aim of the study is to find out whether there is 

difference between the students who took the entrepreneurship course and the ones who did not take the course with 

regard to entrepreneurship tendency and to examine whether financial factors are important in entrepreneurship 

tendency. In this context, the study has been conducted with 400 students at vocational schools of Balıkesir 

University. A Likert scale questionnaire has been used for data collection instrument. Family, education, social 

environment, entrepreneurship attitude and finance which affect entrepreneurship tendency have been treated as 

separate factors and relationship between each other has been examined. Consequently, the results have revealed 

that there is a significant relationship between the education and the financing of entrepreneurship on 

entrepreneurship tendency. However, it has been found that there is no relationship between the education and the 

perception of entrepreneurship by the society. 

Key words: Entrepreneurship, entrepreneurship tendency, financing of entrepreneurship, entrepreneurship 

education, vocational school. 

 

1. GİRİŞ  

Ülkemizde girişimcilik son yıllarda önemli bir konu haline gelmiştir. Girişimcilikle ilgili 

Üniversite ders müfredatları içerisine yeni derslerin eklenmesi, girişimcilik finansman 

kaynaklarına yönelik yeni tedbirler ve alternatif finansman kaynakları oluşturulmuştur. 

Girişimcilikle ilgili eğitimin artması bu eğitimin KOSGEB gibi kuruluşlarca desteklenmesi 

olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Fakat kişilerin gerekli finansal desteği bulması iyi bir girişimci 

olacağı anlamına gelmemekte veya finansal yapısı güçlü olan bir kişi aynı zamanda iyi bir 

girişimci olacağı manasına gelmemektedir. Burada girişimcilik eğiliminde bireyin genel kişilik 

özellikleri, girişimcilik ile ilgili tutumu, ailesi sosyal çevresi, almış olduğu eğitimin girişimciliği 

desteklemesi önemli rol oynamaktadır. 

Bireysel tutum olarak girişimcilik eğilimi yüksek olan, aile ve sosyal çevre tarafından 

desteklenen eğitim ile bu desteği pekişmiş olan kişilerin finansman problemi olabilir. Finansman 

problemi işletmelerde yatırım aşamasından başlayıp, üretim ve faaliyet aşamasının her birinde 

önemli bir faktördür. Ayrıca  yeni kurulan işletmelerin kredi temini büyük bir sorundur. Yeni 

kurulan işletmelerde güvensizlik problemi nedeniyle kredi veren kurumlar kredi vermekte 

direnebilirler. Bu da işletmenin maliyeti yüksek olan kredileri bulmasına yada kendi 

özkaynaklarına yönelmesine sebap olacaktır. 
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Genel olarak değerlendirildiğinde girişimcilikte kullanılabilecek finansman kaynaklarını 

aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür (Aytekin ve Sakarya,2013): 

- Özsermaye Kaynakları: Kişisel Fonlar, Yakın çevreden sağlanan kaynaklar, 

Açılma/Ortaklık 

- Yabancı Sermaye Kaynakları: Ticari banka Kredileri, Tedariköilerden Finansman 

- Alternatif Finansman Kaynakları: Finansla Kiralama, Faktoring, Risk Sermayesi, 

İş Melekleri, Forfaiting, Barter 

- Diğer Kaynaklar: Teşvik (KOSGEB,TÜBİTAK,TEYDEB Destekleri,Türkiye 

Teknoloji Geliştirme Vakfı-TTGV, Kredi garanti Fonu-KGF, Devlet Hibeleri)  

Bireyler girişimcilik faaliyetinde maliyeti en az olan girişimcilik kredisini kullanmak 

isteyecektir. Ancak yeni kurulan işletmelerin en önemli sorunlarından biri maliyeti düşük kredi 

bulabilmektir. Bu sorunun çözümü girişimcilik alanında yeni iş kuran kişilerin devlet desteğini 

yeteri kadar alabilmeleridir. Düşük maliyetle yeteri kadar desteklenen girişimciler yaptıkları iş 

kolunda ve yaptıkları işte başarılı olma ihtimalleri yüksek olacaktır. 

Ancak finansla destek tek taraflı olarak düşünülmemeli, finansla destek girişimcilikle 

ilgili verilen eğitim, kişilerin girişimciliğe karşı tutumları, yeniliğe açık olması, yeni fikirler 

üretebilmesi, gibi faktörlerin tamamlayıcısı olmalıdır. 

2. GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK 

Girişimci kavramının zihinlerde çağrıştırdığı ve girişimci kavramının yerine 

kullanılabileceği düşünülen bazı kavramlar vardır. Örneğin girişimci denilince ilk akla gelen 

kavram “patron” ya da “işadamı” hatta bazen “yönetici” dir. Bu isimlerle ifade edilmeye 

çalışılan kişide ise , çok temel olarak bazı özelliklerin mevcut olduğu kabul edilir. Örneğin, 

toplumdaki insanların çeşitli ihtiyaçlarını sezme ve bu ihtiyaçları giderebilecek mal ya da hizmet 

yaratma yeteneğine sahip olma, risk üstlenebilme, yeni işlerin ve yeni fikirlerin peşinde 

koşmabilme gibi özellikler girişimcilere atfedilen özelliklerdir. Buna ek olarak, atılganlık ve 

beceriklilik de yine aynı şekilde girişimci kişilerin, patronların ve işadamlarının özellikleri olarak 

düşünülmektedir (Güney, 2008). 

Girişimci üretim faktörlerini bir araya getirerek, iktisadi mal ve kıymet üretimi için 

gerekli girişimi başlatan; ayrıca üretim için gerekli finansman kaynaklarını ve üretimin 

değerlendirileceği pazarları bulan kişidir (Müftüoğlu, 2000). Girişimci sermayesini, zamanını ve 

aklını riske eden kişidir (Ünsal, 2013). 

Girişimci, riskini en aza indirmek, başarısının ödülü olan kârını ve verimliliğini en 

yüksek kılabilmek için belli bir bilgi yüküyle donanmış, yaratıcı, yeniliklere açık aynı zamanda 

kararlarında akılcı olmak zorunda olan kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. O halde girişimci, 

yeniliğin başlangıç noktası olan yaratıcı olma, yeni örgütlenme biçimlerini ve teknolojileri 

uygulama, yeni pazarlara yönelme, yeni malları piyasa sürme, sermayeyi harekete geçirme, 

üretim ve ticari ilişkilerde akıcılığı sağlama gibi zor görevleri yerine getirmeye çalışan kişidir. 

(Güney ve Nurmakhamatuly, 2007). Girişimci pazardaki fırsat ve gelişmeleri belirleyen, pazar 

fırsatlarını ve gelişmelerini iş fikrine dönüştüren, risk üstlenerek üretim faktörleri olan emek, 
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sermaye ve doğal kaynakları bir araya getirerek, bir işletmeyi başarıyla yönetebilen, kendisini ve 

işletmesini geliştiren yenilikçi kişidir şeklindedir (Tekin, 2004). 

Literatürde girişimci kavramına ilişkin olarak yapılan tanımların ortak noktası, 

girişimcinin başkalarının göremediği ya da algılayamadığı fırsatları sezip, bunları cazip birer iş 

fikrine dönüştürme yatanağine sahip olmaları ve bu amaçla da risk almaya yatkınlıklarıdır   

(Güney, 2008). Girişimci birey faaliyette bulunduğu ortamlarda, yaratıcı fikirleri harekete 

geçiren, geliştiren bir yeteneğe sahiptir. Sorumluluk yüklenmeye hazır, etkin bir iletişimci, 

organizatör, planlamacı, etkileyici ve müzakerecidir. Aktif, güvenilir ve hazımsızdır (Aytaç, 

2005). Girişimcilik ise, bir işletmenin kurulması, yönetsel süreçlerin işletilmesi, üretim ve 

pazarlamaya yönelik tüm risklerin üstlenilmesi gibi, bir işin kurulması ve yürütülmesine ilişkin 

faaliyetler bütünü olarak tanımlanmaktadır (Küçük,2010). Girişimcilik çevresel etkilerin 

oluşturduğu fırsatlardan yararlanmak veya yeni fırsatlar yaratmak amacıyla, ekonomik ürün ve 

hizmet üretmek için üretim faktörlerine sahip olma, bunları örgütleme ve risk alma yeteneği ile 

ilişkilidir (Demircan, 2000). Girişimcilik kavramı, literatürde pek çok yazar tarafından farklı 

boyutları vurgulanarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Kavramla ilgili yapılan bütün tanımlamalarda 

ortak nokta girişimciliğin çeşitli fırsatların değerlendirildiği bir süreç olarak ele alındığıdır 

(Dündar ve Ağca, 2007).  

Girişimcilikte başlangıç noktası yeni bir fikirdir.daha sonra bu yeni fikrin fırsat olup 

olmadığına bakılır. Eğer yeni fikir fırsat olarak görülürse, bu fırsatların başarılı iş girişimlerine 

dönüşmesi için yeni iş yapısı yaratılır. Bu süreçte yeni fikir değiştirlir, şekillendirilir, üzerinde 

düzenlemeler yapılır, hatta daha iyi olanlarıyla değiştirilebilir (Akdoğan ve Cingöz, 2006). 

Girişimciler, bir projektör gibi sürekli olarak piyasaları gözleyip talep boşluklarını 

yakalayan, yeni talepler yaratan, talepteki değişmeleri zamanında farkederek gerekli 

uyumusağlayan, kaynakları toplayıp yatırımları gerçekleştiren, rekabetten kaçmayan, tam tersine 

rekabeti varlığının temel şartlarından biri olarak kabul eden, riske girmekten ve sorumluluk 

üstlenmekten çekinmeyen, atak ve yaratıcı kişiler olarak algılanmalıdır. Para bu uğraşların 

sonucunda kendiliğinden ortaya çıkan bir başarı ödülü olarak değerlendirilmelidir. Girişimciliğe 

toplumda değer kazandıran, girişimcilerin toplumdaki statüsünü yükselten özellik de esasen 

budur (Müftüoğlu, 2000). 

