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ÖNSÖZ 
 

Uluslararası GiriĢimcilik Kongresi ilk kez Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 

ĠĢletme Bölümü tarafından 2006 yılında baĢlatılmıĢ ve bugüne kadar Kırgızistan, Türkiye ve 

Kazakistan olmak üzere üç farklı ülkede sekiz kez gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Uluslararası GiriĢimcilik Kongreleri dizisi, Türk Cumhuriyetleri‘nde giriĢimciliği teĢvik 

etmek için bu konunun önemine dikkat çekmeyi, önemli sorun alanlarının altını çizmeyi, 

bilim adamları, giriĢimciler ve giriĢimci adayları arasında etkileĢimi sağlamayı, sorunlara 

ortak çözümler geliĢtirmeyi, ülkeye yatırım ve yatırımcılar çekmeyi amaçlamaktadır. 

Uluslararası GiriĢimcilik Kongreleri‘ne ağırlıklı olarak Türkiye ve Kırgızistan olmakla 

beraber Azerbaycan, Rusya, Avusturya, Pakistan, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 

Büyük Britanya, Polonya, Nijerya, ABD gibi farklı ülkelerden bilim adamları, bürokratlar ve 

iĢadamları katılmıĢ ve bugüne kadar toplam 573 bildiri sekiz kitap halinde yayınlanmıĢtır. 

9. Uluslararası GiriĢimcilik Kongresi, Manisa Celal Bayar ve Balıkesir Üniversitelerinin 

iĢbirliğiyle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi‘nin ev sahipliğinde 10-12 Mayıs 2018 

tarihleri arasında Kırgızistan‘ın baĢkenti BiĢkek'te gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Kongrenin bu yılki ana teması ―Girişimcilikte Dijital Dönüşüm: Fırsatlar ve Politikalar‖ 

olarak belirlenmiĢtir. Ġçinde bulunduğumuz bilgi çağında sosyal yaĢamın her alanında olduğu 

gibi ekonomik ve ticari alanda da hızla dijitalleĢme süreci yaĢanılmaktadır. DijitalleĢme yeni 

giriĢimcilik türlerinin ortaya çıkmasına ve giriĢimcilerin iĢ yapma alıĢkanlıklarının 

değiĢmesine yol açmaktadır. ġebeke ve sanal organizasyonlar hem nitel hem nicel anlamda 

çeĢitlenirken, tüm dünyada online alıĢveriĢ yapanların sayısı da her yıl katlanarak artmaktadır. 

ġüphesiz söz konusu değiĢim ve geliĢmeler giriĢimciler için yeni fırsatlar yaratmaktadır. 

Fiziksel bir iĢyeri yerine e-ticaret Ģirketleri kurmak, yatırım ve iĢletme maliyetlerini 

düĢürmekte dolayısıyla yeni ve genç giriĢimciler için iĢ kurmak veya büyütmek adına önemli 

fırsatlar ele geçirilmektedir. Kongreye Kırgızistan, Türkiye, Rusya, Nijerya ve Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyetinden katılan bilim adamları, araĢtırmacılar ve iĢadamları giriĢimcilik 

konusunun farklı boyutlarını ele alarak çözüm önerilerinde bulunmuĢlardır. 

Katılımın genel olarak yoğun olması ve bilim ve iĢ dünyasının temsil edilmesi etkinliğin 

verimli ve coĢkulu geçmesinin temel nedeni olmuĢtur. Kongre‘nin yakın ve yoğun diyaloglar 

kurulmasına ve ileriye dönük iĢbirliklerinin geliĢtirilmesine de önemli katkılar sağladığı 

görülmüĢtür. 9. Uluslararası GiriĢimcilik Kongresi‘nde 20 farklı üniversiteden 100 civarında 

katılımcı tarafından 57 bildiri sunulmuĢtur. Ayrıca, kongre 2 davetli konuĢmacının sunum 

yaptığı 1 genel oturumu, giriĢimciliği özendirmek üzere öğrencilere yönelik yapılan ödüllü 
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proje yarıĢması sonucunda ilk üçe giren proje sunumlarının ve baĢarı öykülerinin sunulduğu 1 

baĢarı öyküleri oturumunu ve 9 adet bildiri sunumları oturumunu içermiĢtir.  

Kongre‘de Türkiye'den Akınsoft Yönetim Kurulu BaĢkanı Dr. Özgür AKIN ve 

giriĢimcilik konusunda uzman Prof. Dr. Sahavet GÜRDAL davetli konuĢmacı olarak yer 

almıĢtır. Öğrenciler arasında düzenlenen ‗Genç GiriĢimci‘ proje yarıĢmasına toplam 10 

öğrenci takımı baĢvurmuĢ olup, ilk üçe giren proje sahiplerine sponsorumuz YaĢar Büsküvi 

tarafından ödüller verilmiĢtir.  

Kongre düzenleme kurulu olarak; 9. Uluslararası GiriĢimcilik Kongresi‘nin 

düzenlenmesinde emeği geçen herkese, katılımlarından dolayı tüm katılımcılara ve davetli 

konuĢmacılara, sponsorlarımıza, öğrencilerimize teĢekkür ederiz. 10. Uluslararası GiriĢimcilik 

Kongresi‘nde buluĢmak dileğiyle saygılar sunarız. 

 

Doç. Dr. Hasan GÜL 

ICE 2018 Organizasyon Komitesi BaĢkanı 
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Özet 

Ülke ekonomilerine sağladığı katkılardan dolayı giriĢimci bireylerin yetiĢtirilmesi tüm ülkeler açısından 

önem arz etmektedir. GiriĢimci bireylerin yetiĢtirilmesinde eğitimin rolü büyüktür. Ancak, eğitimlerin istenilen 

sonuçlara ulaĢtırması için adayların bir takım giriĢimcilik yetkinliklerine sahip olması gerekmektedir. Bu 

çalıĢmada, giriĢimcilik dersi almakta olan adayları değerlendirmek için modern bir yöntem geliĢtirilmiĢtir. 

Değerlendirme yöntemi giriĢimcilik yetkinliklerinin anahtar alanlarını oluĢturan baĢarı, planlama ve güç olmak 

üzere üç ana faktöre dayanmaktadır. Söz konusu faktörler 30 göstergeyi içeren 10 alt faktörden oluĢmaktadır. 

Yöntem adayların giriĢimci yetkinlik göstergelerini ölçmek için geniĢletilmiĢ bulanık Likert ölçeği oranlarına 

dayanır. Bu makale, hiyerarĢik bir yapıda çok faktörlü yetkinliğe dayalı ölçütlerin olması durumunda, etkili aday 

değerlendirmede öznel yargıları azaltmaya yönelik modern bir yaklaĢım önermektedir. Bir adayı değerlendirme 

süreci yetkinlik temelli bulanık bir modelle yapılır. Sunulan yapının olabilirliğini göstermek için bir örnek 

verilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: GiriĢimci; Anahtar giriĢimci yetkinlikleri; Yetkinlik temelli bulanık model; Bulanık 

Likert ölçeği oranları. 

A NOVEL METHODOLOGY FOR ENTREPRENEURIAL COMPETENCY 

EVALUATION 

Abstract 

Because of the great contributions to local economies, entrepreneurship education of individuals is 

important for all countries. Education plays a great role on raising entrepreneurs. However, candidates must have 

certain entrepreneurial competencies in order to achieve the desired results. In this study, a novel methodology is 

developed to evaluate the candidates enrolled in the entrepreneurship education. The evaluation methodology is 

based on three main factors, such as success, planning and power, which form the key areas of entrepreneurial 

competence. These main factors consist of 10 sub-factors including 30 indicators. The methodology is based on 

the expanded fuzzy Likert scale rates used to measure the entrepreneurial competency indicators of the 

candidates. This paper proposes a novel approach to minimizing subjective judgment in the effective candidate 

evaluation in the existence of the multi-factor competency-based measures in a hierarchical structure. The 

process of evaluating a candidate is performed through a competency-based fuzzy model. The example 

demonstrates the feasibility of the presented framework. 