Bu noktada girişimcilerin karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri finansman sorunu 

olmaktadır. Finansman güçlüğü KOBİ olarak nitelendirebileceğimiz girişimciler için çoğu kez 

daha kuruluş aşamasında başlamaktadır ve yaşamları boyunca faaliyetlerini ve gelişmlerini 

olumsuz yönde etkilemektedir (Arıkan, 2002). Girişimcilik için para sahipliği gerekli ve yeterli 

şart olarak görülmektedir. Sonuçta bir işletme kurabilmek için gerekli parasal imkana sahip olan 

kişi kendisini girişimci olarak görmekte ve bir yatırıma girişmektedir. Fakat sonuç çokta 

başarısız olmaktadır. Halbuki girişimci başkasının yada başkalarının paralarını değerlendirebilen 

kişidir. Hatta girişimciliğin toplumsal fonksiyonunun burada yattığını söyleyebiliriz (Müftüoğlu, 

2000). 
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3. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Demirel ve Tikici (2007) yılında İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü son sınıfta 

okuyan 242 öğrenciye yönelik yaptığı araştırmada öğrencilerin girişimcilik tutumlarının yüksek 

okuduğu tespit edilmiştir. 

Patır ve Karahan (2008) yılında İnönü Üniversitesinde Öğrenim gören 235 öğrenciye 

yaptığı araştırmada, araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun girişimcilik eğitimine 

başlamak için yeterli düzeyde “girişimcilik yeteneğine” sahip olduğu ve bu öğrencilerin 

sermayesi olması durumunda %56 sının kendi işini kurma yönünde eğilim gösterdiği 

görülmüştür. 

Konaklıoğlu ve Evren (2010) yılında Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim 

Fakültesi Turizm İşletmeciliği Eğitimi bölümü 200 öğrenciye yönelik yaptığı çalışmada 

girişimcilik eğitimi almış olan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin, girişimcilik eğitimi 

almamış olanlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Özgür (2013) yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler fakültesi 

öğrencileri üzerine yaptığı araştırmada, girişimcilik eğitimi alan ve almayan öğrenciler arasında 

girişimcilik kişilik özellikleri ve girişimcilik kariyer değeri açısından faklılıklar olduğu tespit 

edilmiştir. 

Gültekin (2013) yılında Şanlıurfa ilindeki girişimcilere yapmış olduğu araştırmada, 

bölgede girişimci sayısının artırılması için gerekli yallar nedir sorusuna %51,4 ile eğitim, %48,6 

ile Devlet teşviklerinin verilmesi şeklinde cevap verilmiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi 

girişimcilikte verilen eğitim kadar işin finans boyutunun bir şekilde desteklenmesi 

gerekmektedir. 

Boz ve Tükeltürk (2013), yılında yaptığı çalışmada Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, 

Balıkesir Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Nevşehir Üniversitesinde 

434, öğrenciye yönelik yaptığı çalışmada, öğrencilerin en çok kendi işini kurmak istedikleri ve 

kendilerini girişimcilik özelliği olan, risk üstlene bilen, sorumluluktan kaçınmayan, takım 

çalışmasına yatkın, lider özelliklere sahip, kolay iletişim kurabilen, çevredeki fırsatları 

değerlendirebilen, insanları yönetmeyi seven bireyler olarak tanımlamışlardır. 

Marangoz vd. (2013) yaptığı araştırmada Girişimcilik eğilimi üzerinde en büyük etkiye 

girişimcilik eğitiminin sahip olduğu, girişimcilik eğitimi almış olan bireylere yönelik ekonomik 

desteklerin artırılması gerekliliği ön plana çıkmıştır. Aytekin ve Sakarya’nın (2013) yılında 

yaptıkları araştırmada, araştırmaya katılan öğrencilerin okulu bitirdiklerinde belirli bir ücretle 

çalışmaktansa kendi fikirlerini hayata geçirecek işlere yönelmeyi tercih edecekleri, ülkemizde 

girişimcilerin finansal kaynaklardan yeterince faydalanamadığı düşündükleri görülmektedir. 

Yine öğrencilerin%60,8’inin girişimci olmak için gerekli olan özelliklerin kendilerinde olduğuna 

inandıkları göz önüne alındığında gerek Muhasebe ve Finansman dersleri gerekse de, aldıkları 

eğitimin bir parçası olarak girişimcilik ve girişimciliğin finansmanı konusunda daha yoğun bir 

şekilde bilgilendirilmeleri ve teşvik edilmeleri gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Balaban ve Özdemir’in (2008) yaptığı araştırmada Girişimcilik potansiyelinin ortaya 

çıkarılmasında en önemli görülen faktörlerden biri eğitimdir. Girişimcilik eğitiminden amaç bir 

kişide girişimcilik potansiyeline yönelik olarak gizli kalmış bir takım özelliklerin ortaya 

çıkmasını ve farkında olmasını sağlamaktır. Girişimci niteliklere sahip olanların yanlış işler 

yapmalarını önlemek, kaynaklarının daha verimli kullanılmasını gerçekleştirmektir. 

4. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı, Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin genel girişimcilik 

eğilimlerini belirlemek ve bu girişimcilik eğilimlerindeki tutumlara finansal faktörlerin etkisinin 

ne olduğunu ortaya koyabilmek amacıyla yapılmıştır.  Bu amaçla yapılmış olan anket soruları 

Balıkesir Üniversitesi Bigadiç ve Sındırgı Meslek Yüksekokulunda okuyan ve girişimcilik 

derslerini alan öğrencilere uygulanmıştır.  

5. VERİLERİN TOPLANMASI VE ARAŞTIRMA SÜRECİ 

Bu araştırmada kullanılan veriler anket yoluyla toplanmıştır. Ankette 10 adet demografik 

özelliklerle ilgili soru, ayrıca 5.li likert ölçeğine göre hazırlanmış, girişimcilik eğilimi içerisinde 

yer alan girişimcilik eğitimi ile ilgili 7 adet soru, Girişimcilik tutumuyla ilgili 29 adet soru, 

Girişimcilikte ailenin önemi ile ilgili 7 adet soru, sosyal çevrenin girişimciliği destekleyip 

desteklemediğine yönelik 6 adet soru, girişimcilikte finansmanın önemli olup olmadığı ile ilgili 

10 adet soru hazırlanmıştır. 

Girişimcilik tutumuyla ilgili hazırlana anket sorularında girişimci kişilik özellikleri olan; 

Başarma ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma eğilimi, belirsizliğe tolerans, kendine güven, yenilik 

faktörlerine göre sorular dizayn edilmiştir. 

 Araştırmada kullanılan anket; İşcan ve Kaygın(2011) yapılan araştırma sorularından, 

Öktem Özgür( 2013), Boz ve Tükeltürk (2013) yılında yaptığı araştırma soruları alınmış ve 

bunlara finans boyut soruları eklenmiştir. 

Araştırmanın ana kütlesi Balıkesir Üniversitesi Bigadiç Meslek Yüksekokulu ve Sındırgı 

Meslek Yüksekokulunda eğitim alan ve Girişimcilik ve genel işletme derslerini almış olan 

önlisans öğrencileridir.  407 öğrenci araştırmaya katılmıştır.   

Anket sorularının güvenilirliği test edilmiş ve Cronbach’s Alpha katsayısı her bir faktör 

için aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 
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Tablo 1. Güvenilirlik İstatistikleri 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

Eğitim     .63 5 

Tutum     .80 29 

Aile         .52 6 

Sosyal     .65 6 

Finans     .70 12 

Toplam    .86 58 

Keşfedici çalışmalarda güvenilirlik katsayısının.60 üzerinde olması tavsiye edilmektedir 

(Şencan, 2005: 170) bu bağlamda yapmış olduğumuz çalışmada çıkan değerlere göre çalışmada 

kullanılan ölçek güvenilir bir ölçektir diyebiliriz. Anket yoluyla hesaplanan veriler için veri 

tipine bağlı olarak Frekans Ortalama standart sapma gibi betimsel istatistik yöntemleri 

kullanılmıştır. Verilerin çözümü SPSS 17 for Windows istatistik paket programından 

yararlanarak yapılmıştır. Çıkan sonuçlar tablolara dökülerek yorumlanmıştır. 

6. BULGULAR  

6.1. Demografik ve Diğer Bulgular 

Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin araştırıldığı bu çalışmada eğitim, kişisel, sosyal 

çevre, aile ve finans boyutlarına ilişkin betimsel analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Girişimciliğe İlişkin Betimsel Analiz Sonuçları 

 N 

Minimu

m Maximum Ortalama SS Çarpıklık Basıklık 

EĞİTİM 407 1.14 5.00 3.33 .68 -.103 .156 

KİŞİSEL 407 2.17 5.00 3.83 .43 -.319 .830 

AİLE 407 1.00 5.00 3.15 .64 .400 1.225 

SOSYAL_ÇEVRE 407 1.00 5.00 3.12 .76 -.059 .126 

FİNANS 407 1.00 5.00 3.23 .60 .157 1.110 

Tablo 3’de betimsel analiz sonuçlarına bakıldığında girişimcilik eğilimine etki eden 

faktörlerden Kişisel Tutum ortalamasının olumlu olduğu görülmektedir. Aile, Sosyal Çevre, 

Eğitim ve Finans tutumları ise 3,4 altında kaldığından olumsuzdur diyebiliriz. Bireylerin 

girişimcilikle ilgili algıları ve kişilik özelliklerinin girişimci yönde olması iyi bir durumdur. 

Ülkemizin küresel dünya ekonomisine ayak uydurabilmesi ancak üretim faktörlerini harekete 

geçirerek olabilir. Ülkemizdeki hâkim olan devlette iş bulma düşüncesinden yavaş yavaş kendi 

işini kurma veya mevcut verilmiş olan bir sermaye ile bir işletme hayata geçirme düşüncesi 

bireysel düşünce anlamında iyi bir sonuçtur. Ancak kişilerde olan girişimci algısının Sosyal 
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çevre Aile Eğitim ve Finans alanında destek bulamaması manidar bir sonuçtur. Zira ankete 

katılan öğrencilerin, özellikle girişimcilik derslerini alan öğrenciler arasından seçilmesi 

girişimcilik eğitiminin etkin olmadığı düşüncesini doğurmuştur. 

Ülkemizin toplumsal yapısı dikkate alındığında geleneksel ögelerin halen hakim 

olduğunu görürüz. Zira anket sonuçlarında da ailenin geleneksel Türk aile yapısını muhafaza 

ettiği ve/veya ankete katılan öğrencilerin ailelerinin öğrencilerin fikirlerine gerekli saygıyı 

göstermediği kanısı oluşmuştur. Toplumsal kurumlar arasında yer alan ve bir birlerini 

bütünleyen bu yapıda aile desteğini sosyal çevrenin de desteklemediğini görmekteyiz. Sosyal 

çevrenin de insanlar üzerinde etkin ve baskın olduğu ülkemizde kişilerin düşünceleri üzerinde 

etkin olduğu yenilikçi fikirleri çok fazla kabul etmediği ve kişilerin toplumsal baskıyı 

üzerlerinde hissettiklerini söyleyebiliriz.. Bu doğal bir durumdur. Çünkü Türk kültür yapısı 

içerisinde Aile, Din, Ekonomi, Siyaset ve Eğitim kurumları bir birleriyle iç içe geçmiş ve bir 

birlerini destekler vaziyettedir. Burada Türk toplum yapısının temel öge ve taşlarını değiştirmek 

yerine girişimcilik fikrinin bu toplumsal yapı içerisinde yer bulmasını oluşturmak önemlidir. 

Çünkü mevcut toplumsal kurumlardan destek bulamayan bir fikrin başarıya ulaşması çok zor 

olacaktır. 

Öğrencilerin girişimciliklerinin sınıf düzeyi açısından farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek için İlişkisiz Örneklemler t Testi analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 3’de 

verilmiştir. 

Tablo 3. Sınıf Düzeyi Açısından Analiz Sonuçları 

 

Sınıf N Ortalama SS 

Levene Testi t p 

 
F *p 

EĞİTİM Birinci Sınıf 193 3.17 .64 
.952 .330 -4.441 .000* 

İkinci Sınıf 213 3.47 .69 

KİŞİSEL Birinci Sınıf 193 3.79 .37 
6.045 .014* -2.032 .043* 

İkinci Sınıf 213 3.88 .47 

AİLE Birinci Sınıf 193 2.98 .53 
11.866 .001* -5.089 .000* 

İkinci Sınıf 213 3.29 .70 

SOSYAL 

ÇEVRE 

Birinci Sınıf 193 3.03 .71 
.804 .370 -2.581 .010* 

İkinci Sınıf 213 3.21 .80 

FİNANS Birinci Sınıf 193 3.13 .50 
9.009 .003* -3.934 .000* 

İkinci Sınıf 213 3.36 .65 

*p<.05 

Çalışmamıza 193(%47) I sınıf öğrencisi 213(%53) II sınıf öğrencisi katılmıştır. 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi araştırmaya katılan 193 Birinci Sınıf Öğrencisinin 

Girişimcilik Eğilimindeki eğitim etkisi 3.17 iken İkinci Sınıf Öğrencilerin girişimcilik eğitimi 

etkisi 3.47 bulunmuştur. I sınıf ve II sınıf öğrencilerinin girişimcilikte eğitimin etkisi arasındaki 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 
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Girişimcilik Eğiliminde Kişisel Faktörlerin I ve II sınıf Öğrencileri arasında anlamlı bir 

farklılık oluşturmaktadır. Burada II sınıf öğrencilerin ortalaması (Ort=3.88) birinci sınıf 

Öğrencilerin ortalamasına(Ort=3.79) göre daha yüksektir.  

Girişimcilik Eğiliminde Aile faktörünün I ve II sınıf Öğrencileri arasında anlamlı bir 

farklılık oluşturmaktadır. Burada I sınıf öğrencilerin ortalaması (Ort=2.98) İkinci sınıf 

Öğrencilerin ortalaması (Ort=3.29) olup daha yüksektir.  

Girişimcilik Eğiliminde sosyal çevrenin ankete katılan birinci ve ikinci sınıf öğrencileri 

arasında anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür. 

Girişimcilik Eğiliminde Finans faktörünün I ve II sınıf Öğrencileri arasında anlamlı bir 

farklılık oluşturmaktadır. Burada I sınıf öğrencilerin ortalaması (Ort=3.13) İkinci sınıf 

Öğrencilerin ortalaması (Ort=3.36) olup daha yüksektir. Burada ikinci sınıf öğrencilerine finans 

dersleri verildiğinden, girişimcilik sermayesinin önemli olduğu düşüncesi oluşturulmuş olabilir. 

Öğrencilerin girişimciliklerinin sınıf düzeyi açısından farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek için İlişkisiz Örneklemler t Testi analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4’de 

verilmiştir. 

Tablo 4. Cinsiyet Açısından Analiz Sonuçları 
 

Sınıf N Ortalama SS 

Levene Testi t p 

 
F p 

EĞİTİM Bayan 224 3.35 .73 
4.157 .042* .571 .575 

Erkek 181 3.31 .62 

KİŞİSEL Bayan 224 3.88 .46 
3.779 .053 2.757 .006* 

Erkek 181 3.77 .38 

AİLE Bayan 224 3.21 .69 
4.593 .033* 2.024 .040* 

Erkek 181 3.08 .58 

SOSYAL 

ÇEVRE 

Bayan 224 3.16 .79 
1.772 .184 .958 .339 

Erkek 181 3.09 .72 

FİNANS Bayan 224 3.28 .63 
1.762 .185 1.021 .308 

Erkek 181 3.22 .56 

*p<.05 

Çalışmamıza 224(%55) kız öğrenci 181(%45) erkek öğrenci katılmış olup, Cinsiyet 

açısından girişimcilik eğilimi içerisinde Eğitim ve Aile etkisi arasında anlamlı bir farklılık 

olduğu görülmüştür. Her iki boyutta da bayanların ortalaması erkeklerin ortalamasına göre daha 

yüksek çıkmıştır. Buda Türkiye’de bayanların eğitim ve iş hayatında desteklendiği, ailelerin kız 

çocuklarını artık eğitimli ve iş yaşantısı içerisinde görmek istemelerinden kaynaklı desteğin bir 

göstergesi olabilir. 

Öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin gelir durumlarına göre farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için Tek Yönlü Varyans Analizi ile analiz yapılmıştır. Varyans analizi 
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yapılmadan önce öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin betimsel analizi yapılmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo 5 de verilmiştir. 

Tablo 5. Öğrencilerin Girişimcilik Düzeylerinin Gelir Durumları Açısından Tek Yönlü 

Varyans Analizi Sonuçları 

 N Ortalama SS 

EĞİTİM 1- 1300 ve aşağısı 159 3.28 .66 

2- 1301-4300 212 3.33 .68 

3- 4301 ve üzeri 36 3.54 .81 

KİŞİSEL 1- 1300 ve aşağısı 159 3.78 .43 

2- 1301-4300 212 3.85 .42 

3- 4301 ve üzeri 36 4.04 .41 

AİLE 1- 1300 ve aşağısı 159 3.11 .59 

2- 1301-4300 212 3.17 .65 

3- 4301 ve üzeri 36 3.19 .84 

SOSYAL_ÇEVRE 1- 1300 ve aşağısı 159 3.20 .67 

2- 1301-4300 212 3.12 .77 

3- 4301 ve üzeri 36 2.83 .99 

FİNANS 1- 1300 ve aşağısı 159 3.22 .56 

2- 1301-4300 212 3.28 .58 

3- 4301 ve üzeri 36 3.27 .86 

Eğitim boyutunda gelir düzeyi 1300 TL altında olanların ortalaması (Ort=3.28, SS=.66) 

en düşüktür. En yüksek ortalama ise (Ort=3.54, SS=.81) 4301 ve üstü ortalamaya sahiptir.  

Kişisel boyutunda gelir düzeyi 1300 TL altında olanların ortalaması (Ort=3.78, SS=.43) 

en düşüktür. En yüksek ortalama ise (Ort=4.04, SS=.41) 4301 ve üstü ortalamaya sahiptir. 

Aile boyutunda gelir düzeyi 1300 TL altında olanların ortalaması (Ort=3.11, SS=.59) en 

düşüktür. En yüksek ortalama ise (Ort=3.19, SS=.84) 4301 ve üstü ortalamaya sahiptir. 

Sosyal Çevre boyutunda gelir düzeyi 1300 TL altında olanların ortalaması (Ort=3.22, 

SS=.56) en düşüktür. En yüksek ortalama ise (Ort=3.28, SS=.58) 1301-4300 TL ve üstü 

ortalamaya sahiptir. 

Öğrencilerin gelir ile girişimcilik eğilimleri arasında farklılık olup olmadığını belirlemek 

için Tek Yönlü Varyans Analizi İle analiz yapılmadan önce varyansların homojenliği test 

edilmiştir. Varyanslar homojen olduğundan Analiz sonuçları Tablo 6 de verilmiştir. 
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Tablo 6. Tek Yönlü Varyans Analizi 

 Kareler Toplamı sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Farklılık 

(Tukey) 

EĞİTİM 

Gruplar arası 1.978 2 .989 2.140 .119  

Gruplar içi 186.676 404 .462    

Toplam 188.654 406     

KİŞİSEL 

Gruplar arası 2.173 2 1.086 6.055 .003* 3>1 ve 2 

Gruplar içi 72.479 404 .179    

Toplam 74.652 406     

AİLE 

Gruplar arası .308 2 .154 .372 .690  

Gruplar içi 167.356 404 .414    

Toplam 167.664 406     

SOSYAL_ÇEVRE 

Gruplar arası 4.138 2 2.069 3.619 .028* 3>1 

Gruplar içi 230.956 404 .572    

Toplam 235.093 406     

FİNANS 

Gruplar arası .321 2 .160 .442 .643  

Gruplar içi 146.504 404 .363    

Toplam 146.825 406     

*p<.05 

Yukarıdaki tabloya göre Girişimcilik algısında Kişisel tutum ölçeğinde gelir düzeyi 4301 

TL ve üzeri geliri olanların diğer iki gelir grubuna göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Aile 

geliri yüksek olan katılımcıların girişimcilik algıları daha yüksektir. 

Girişimcilik eğiliminde 4301 TL ve üzeri geliri olan ailelerin çocuklarının 1300 TL ve 

aşağısında geliri olan ailelerin sosyal çevre faktöründe daha yüksek olduğu görülmektedir. Geliri 

yüksek olan ailelerin çocuklarının geliri düşük olan aile çocuklarına göre sosyal çevre faktöründe 

daha fazla destek bulmaktadır denilebilir.  