Keywords: Entrepreneur, Key entrepreneurial Competencies, Competency-based fuzzy model, Fuzzy Likert 

scale rates. 

1. GiriĢ  

GiriĢimcilik ülke ekonomilerinin geliĢmesinde en önemli unsurların baĢında geldiği genel 

olarak kabul edilmektedir. Piyasa ekonomilerinde giriĢimciliğin önemi ekonomide lokomotif 

görevi taĢımasıyla açıklanabilir. GiriĢimcilik, bireysel bazda giriĢimcinin servetini arttırmakta, 

iĢletmeler bazında ise kaynakların etkin kullanımını sağlamakta ve makro bazda ele 

alındığında ise yeni ürün, yeni teknolojilerin ortaya konulması, bunun sonucu olarak 
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ekonomik kalkınmaya önemli ölçüde katkı yapmaktadır (Arıkan, 2004:64). GiriĢimciliğin 

ülke ekonomisi açısından belirtildiği gibi önemli bir faktör olabilmesi, genç giriĢimcilerin 

sayısının artması ile mümkündür. 

GiriĢimcilik kavramı ilk kez 1723 yılında Fransa‘nın Paris Ģehrinde basılan sözlükte yer 

aldığı bilinmektedir (Кудабаева, 2004:118). GiriĢimcilik kavramının kökeni Fransızca bir 

kelime (entreprendure) olup (Kızılırmak ve Gülcan, 2011), bir iĢin kurulması ve 

yürütülmesine iliĢkin faaliyetler bütünü olarak tanımlanmaktadır (Küçük, 2010:32). Diğer bir 

ifadeyle, giriĢimcilik piyasadaki fırsatları yakalayıp, iĢ fikrine dönüĢtürmek ve bunun için 

gerekli üretim faktörlerini bir araya getirip bir değer yaratma süreci Ģeklinde ele 

alınabilmektedir (Boz vd., 2011:105). GiriĢimci ise fırsatları yakalayabilen, iĢ fikrini soyut 

halden alıp somut bir Ģekle dönüĢtürebilen, bunların sonucunda oluĢabilecek risklere katlanan 

kiĢi olarak ele alınmaktadır (Top, 2006:5). Bir diğer tanıma göre, giriĢimci üretim faktörlerini 

bir araya getirebilen, kar/zarar riskini göze alan, sahip olduğu sermayeyi yatırıma dönüĢtüren 

kiĢi olarak tanımlanmaktadır (Küçük, 2010:31). Genel olarak, bir iĢe giriĢerek onu isim haline 

getirmeye yönelik çabaların tümüne giriĢim, onu yapan kimseye ise giriĢimci denmektedir 

(Güner ve Korkmaz, 2017). GiriĢimcilik dediğimizde, genellikle giriĢimciliğe yol açabilecek 

fikirleri düĢünme, planlama, hayata geçirme süreci aklımıza gelmektedir. GiriĢimcilik bir 

iĢletmenin kurulmasından önce ve sonra gelen tüm faaliyetleri içermektedir (Anderson ve 

Starnawska, 2008). 

GiriĢimcinin baĢarısı birçok kiĢisel ve çevresel faktörlere bağlı olduğu bilinmektedir. 