7. SONUÇ  

Girişimcilik eğilimi içerisinde önemli olan faktörler, eğitim, tutum, aile ve sosyal 

çevredir. Girişimcilik eğiliminde finans faktörü bu dört faktör içerisinde değerlendirilse bile bu 

çalışmada finans ayrı bir faktör olarak ele alınmıştır. Finanstan kasıt girişimcilik sermayesidir. 

Her birey elinde bir miktar sermaye olduğunda bunu çeşitli yatırımlara çevireceğini 

söylemektedir. Ancak böyle bir sermaye kişilerin eline geçtiğinde bunu gerçekten üretim 

faktörleri içerisinde kullanarak bir girişimci olabilmekte midir? Yoksa bu sermayeyi çeşitli 

sermaye yatırım araçlarında değerlendirerek üretim faktörlerine katmamakta mıdır? Ülkemizde 

hemen hemen açıklanan tüm ekonomik paketlerde girişimciler düşünülmekte ve çeşitli başlıklar 

altında finansla destekler verilmektedir. Ancak girişimci ruha sahip olmayan bir insan elindeki 

sermayeyi doğru zamanda doğru yere yatırma risk alabilme, yeteneği ve bilgisinin olması 

gerekmektedir. 

Yapılmış olan çalışmada kişisel tutum olarak öğrencilerin girişimcilik algısını 

taşıdıklarını görmekteyiz. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük kısmı 1995 ve sonrası 

doğumlular olup, bu öğrenciler kitle iletişim yazılı ve görsel medya yardımıyla Risk alma, 

Fırsatları değerlendirme, Liderlik yönlerini geliştirme ve öz yeterlilik oluşturma, Kararlılık Dış 

etkenlere karşı bireysel güç gibi alt faktörleri kendi algılarında geliştirmiş olabilirler. Bu algının 
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gelişmesinde kitle iletişim olanaklarının artması ile çevresi hakkında bilgi sahibi olan genç 

nesillerin “hızlı zengin olma arzusu” girişimcilik algısı üzerinde belki de olumlu bir etki yaratmış 

olabilir. Ancak toplumsal kurumlar bağlamında düşünecek olursak Eğitim Aile Din ve Siyaset 

kurumlarında kişilerin bu algılarını desteklemesi gerekir. Yaptığımız bu çalışmada eğitim 

konusunda henüz tam bir destek bulunamadığını görmekteyiz. Çalışma yaptığımız okullarda 

girişimcilik derslerini veren öğretim elemanlarının girişimcilikle ilgili uzmanlaşması ve bu 

konuda yapılan çalışmalara katılmaları desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.  

Ayrıca eğitim desteğinin bireylerin girişimcilik eğiliminde etkili olduğu görüldüğünden 

okullarda girişimcilik dersleri konulması faydalı olacaktır. Çünkü teorik verilen eğitimin 

uygulamaya nasıl döküleceği, yeni fikirler oluşturulabilmesi ve özgüveni yüksek müteşebbislerin 

yetiştirilmesinde eğitim önemli bir faktördür. Nitekim ülkemizde Üniversitelerin verdiği 

girişimcilik eğitimi dışında KOSGEB tarafından da eğitimler verilmekte ve bu eğitimleri 

tamamlayan girişimcilere değişik alt başlıklarda finansal desteklerde verilmektedir.    

Yine Türk toplumsal yapısında aile ve toplumsal çevre çok önemli bir yer işgal 

etmektedir. Toplumsal yapı içerisinde aile karar alıcı mekanizmasını hala devam ettirmekte 

geleneksel düşünce yapısını muhafaza eden bu yapı çocuklarının risk alma isteklerini engelleye 

bilmektedir. Yine sosyal çevre de kişilerin yaşam tarzı, iş arzusu, yatırım yapma isteğini 

şekillendirebilmektedir. Sosyal çevre girişimciliği destekleyen bir yapıda olursa, bu çevreyi 

oluşturan bireylerde daha istekli olarak yatırım yapma arzusunda olabilirler. Yine din ve siyaset 

kurumları da bu diğer kurumları etkilemektedir. Yapılan araştırmada aile desteğinin girişimcilik 

üzerinde etkin olduğunu görmekteyiz. Araştırma yaptığımız örneklem Türkiye’deki öğrenciler 

dolayısıyla Türk aile yapısıdır. Türk aile modeli zaman içerisinde değişikliklere uğrasa da 

çocukları üzerinde ailenin etkin bir kurum olduğu kesindir. Girişimcilik üzerine ailenin 

Türkiye’deki etkisi ile başka kültürlerdeki ailelerin girişimcilik üzerine etkilerinin benzer olup 

olmadığının araştırılmasında fayda vardır. Türkiye’deki ailelerin girişimcilik üzerindeki etkisi 

etkin olduğundan ailelerinde girişimcilik konusunda eğitilmesi, bilinçlendirilmesi girişimci yeni 

neslin oluşturulmasında yardımcı olacaktır. 

Toplumsal yapıda bu kurumların yapısını bozmadan yeni bir sistem inşaa etmek zordur. 

Zaten amaç Türk toplum yapısını muhafaza ederek girişimcilik eğilimini buna adapte edebilmek 

olmalıdır.  

 Girişimcilik algısında bireyle alakalı olan içsel ve dışsal faktörlerin araştırılması daha 

anlamlı sonuçlar verebilir. Örneğin içsel faktörler olarak kişilik özelliği, dışsal faktörler olarak 

sosyo-kültürel ortam, eğitim gibi girdiler araştırılabilir. Kişisel özellikler ve kişilik tipleri 

bireylerin bir takım davranışlarında belirleyici olabilir. Yine bu kişilik özellikleri üzerine eğitim 

sosyo kültürel ortam gibi dışsal faktörlerin pekiştirici etkileri kişilerin girişimcilik özelliklerinde 

pozitif yönlü bir tavır oluşturabilir. 

Bu araştırma girişimcilik eğiliminde etkili olan faktörlerle yönetilmiştir. Girişimcilik 

üzerine etkisi olabilecek diğer değişkenlerle birlikte araştırmanın tekrarlanmasında fayda vardır. 

Girişimcilik açısında aile kurumu ile eğitim kurumu birbirini destekleyici rol 

oynamaktadır. Araştırma yapılan örneklemde Eğitim Aile ile sosyal çevrenin girişimcilikte rolü 
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önemli çıkmamıştır. Uygulanacak bir takım eğitim metotları ile bu eğilimlerin yönü 

değiştirilerek girişimcilik yönünde olumlu adımlar atılabilir. Ancak saç ayaklarından bir birini 

desteklemesi gerekir. Girişimcilik ruhu olan kişilerin Eğitim, toplum sosyal çevre ve finansal 

açıdan desteklenmesi olumlu sonuçlar doğurabilir. 

Gelir açısından geliri yüksek olan ailelerin girişimcilik algısı ve sosyal çevre faktörü 

geliri düşük olana ailelerin girişimcilik algısı ve sosyal çevre faktörüne göre daha yüksektir. 

Geliri yüksek olana ailelerin yaşadığı sosyal çevre girişimciliği desteklemekte buda kişinin 

girişimcilik algısına olumlu sonuç olarak yansımaktadır. Geliri düşük ailelerin yaşadığı sosyal 

çevre ise girişimciliği desteği yeterli olmadığından girişimcilik algısı da düşük olabilmektedir. 

Sonuç olarak toplumumuzun geleneksel yapısını hala muhafaza etmekte olduğu bu 

nedenle ailenin hala yaşantımızda etkin olduğu ve bunun bir sonucu olarak da girişimcilik 

üzerinde de ailenin etkin bir faktör olduğu gözlemlenmiştir. Yine girişimcilik eğitiminin 

girişimcilik eğilimin artırılmasında etkin ve önemli bir husus olduğu da yapılan çalışmada ortaya 

çıkmıştır. Her ne kadar finans faktörü önemli bir husus gibi görünse de girişimcilik eğilimi 

açısından fazla önemli olduğu söylenemez. Ancak yine de bir işletmenin kurulması için olması 

gereken sermayenin bireylere destekleyici olarak verilmesi önemlidir. Bunun için KOSGEB ve 

banka ve finans kuruluşlarının bu alanda daha destekleyici rol alması, uygun şartlarda ve düşük 

faiz oranları ile veya karşılıksız olarak bu desteklerin verilmesi, verilen bu desteklerin yerli 

yerinde kullanıldığının denetlenmesi olumlu sonuçlar verebilir. 
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Özet 

Uygun muhasebe yazılımını seçmek birçok organizasyon için önemli bir konudur. Yanlış muhasebe 

yazılımını seçmenin büyük mali kayıplara neden olması dolayısıyla, muhasebe paket programlarının satın alınma 

sürecinin iyi planlanması gerekmektedir. Bu çalışma, Denizli ilinde faaliyet gösteren 21 mali müşavirle yüz yüze 

görüşme yapılarak Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ikili karşılaştırma verileri toplanmıştır, toplanan veriler daha 

sonra her bir katılımcının vermiş oldukları değerlerin geometrik ortalaması alınmıştır. Sonuç olarak muhasebe 

meslek mensuplarının kullanmış oldukları muhasebe paket programlarında öncelikli en önemli faktörün güvenlik 

olduğu ortaya çıkmıştır. Muhasebe meslek mensuplarından Analitik hiyerarşi sürecinin son ve karar aşaması 

alternatiflerin belirlenmesi istenmiştir. Bu aşamada Netsis, Mikro, Eta ve Luca paket programları alternatifleri söz 

konusu faktörlere göre ikili karşılaştırma matrisleri ile değerlendirilmiştir. İlgili paket programlarının faktörlere 

göre ağırlıkları ve nihai ağırlıkları marka belirtmeksizin verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, muhasebe paket programları. 
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EVALUATION OF THE FACTORS AFFECTING THE PURCHASING 

DECISIONS OF ACCOUNTING PACKAGE PROGRAMS 

Abstract 

Selecting the appropriate accounting software is an important issue for many organizations. Due to the fact 

that choosing the wrong accounting software causes great financial loss, the accounting period of the accounting 

package programs needs to be well planned. This study was conducted face-to-face interviews with 21 financial 

advisors operating in Denizli province and the Analytical Hierarchy Process (AHS) binary comparison data were 

collected, the collected data were then the geometric mean of the values given by each respondent. As a result, it has 

been found that the most important factor in the accounting package programs used by accounting professionals is 

security. It is required that the members of the accounting profession should determine the last and decision stage 

alternatives of the analytic hierarchy process. At this stage, alternatives to the Netsis, Mikro, Eta and Luca packet 

programs were evaluated using binary comparison matrices according to the respective factors. The weights and 

final weights of the relevant package programs are given without specifying the brand according to the factors. 

Keywords: Accounting, Accounting package programs. 

1. GİRİŞ 

Uygun muhasebe yazılımını seçmek birçok organizasyon için önemli bir konudur. Yanlış 

muhasebe yazılımını seçmenin büyük mali kayıplara neden olması dolayısıyla, muhasebe paket 

programlarının satın alınma sürecinin iyi planlanması gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında da 

genel hatları ile muhasebe paket programı satın alma kararlarını etkileyen faktörler 

değerlendirilecektir.  

Küreselleşmenin etkisi ile kendisini her geçen gün daha da güçlü bir şekilde hissettiren 

rekabet ortamı, işletmeleri her alanda doğru tercihler yapmaları konusunda daha dikkatli ve daha 

seçici olmaya yönlendirmektedir. Bu seçicilik muhasebe paket programlarının tercihinde de söz 

konusudur. 

Şirketlerin finansal durumu ile ilgili doğru ve güvenilir bilgi edinmek ve muhasebelerini 

takip etmek açısından büyük bir öneme sahip olan muhasebe paket programları, gerek şirketlerin 

misyon ve vizyonları gerekse de hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. 
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2. MUHASEBEDE TİCARİ YAZILIMLAR VE TÜRKİYE’DE MUHASEBE PAKET 

PROGRAMLARI 

Bilgisayar teknolojisinde bilginin işlenmesi ve kullanım yeteneği dolayısıyla işletmelerin 

farklı departmanları ve muhasebe departmanları için bilgisayar teknolojilerinin büyük önemi 

vardır. Özellikle kayıt, sınıflandırma, özetleme ve raporlama dışında bütünleşik karar destek 

sistemine olanak tanıması ile ticari yazılım ürünleri, muhasebe içerisinde gelişen sistemler haline 

gelmiştir (Güney ve Özyiğit, 2015: 281).  

En genel ifade ile muhasebe paket programları “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliği’nde yayınlanan Tekdüzen Hesap Planının temel ve yardımcı hesapları yardımıyla 

kullanımlarını sağlayan ay sonu itibariyle mizanların, gelir tablosu ve bilançoların çıkarılmasına 

yardımcı olan fazla karmaşık olmayan programlardır” (Ömürbek ve Bekçi, 2006: 78).Muhasebe 

bilgi sistemi açısından daha yalın bir tanımlama ile muhasebe paket programları, fonksiyonel 

modüllerdeki muhasebe işlemlerini kaydeden ve işleyen bilgisayar yazılımlarıdır (Pulakanam ve 

Suraweera, 2010: 100). Genel muhasebe programları, defter tutma, beyanname ve bildirgelerin 

hızlı ve ucuz bir şekilde hazırlanmasını sağlasa da planlama, kontrol ve karar destek kısmında bu 

programların yetersiz kalması üzerine günümüzde entegre sistemler kullanılmaya başlanmıştır 

(Güney ve Özyiğit, 2015: 281). 

Günümüzde birçok isim ve marka adı altında muhasebe paket programlarının varlığı yanı 

sıra, işletmelere özel olarak yaptırılan paket programlar da kullanılabilmektedir. Muhasebe 

bürolarında hazır paket programlar tercih edilirken, özellikle muhasebesi kendi bünyesinde 

tutulan işletmeler tarafından tercih edilen özel yazılım muhasebe paket programları da mevcuttur 

(Çetin ve Eren, 2015: 86).  

Türkiye’de dünya ile benzer dönemlerde bilgisayarlı muhasebeyi geçişin sağlanması ile 

90’lardan itibaren bilgi teknolojilerinin muhasebedeki ağırlığı artış göstermiştir. Böylece ya tüm 

işletme fonksiyonlarını kapsayan, ya da sadece muhasebe programı olarak kullanılan veya 

muhasebe ve denetim uygulamaları sağlayan paket programlar kullanılmaya başlanmıştır 

(Sarıçiçek, 2013: 88-889).Türkiye’de belli başlı kullanılmakta olan 20 civarında muhasebe paket 

programı bulunmaktadır. En çok tercih edilen muhasebe programı ise ETA’dır (Çetin ve Eren, 

2015; ETA, ty). ETA’dan sonra işletmeler tarafından en çok kullanılmakta olan muhasebe 

programları arasında, Netsis, LKS, Mikro, Orka, Nisa, Axasoft, Demsoft, Akınsoft, Asyasoft, 

Verim Ticari, Tilasoft, Cesasa, Türev, Luca, Netadam, Dia ve Basecom sayılabilir.  
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3. DOĞRU MUHASEBE PAKET PROGRAMI KULLANIM AVANTAJLARI  

Muhasebe düzenini etkileyen teknolojik gelişmeler sistemin bilgisayara aktarılmasına da 

olanak tanımıştır. Muhasebe paket programları kayıt, defter, belge, dokümantasyon, arşiv ve 

personel konularında çeşitli faydalar sunmaktadır (Güney ve Özyiğit, 2015: 291). Schwartz 

(2007: 13-14), genel olarak muhasebe bölümünün verimliliğini ve doğruluğunu iyileştirmek 

amacındaki muhasebe paket programı kullanılma avantajlarını daha az çalışan ihtiyacı nedeniyle 

maliyet tasarrufu, iki veya daha fazla sistemin entegrasyonu ve daha iyi raporlama veya 

sorgulama işlevleri şeklinde gruplamaktadır.  

Muhasebe programları muhasebecilere veya işletme sahiplerine satış tahminleri, 

ekonomik iş modelleri ve diğer karar araçları yaratılması noktasında yardımcı olmaktadır. Ayrıca, 

insanların veri girişi hatalarını sınırlayarak işin mali bilgilerini otomatikleştirmektedir, aynı 

zamanda standart varsayılanlar ve matematiksel doğrulama işlemleri de sunmaktadır.  

Bu süreçler, şirketin muhasebe defterlerinin her zaman dengede olmasını ve önceden 

belirlenmiş şartları ihlal etmemesini sağlamaktadır. Küçük işletme muhasebe yazılım paketleri, 

muhasebeci göz önünde bulundurularak hazırlanan temel programlardır. Küçük işletme sahipleri, 

bu bilgileri elektronik olarak vergi dairesi için kamu muhasebecisine aktarabilir. Elektronik 

olarak bilgi aktarma da muhasebe defterlerine kıyasla daha doğru ve zamanlıdır (Ghasemi vd., 

2011: 115).   

Paket programı seçiminin büyük öneme sahip olması dolayısıyla, yanlış program 

kullanımı birçok zarara neden olabilir. İşletme verilerinin doğru ve pratik bir biçimde 

işlenememesi sonucu, karar verme aşamasında doğru bilginin doğru zamanda 

değerlendirilememesi, dolayısıyla işletmenin optimum fayda sağlayamaması söz konusu 

olabilmektedir (Demir, 2015: 413). 

4. MUHASEBE PAKET PROGRAMI SATIN ALIMINDA ETKİLİ OLAN 

FAKTÖRLER  

Literatürde tartışıldığı üzere kullanıcıların muhasebe paket programı satın almasını 

etkileyen belli başlı faktörler bulunmaktadır. Konu ile ilgili literatürde yapılan araştırmalar da bu 

faktörlerin belirli seviyelerde kullanıcıların satın alma davranışını etkilediğini göstermektedir. 

Hangi muhasebe paketinin kullanılacağı seçiminde karar vericiler genellikle üst düzey 

yöneticiler olmaktadır.  
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En uygun muhasebe yazılım paketinin satın alınması, hızlı değişen iş dünyasındaki birçok 

kuruluş için en kritik kararlardan biri haline gelmiştir. Bu nedenle, bir kuruluşun seçtiği 

muhasebe paketi mevcut ihtiyaçlarına en iyi hizmet verecek ve gelecekteki ihtiyaçlarına en kolay 

adapte olabilecek yazılım olmalıdır. Doğru paketi seçmek hafife alınamayacağı gibi yanlış paket 

seçimi, zaman ve para israfına neden olacaktır (Abu-Musa, 2004: 2). 

Collins (1999), doğru muhasebe paketinin seçiminden önce bazı soruların yanıtlanması 

gerektiğini belirtmiş ve buna göre yanıtlanması gereken soruları şu şekilde sıralamıştır:  

- Yazılım, kişiselleştirme sağlıyor mu? 

- Satıcı mali açıdan sağlam ve güvenilir midir ve kuruluşumun ihtiyaç duyacağı 

teknik kaynakları sağlayabilir mi? 

- Ürün, finansal raporlama sağlayabilir mi? 

- Ürünün teknolojisi mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarımı karşılayacak mı? 

- Ürün, iş içim uygun mu?  

- E-ticaret çok önemli hale geldiğinden, paket web entegrasyonunu sağlıyor mu? 

- Kullanımı kolay mı? 

- Fiyatı ne kadar? 

Tüm bunlarla beraber birçok araştırmada özel yazılım paketinin değerlendirilmesi için 

değerlendirme kriterleri listesi sunulsa da, ortak bir liste yayınlanması kolay değildir. Yazılım 

değerlendirme kriterleri literatürde açıkça tanımlanmamış ve ayrıntılandırılmamıştır. Jadhav ve 

Sonar (2009: 562)’a göre kabul edilen ölçütler, değerlendiricinin kendi yorumuna açıktır. Bu 

nedenle bir yazarın kabul ettiği bir ölçüt, başka bir araştırmacının çalışmasında yer almamaktadır. 

Yazılım seçimi için işlevsel ölçütler yazılımdan yazılıma farklılık gösterse de, maliyet, ürün 

(satıcı) ve kalite ile ilgili ölçütler ortak olabilir ve herhangi bir yazılım paketinin seçimi için 

kullanılabilir.    

Abu-Musa (2004: 6)’ya göre muhasebe yazılım paketini satın almadan önce bazı önemli 

faktörler dikkate alınmalıdır. Herhangi bir muhasebe yazılım paketine yatırım yapmadan önce iş 

gereksinimlerinin dikkate alınması ve satın alınan muhasebe yazılımının işin şu andaki ve 

gelecekteki ihtiyaçlarını karşılaması beklenmektedir. Abu-Musa (2004) muhasebe yazılım 

paketleri için son kullanıcıların gereksinimlerini etkilemesi beklenen başlıca dört faktör olarak 

şunları belirtmiştir:  
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- Güncel gereksinimler  

- Gelecekteki gereksinimler  

- İş tipi  

- İşletme büyüklüğü  

              

  Şu Anki İhtiyaçlar 

  

 Gelecekteki 

İhtiyaçlar 

  

         

  

 

 Kullanıcı İhtiyaçları 

 

   

    

 

    

  İşkolu    İşin Büyüklüğü   

         

    Muhasebe Paket 

Programlarının Seçimi 

    

  

 

 

 

    

  Muhasebe Paket 

Programlarının 

Bayileri 

   Muhasebe Paket 

Programının 

Özellikleri 

  

         

    IT Altyapısı     

             

Şekil 1. Muhasebe Paket Program Seçimi 

Kaynak: (Abu-Musa, 2004: 6) 

Güncel gereksinim gereğince şirket, öncelikle mevcut sistemle ilgili sorunları tespit 

etmelidir. Yeni yazılımın gerekli olduğuna karar vermeden önce en güncel sürümün doğru 
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sistemde çalıştığından emin olmalıdır. Mevcut sistemdeki sorunları saptamak, şirketin yeni bir 

pakette neye bakması gerektiğini belirlemeye yardımcı olacaktır. Tüm çalışanlar, sorunlarını 

mevcut sistemle ve yeni sistemin beklentisiyle açıklama fırsatı bulmalıdır (Abu-Musa, 2004: 6). 

Muhasebe yazılımını aynı anda kullanabilecek beklenen kişi sayısı da satın alma kararı 

üzerinde etkili bir faktördür. Hemen hemen tüm üst muhasebe yazılımı yayıncıları, 1 kullanıcı, 5 

kullanıcı, 10 kullanıcı, 25 ve 100 kullanıcı için sekiz çekirdek modülün (genel muhasebe, hesap 

alacakları, borç hesapları, bordro, stok, sipariş girişi, iş maliyeti ve sistem yönetimi) maliyeti için 

perakende fiyatlama sağlamaktadır. Bu nedenle işletmeler muhasebe yazılımını aynı anda 

kullanabilecek beklenen kullanıcı sayısına göre uygun muhasebe yazılımı paketini seçmelidir. 

Artan sayıda işlemi bekleyen işletmeler veya daha fazla kullanıcı, büyümelerini idare edebilecek 

ölçeklenebilir bir veri tabanı isteyecek, budurum yazılımın maliyetini önemli ölçüde 

arttırabilecek ve uygulama ve desteğin olağan değişkenlerini önemli ölçüde etkileyebilecektir 

(Abu-Musa, 2004: 8).  

İş tipi de muhasebe paket program seçiminde etkili faktörler arasındadır. Muhasebe 

yazılımı paketleri iki ana tipe ayrılabilir: genel muhasebe yazılımı ve özel muhasebe yazılımı. 

Özel muhasebe yazılımı, özellikle Devlet Muhasebesi gibi bazı kullanıcıların ihtiyaçlarına ve 

özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır (Abu-Musa, 2004: 8). Dolayısıyla işletmeler 

muhasebe yazılımı seçimlerinde işletmenin büyüklüğü, sektörün yapısı ve iş hacmi gibi 

faktörleri de göz önünde bulundurmaktadır.  

Abu-Musa (2005: 92),kullanıcıların beklentilerinin dışında muhasebe paket 

programlarının kendi içinde de etkili bazı faktörlerinin olduğunu belirtmiştir. Buna göre 

muhasebe yazılım paketleri arasındaki seçimi önemli derecede etkileyen ikinci ana faktör 

muhasebe yazılım paketlerinin özellikleridir. Muhasebe yazılım paketinin ana özellikleri 

şunlardır: özelleştirme yetenekleri, finansal raporlama, hesap numaraları yapısı, web özellikleri 

ve e-ticaret, döviz, desteklenen veri tabanları, ürün modülleri, sekiz çekirdek modül fiyatı, bayi 

programları, müşteri sayısı, bağlantı sayısı, üçüncü taraf, programlama dili ve muhasebe 

yazılımının güvenliği (Abu-Musa, 2005).  

Muhrtala ve Ogundeji (2014) ise paket program seçiminde etkili olabilecek faktörleri, 

Abu-Musa’nın değerlendirmesine benzer şekilde 5 ana grup altında toplamıştır. Ticari muhasebe 

yazılımı seçiminin belirleyicilerinden oluşan bu unsurlar, açıkça ticari, teknik, işletme, güvenlik 

ve stratejik unsurları kapsamaktadır (Muhrtala ve Ogundeji, 2014). Muhrtala ve Ogundeji’nin 

(2014) araştırmasında ele aldıkları temel kriterler ise toplu halde aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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5. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI  

Bastı ve Boyar (2012), Analitik Ağ Süreci (ANP) yöntemini kullanarak Türkiye 

genelinde işletmelerin muhasebe paket programı seçimini konu alan araştırmaları sonucunda 

“raporlama yeteneği” ve “TMS/TFRS ile uyumlu olması” kriterlerinin muhasebe paket programı 

seçiminde öne çıkan ilk kriterler olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu kriterlerin ardından  

“menülerin kullanım kolaylığı”, “mevzuat değişikliklerine uyum hızı” muhasebe programının 

seçiminde önem taşımaktadır (Bastı ve Boyar, 2012). 

Demir (2015), KOBİ’lerin muhasebe paket program tercihleri üzerine araştırmasında, 

şirketlerin çok ucuz ya da çok pahalı programları tercih etmedikleri; makul ve yıllık kullanım 

maliyetine sahip programları tercih ettikleri sonucunu bulmuştur. Vega programının en çok tercih 

edildiğinin ortaya konulduğu bu araştırmaya göre programın sahip olduğu modüller şirketler 

açısından önem taşımaktadır (Demir, 2015).  

Çetin ve Eren (2015), Konya’da muhasebe meslek mensuplarının muhasebe paket 

programı tercihleri konusunda yaptıkları araştırmada ETA’nın en çok tercih edilen program 

olduğunu bulmuştur. Paket programların değerlendirilmesinde etkili olan kriterleri; hızlı olması, 

iş verimini artırması, kullanımının kolay, açık ve anlaşılır olması, bilgiyi güvenli bir şekilde 

saklaması, iş performansını artırması, işlemlerin kontrolünün kolay bir şekilde yapılıyor olması, 

yıllık kullanım ve servis ücreti makul düzeyde olması, servis destek hizmetleri olarak 

sıralamışlardır (Çetin ve Eren, 2015).  

Tunca ve diğerleri (2015)’nin yürüttüğü çalışmada da belli başlı karar verme yöntemleri 

yolu ile muhasebe paket programı tercihleri incelenmiştir. Buna göre programının en yüksek 

değeri almasında ölçüt değerlerinden raporlama yeteneği, menülerin kullanım kolaylığı, uyarı ve 

bilgilendirme sistemi öne çıkan kriterler olmuştur (Tunca ve diğerleri, 2015).  

5.1. İnternetin Gelişimi ve Kullanım  

İnterneti, birden fazla bilgisayarı birbirine TCP/IP isimli protokolü ile bağlayan ve 

dünyada sürekli büyüyerek önemini arttıran iletişim ağı şeklinde tanımlayabiliriz. İnternet 

başlangıçta bir uçtan uca iletişim ağı kurularak bilgisayarlar arasında veri paylaşımını amaç 

edinen bir iletişimsel yapı olarak ortaya çıkmıştır (Carpenter, 1996). Ancak gelişen yapısı ve 

internet esas alınarak geliştirilen cihaz ve donanımlar sayesinde içeriğin yaygınlaştırılmasını esas 

alan bir yapı haline dönüşmüştür (Laudon ve Traver, 2012). Internetin hızla gelişmesi ve 

tüketicilerce de kabul görmesinin en önemli nedenlerinden biri tüketicilerin satın alma kararını 
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kolaylaştırarak ürün hakkında daha etkili bilgi toplamaları için gerekli ortamı sunması olmuştur. 

Böylece alışılagelmiş alışveriş yöntemleri yerini hız ve bilginin ön plana çıktığı çağdaş alışveriş 

yöntemlerine bırakmıştır (Gönen ve Yücetürk, 2013). Sanal ortamda alışveriş yapmak,  

müşteriye zaman tasarrufu, rahatlık, kolaylık gibi birçok avantaj sunmakla birlikte,  satış 

işlemini gerçekleştirenler açısından da, satış işlemini hızlı bir biçimde başlatabilmek, en uygun 

koşullardaki yatırım maliyeti ile yüksek müşteri ve satış potansiyeli sağlamak gibi olanaklar 

sunmaktadır (Yükçü ve Gönen, 2009). 

İnternetin yaygınlaşması sonucunda ise, bilgi teknolojileri gelişmiş ve bilgisayar alanında 

yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte gelişen yapı içerisine diğer alanları dâhil 

ederek işletmeleri yeni bir yapı olan bilgi, iletişim ve iş paylaşımı ile tanıştırmıştır (Sevli, 2011). 

 

Şekil 2. İnternet, Bilgisayar ve Gelişen Yapı 

Kaynak: MasivaTürk, 2016. 

Hızla gelişen yapı artık günümüzde interneti ve internet ile ortaya çıkan bilgi 

teknolojilerini hayatımızın vazgeçilmezi haline getirmiştir. Artık günümüzde bilgiye ulaşmayan 

bir dünya düşünülememekte ve bilgiye gelişen teknoloji ile her an ve her yerde ulaşabilen bir 

toplumsal yapı ortaya çıkmaktadır. Toplumsal yaşamı ve yapıyı böylesine etkileyen gelişmeler, 

işletmelerin de yeni teknolojiler ile tanışmasını zorunlu kılmıştır. Sanallaşma ve gelişen 

teknolojiye anında adapte olmak ve bu teknolojilerden maksimum faydayı alabilmek, işletmelere 

rekabette avantaj sağlamalarında zorunlu bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır (Hacıismailoğlu, 

2011). Bu avantajları sağlamanın bir yolu teknoloji ve internet çağında yazılım olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

http://masivaturk.com/turkiyede-internetin-tarihi-ve-gelisimi
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5.2. Yazılım Dünyasına Kısa Bir Bakış 

Yazılımları, elektronik parçaların birbiriyle haberleşmesini sağlayarak bu parçaları 

kullananların iş süreçlerini kısaltan, iletişimi sağlayan, verimliliği arttırmaya yönelik çeşitli 

görevleri gerçekleştirmeleri amacıyla hazırlanmış programlar (YazılımNet, 2017)şeklinde 

tanımlayabiliriz. Yazılım ile ilgili gelişmeler O’Hagan ve Mangiron (2013) tarafından yapılan 

çalışmadan düzenlendiği şekliyle 1949’lardan günümüze yazılım dünyası: 

 

Şekil 3. Yazılım Dünyasının Gelişimi (1949’tan Günümüze) 

Şekil 3’den de anlaşılacağı üzere 1949’larda gelişimine başlayan yazılım dünyası 

günümüzde 1970’lerden sonra günlük hayatı etkilerken, günümüzde hem insanların hem de 

kurumların vazgeçilmezleri arasına girmiştir.  

Kurumların yazılımları bir vazgeçilmez olarak kullanma gereksinimi duymalarında 

devletlerin uygulamalarında elektronik ortama geçişi de hiç şüphesiz oldukça önemlidir (Yürekli, 

Gönen ve Şahiner, 2016). Bu uygulamalara elektronik fatura, e-devlet gibi zorunlu uygulamalar 
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örnek olarak gösterilebilir. Böylesine yazılım ile iç içe olunan dünyada muhasebe yazılımları da 

oldukça önemlidir.  

Muhasebe alanında, Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource 

Planning-ERP)sistemleri; bilgi teknolojilerinin yazılım bölümünü (Demir veBahadır,2006) ifade 

etmektedir. Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımları işletmelerin bütün birimlerini birleştiren ve 

bu birimlere yönelik tüm fonksiyonların ahenk içinde işlemesini sağlayan bir bilgi sistemi olarak 

da ifade edilebilir (Yürekli ve Şahiner, 2016). ERP, bünyesindeki merkezi bir veri tabanı ve 

uygulama kapsamında birleştiren bir yazılım olması nedeniyle işletmeler arasında oldukça 

popülerdir. Muhasebe yazılımlarında, yerli ERP sistemine İzmir merkezli Netsis, yabancı ERP 

sistemine merkezi Almanya olanSAP ERP örnek olarak gösterilebilir.  

Şirketlerin teknolojiyle birlikte sağladıkları avantajlar, şirketlerin gelişimini, muhasebe 

departmanını ve dolaylı olarak da muhasebecilerin geleceğini etkilemektedir. Gelişen şirketlerde 

ise veriler hayati bir öneme sahip olmaktadır. Bu bağlamda bulut bilişim yeni iş modelleri 

sağlarken, ekonomik alanının geleceğinde değişim etkisinin temelini oluşturacağı kaçınılmazdır 

(Nixon, 2012). 

5.3. Bulut Bilişim ve Bulut Muhasebe Kavramı 

İnternetin gelişmesi ve kullanıcılarına sağladığı imkanlar genişledikçe yeni kavramlar ve 

uygulamalar da ortaya çıkmaktadır. Bu uygulamalarda veriler oldukça önemli bir rol 

oynamaktadır. İnternet ile birlikte Web 2.0 ve 3.0 arasında gelişmiş uygulamalar günümüzde 

önem kazanarak, gelişmiş iş uygulamaları hazırlanmaya başlanmıştır (Atay, 2010). Bu kavram 

ve uygulamalar ile ilgili günümüzde yeni bir kavram olarak ortaya bulut bilişim sistemleri ortaya 

çıkmıştır (Sevli, 2011). 

Bulut bilişim kavramını işletmeler açısından düşünüldüğünde, tüm birimler tarafından 

ortak kullanılan kaynaklar üzerinde, ihtiyaca duyulan alanlara göre düzenlenerek, istenildiği 

zaman kullanıma hazır, ilgili kaynağı ilgili kişi veya birimlere ataması ve yönetimi açısından 

kolay kullanılabilen bilgi ve iletişim servisleri olarak ifade edilebilir. Başka bir deyişle, bulut 

bilişim internet üzerinden ihtiyaca göre zaman ve mekândan bağımsız elde edilebilen bilgi ve 

iletişim teknoloji servislerini ifade eden genel bir kavram (Koyuncu, 2011) olarak da ifade 

edilebilir. 

Tanımından da anlaşılacağı üzere işletmelere böylesine önemli fırsatlar sunan bulut 

bilişim işletmeler arasında geleneksel bilişim maliyetlerini düşürdüğü nedeniyle oldukça popüler 
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hale gelmiştir. Yapıcı (2010) tarafından yapılan çalışmada da belirtildiği gibi, Uluslararası Data 

Derneği’nin (IDC) tarafından işletmelerin bulut bilişim harcamalarının payının hızla büyüdüğü 

ve 2013 yılında 44,2milyar dolarlık bir pazara ulaştığı ifade edilmiştir. Bu veri, bulut bilişimin 

gelecek öngören işletmeler için yakalanması ve takip edilmesi gereken bir kavram olduğunu 

göstermesi açısından oldukça önemlidir. 

 

Şekil 4. Bulut Bilişim; Alt Yapısı, Platform ve Uygulamaları 

Kaynak: Dralabay, 2014. 

Şekil 4’te de görüldüğü gibi, gelişmekte olan bir teknoloji olan bulut bilişimden 

bahsedilebilmesi için yakın zamanda gelişen web hizmetleri, sanallaştırma (virtualization) 

teknolojileri ile mümkündür (Seyrek, 2011). Ayrıca, bulut bilişim hizmetleri ve barındırdığı 

yapılar şu şekildedir (Seyrek, 2011): 

-  Altyapı Hizmeti (Infrastructure as a Service–IaaS): Kullanıcıya üzerinde işletim 

sistemi ve diğer yazılımları kurabileceği işlemci gücü, bellek, depolama ve ağ 

hizmetleri sunmaktadır. 

-  Platform Hizmeti (Platform as a Service – PaaS): Kullanıcı tarafından yeni 

uygulamaların geliştirilmesine ilişkin oluşturulan ortam ve hizmet olarak sunulmakta, 

kısaca bulut hizmeti veren işletmenin alt yapısında çalışan kullanıcıya ait bir 

uygulama oluşturabilir ve işletmenin sunucularından diğer kullanıcılara hizmet 

verebilmesine olanak sağlamaktadır. 
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-  Yazılım Hizmeti (Software as a Service – SaaS): Kurumların ihtiyaç duyduğu 

yazılımları bu kurumun sunucularında tutarak, kullanıcılarına bu yazılımlara ihtiyaç 

duyduğunda kendi bilgisayarında olmasa dahi bu sunucular aracılığıyla çalıştırmasına 

ve işin yapılmasına olanak sağlanmaktadır. 

Bunlarla birlikte bulut bilişimin işletmelere/kurumlara sağladığı şu avantajları (Höfer& 

Karagiannis, 2011): 

 Sanal alt yapılar istemesi, 

 Maliyeti düşürmesi, 

 Esnek ve düzenlenebilir olması, 

 Kolay erişim ve kullanım imkânı sunması nedeniyle tercih edilmektedir. 

Sağladığı tüm bu avantajlar nedeniyle bulut bilişimin kullanıldığı alanların başında da 

muhasebe alanı gelmektedir. Muhasebe sistemlerinin temel amacı olan, yönetim, işleme ve 

değerlendirme yapabilme amacıyla veri ve bilgilerin hem iç hem de dış kullanıcılara yönelik 

toplanması, muhasebe sistemi karar alma sürecinde kullanılan finansal bilgi vermesi açısından 

oldukça önemlidir (Butkevicius, 2009; Christauskasand Miseviciene, 2012).Bulut bilişim 

kavramı ile ilgili özellikle muhasebe paket programı hizmeti veren işletmeler, bulut bilişimin 

sağladığı imkânlardan faydalanmayı günden güne arttırmaktadırlar. Böylece günümüzde klasik 

muhasebe programlarının yerini, bulut bilişimin temel alındığı web tabanlı muhasebe 

programlarına bırakmaktadırlar (Elitaş ve Özdemir, 2014). 

Elitaş ve Özdemir (2015) tarafından yapılan çalışmada geleneksel muhasebe programları 

ile bulut tabanlı muhasebe programları arasındaki farklar Tablo 1’de karşılaştırılmıştır. 
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Tablo 1. Geleneksel Muhasebe Programları ile Bulut Tabanlı Muhasebe Programları 

Karşılaştırılması (Özdemir ve Elitaş, 2015) 

Muhasebe alanında bulut bilişime geçmek küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından, 

maliyet tasarrufu sağlayacak yeni bir çözüm modeli olabilecek ve bu firmaların bilişim 

teknolojilerinin önemli bir kısmını oluşturan ağ yönetimi, donanım ve yazılım kaynakları gibi 

maliyetlerden kurtulabileceği Christauskas ve Miseviciene (2012) tarafından yapılan çalışmada 

ifade edilmiştir. 
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Şekil 5. Müşteri ile Muhasebe Şirketindeki İletişimde Değişim (Philips, 2012) 

Tüm bu avantajların kullanıldığı bulut bilişim tabanlı yazılımlardan Türkiye’de 

kullanılanların ve öne çıkanların bazıları şunlardır: 

 Türkiye’de en fazla tercih edilen muhasebe yazılımlarının başında gelen LUCA, 

TÜRMOB tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk ve tek internet tabanlı Merkezi 

Muhasebe ve Ticari Paket ve Kurumsal Çözümler Sistemi olarak tanıtılmaktadır. 

Bu yazılım, Türkiye’de yaşanan muhasebe mesleğindeki değişim ve gelişmelere 

hızla uyum sağlamalarını, ileri teknoloji ve ortak bir yazılım kullanımını teşvik 

ederek, muhasebe mesleğinin uygulanmasında standart oluşturmayı hedeflemiştir 

(LUCA, 2017). 

 Bir diğer uygulama ise, LOGO’dur. LOGO’nun sunduğu hizmetlerden, Gelir 

İdaresi Başkanlığı’nın (GİB)“Elektronik Defter Genel Tebliği” ile yayınladığı 

e-Defter uygulaması, Tiger Enterprise, Tiger Plus ve GO Plus ürünleri ile 

koordineli olarak çalışabilen bir muhasebe yazılımıdır (LOGO, 2017). 

Bulut bilişim tabanlı muhasebe sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı ülkemizde 

internetin olduğu her ortamda ve zamanda muhasebeciler ve hizmet verdikleri müşteriler,sabit 

veya gezici herhangi bir cihazla şifrelerini kullanarak bağlanabilmekte ve işlem yapabilmektedir. 

Bu işlemler sırasında ortaya çıkan veriler saklanabilmekte, yedeklemeye imkân sağlamaktadır 

(Elitaş ve Özdemir, 2014). 
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6. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Araştırmanın amacı, muhasebe paket programlarının satın alınmasında etkili olan 

faktörlerin değerlendirilmesi ve marka alternatiflerinin ağırlıklarının hesaplanmasıdır. 

Araştırmanın amacı ölçütlere göre alternatiflerin ağırlıklarını belirlemek olduğundan, Saaty 

(1977) tarafından geliştirilen analitik hiyerarşi süreci (AHS) yöntemi kullanılmıştır. 

AHS’nin ilk aşaması faktörlerin (ölçütler) ve alternatiflerin yer aldığı hiyerarşik yapının 

oluşturulmasıdır (Şekil 2). Araştırmada faktörlerin belirlenmesinde Muhrtala ve Ogundeji 

(2014)’nin sınıflandırılmasından yararlanılmıştır. Alternatif paket programların belirlenmesinde 

ise ülke çapında en çok tercih edilen /bilinen markalar olmasına dikkat edilmiştir.  

Araştırma kapsamında 21 mali müşavirle yüz yüze görüşme yapılarak AHS ikili 

karşılaştırma verileri toplanmıştır. Her bir cevaplayıcının vermiş oldukları iki karşılaştırma 

matrisinin tutarlılıkları (CR<0,10) kontrol edilmiştir. Tutarlılıklar test edildikten sonra her bir 

cevaplayıcının vermiş oldukları değerlerin geometrik ortalaması alınmıştır. 

 

 

Şekil 6. Araştırmanın Hiyerarşik Yapısı 
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6.1. Faktörlerin Ağırlıklarının Hesaplanması 

Tablo 2’de tüm cevaplayıcıların ana faktörlerin nihai ikili karşılaştırma matrisi ve bu 

doğrultuda elde edilen ağırlıkları yer almaktadır. Bu matris tüm cevaplayıcıların ikili 

karşılaştırma verisinin geometrik ortalamasından elde edilmiştir. W ağırlık vektöründen 

görüleceği üzere, CR=0,02 tutarlığında, en önemli faktör güvenlik iken en düşük faktör ticaridir.  

Tablo 2. Ana faktörlerin ikili karşılaştırma matrisi ve ağırlıkları 

ANA FAKTÖRLER Operasyonel Ticari Teknik Güvenlik Stratejik W 

Operasyonel 1 2,89 0,76 0,35 1,44 0,180 

Ticari 0,35 1 0,52 0,28 0,46 0,083 

Teknik 1,32 1,94 1 0,38 1,42 0,184 

Güvenlik 2,82 3,58 2,66 1 2,73 0,409 

Stratejik 0,69 2,19 0,70 0,37 1 0,144 

Tablo 3’de operasyonel faktörünün alt faktörlerinin nihai ikili karşılaştırma matrisi ve bu 

doğrultuda elde edilen ağırlıkları yer almaktadır. W ağırlık vektöründen görüleceği üzere, 

CR=0,05 tutarlığında, en önemli alt faktör kolaylıktır.  

Tablo 3. Operasyon faktörü alt faktörlerinin ikili karşılaştırma matrisi ve ağırlıkları 

OPERASYONEL Raporlama Kolaylık Çoklu para bi İşl. sınırlama Mutabakat W 

Raporlama 1 1,26   3,10   3,61   1,56   0,310 

Kolaylık 0,79   1 3,67   2,84   4,35   0,343 

Çoklu para bi 0,32   0,27   1 0,43   0,32   0,071 

İşl. sınırlama 0,28   0,35   2,32   1 0,61   0,112 

Mutabakat 0,64   0,23   3,09   1,65   1 0,164 

Tablo 4’de ticari faktörünün alt faktörlerinin nihai ikili karşılaştırma matrisi ve bu 

doğrultuda elde edilen ağırlıkları yer almaktadır. W ağırlık vektöründen görüleceği üzere, 
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CR=0,07 tutarlığında, en önemli faktör bakım maliyeti iken en düşük faktör e-ticarettir.  

Tablo 4. Ticari faktörü alt faktörlerinin ikili karşılaştırma matrisi ve ağırlıkları 

TİCARİ E-ticaret İlk satın alım Bakım W 

E-ticaret 1 0,94 0,46 0,249 

İlk satın alım 1,06 1 1,17 0,352 

Bakım 2,18 0,85 1 0,400 

Tablo 5’de ise ticari stratejik faktörünün alt faktörlerinin nihai ikili karşılaştırma matrisi 

ve bu doğrultuda elde edilen ağırlıkları yer almaktadır. W ağırlık vektöründen görüleceği üzere, 

CR=0,01 tutarlığında, en önemli faktör ticari gelişmelerdir.  

Tablo 5. Stratejik faktörü alt faktörlerinin ikili karşılaştırma matrisi ve ağırlıkları 

STRATEJİK Tic. gelişme Str. İttif. Çok iş bir. Çok ürülü W 

Tic. gelişme 1,00 3,60 1,79 2,33 0,447 

Str. İttif. 0,28 1,00 0,84 1,06 0,162 

Çok iş bir. 0,56 1,19 1,00 1,48 0,227 

Çok ürülü 0,43 0,94 0,67 1,00 0,164 
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7. SONUÇ 

Günümüzde muhasebe alanında standart araçlar arasında sayılan muhasebe paket 

programlarının seçimi büyük öneme sahiptir. Bir kuruluşun ihtiyacı olan doğru yazılımın ne 

olduğunu bulabilmek de belirli bir süreç gerektirmektedir. Bu çalışma kapsamında da özellikle 

muhasebe meslek mensuplarının, muhasebe paket program seçiminde etkili olan faktörlerin 

ağılıklarının hesaplanması ve bu ağırlıklara bağlı olarak paket program alternatifi ağırlıklarının 

hesaplanması amaçlanmıştır. 

Yapılan araştırma sonucunda muhasebe paket programı tercihinde muhasebe meslek 

mensuplarının öncelik verdiği en önemli kriter güvenliktir. Muhasebe meslek mensuplarının 

yapmış oldukları işler ve toplamış oldukları bilgilerin son derece gizli ve sınırlılıkları olması 

gerektiğinden hareket ile bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının kullanmış oldukları 

paket programlarının güvenilirliklerinin en önemli faktörlerden bir tanesi olarak belirtmeleri 

kaçınılmaz bir gerçektir ve beklenen bir sonuçtur.  

Analitik hiyerarşi sürecinin son ve karar aşaması alternatiflerin belirlenmesidir. Bu 

aşamada Netsis, Mikro, Eta ve Luca paket programları alternatifleri söz konusu faktörlere göre 

ikili karşılaştırma matrisleri ile değerlendirilmiştir. Tablo 6’da paket programlarının faktörlere 

göre ağırlıkları ve nihai ağırlıkları marka belirtmeksizin verilmiştir. 

Tablo 6. Paket programların faktörlere göre ve nihai ağırlıkları 

Ana ve Alt Faktörler Global Ağırlıkları A B C D 

OPERASYONEL Raporlama 0,056 0,177 0,158 0,070 0,595 

Kolaylık 0,062 0,083 0,085 0,279 0,553 

Çoklu para bi 0,013 0,531 0,194 0,095 0,180 

İşl. sınırlama 0,020 0,146 0,135 0,645 0,074 

Mutabakat 0,030 0,083 0,083 0,083 0,750 

TİCARİ E-ticaret 0,021 0,257 0,150 0,508 0,085 

İlk satın alım 0,029 0,125 0,125 0,125 0,625 

Bakım 0,033 0,083 0,083 0,083 0,750 
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TEKNİK 0,184 0,195 0,195 0,118 0,491 

GÜVENLİK 0,409 0,083 0,083 0,083 0,750 

STRATEJİK Tic. gelişme 0,065 0,285 0,380 0,245 0,091 

Str. İttif. 0,023 0,277 0,218 0,138 0,367 

Çok iş bir. 0,033 0,219 0,232 0,421 0,128 

Çok ürülü 0,024 0,247 0,211 0,344 0,197 

W 0,147 0,143 0,152 0,558 

Tablodan görüleceği üzere D marka paket programı en üstün ağırlığa sahip olup, 

diğerlerine göre çok üstün konumdadır. Diğer üç markanın ağırlıkları ise birbirine çok yakındır. 

D markasının güvenlik faktörünün diğerlerine göre çok üstün olması, genel ağırlıkların ortaya 

çıkmasında belirgin rol oynamıştır. Bu bulgu, paket program tercihinde mali müşavirler için 

güvenlik faktörünün çok önemli olduğunun bir göstergesidir. 

Bilişim teknolojilerinin işletmelerin üretim sistemlerine entegre edilmesiyle birlikte 

doğru zamanda yapılan doğru yatırımlar işletmeleri uluslar arası arenada rekabet edebilir 

konuma getireceği bir gerçektir. Bulut bilişim teknolojileri bu yatırımların en önemlileri ve en 

yenileri olmakla birlikte zaman ve maliyet kazanımı açısından da önemli bir yere sahiptir. 
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