Bunların içerisinde kiĢinin iĢte verimliliğini ve performansını arttıran bir özellik olarak 

tanımlayabileceğimiz yetkinlik kavramı ön plana çıkmaktadır (Solesvik, 2012:3). GiriĢimci 

inandığı fikirleri hayata geçirebilmek için riskli kararlar almak ve cesaretli olmak 

durumundadır. GiriĢimcinin bu davranıĢlarının temelinde yetkinlik özelliği yer aldığı 

bilinmektedir (Kerse vd., 2017). GiriĢimci bireylerin yetiĢtirilmesi tüm ülkeler için önemli 

konuların baĢında gelmektedir. Gençlerin giriĢimcilik eğilimlerinde birçok belirleyici etken 

olmakla birlikte, eğitimin en önemli faktör olduğu kuĢkusuzdur. Kırgızistan‘da ve diğer 

ülkeler örneğinde yapılan birçok çalıĢmada gençler arasında giriĢimcilik eğilimi daha yüksek 

olduğu tespit edilmiĢtir (ÇavuĢ ve Geri, 2014; Özdemir, 2015; Nathalie, vd., 2014; Nyello vd., 

2015; Sandhu vd., 2011). Bu konuda potansiyel giriĢimci olan üniversite öğrencilerinin 

giriĢimcilik eğilimleri, giriĢimcilik yetkinliklerinin ölçülmesine yönelik çalıĢmaların yoğun 

olduğunu söylemek mümkündür. Çolakoğlu ve Çolakoğlu (2016) tarafından yapılan araĢtırma 

sonuçlarına göre, öğrencilerin giriĢimcilik yetkinlik algısı giriĢimcilik potansiyelini olumlu 

yönde etkilediği sonucuna varılmıĢtır. Yazarların fikrine göre, giriĢimcilik yetkinliği algısı 
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yüksek kiĢilerin giriĢimcilik potansiyelinin de yüksek olacağı dile getirilmektedir. Kerse vd., 

(2017) tarafından yapılan araĢtırmada yine öğrencilerin giriĢimcilik eğitiminden memnun 

olması, onların giriĢimci yetkinliğine iliĢkin algılarını yükseltmekte ve sonuç olarak 

öğrencilerin giriĢimci olmaya daha fazla eğilim gösterdiği tespit edilmiĢtir. Ayrıca, 

giriĢimcinin yetkinliği giriĢimin baĢarısı ve firma performansı üzerinde önemli etkisi olduğu 

yapılan araĢtırmalarda ortaya konulmuĢtur (Man vd., 2002; Sanchez, 2011; Solesvik, 2012).   

GiriĢimcilik faaliyetleri ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik ortama bağlı olarak 

değiĢebileceği söylenebilir. Lasch vd., (2009) tarafından yapılan araĢtırmada Kazakistan, 

Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan olmak üzere geçiĢ döneminde olan 

ülkelerde giriĢimciliğin doğası ve geliĢimi genel olarak değerlendirilmektedir. AraĢtırmacılar, 

kültürel değerler ve hükümetlerin uyguladığı farklı politikalar neticesinde adı geçen ülkelerde 

giriĢimcilik doğası farklılık sergilediğini öne sürmektedirler. Tarihsel, sosyo-kültürel ve 

ekonomik koĢullar bu ülkelerde giriĢimciliği etkileyen önemli unsurlar olarak tanımlanmıĢtır. 

Kamu politikası, sosyal normlar ve eğitimin giriĢimcilik üzerinde önemli etkisi olduğunu dile 

getirmiĢlerdir. Geldiğimiz noktada söz konusu ülkelerin giriĢimciliği geliĢtirme konusundaki 

performansını görebilmek için uluslararası bazı sıralamalara bakmamız yerinde olacaktır. 

Dünya Bankası‘nın Doing Business raporuna göre 2017 yılı itibariyle Kırgızistan 190 ülke 

içerisinden 75. sırada yer almaktadır. Aynı sıralamada Kazakistan 35. sırada, Özbekistan 87. 

sırada, Tacikistan 128. sırada yer almıĢtır. (http://www.doingbusiness.org, 25.03.2018). 

GiriĢimcilik faaliyetlerinin uzun bir zaman devlet tarafından kontrol edildiği veya planlı 

ekonomik sistemin uzun süre geçerli olduğu ülkelerde, giriĢimci insanların risk alma 

özellikleri ve giriĢimcilik yeterliliklerinin araĢtırılması önem arz etmektedir. 

Literatürde bireylerin giriĢimcilik niyetleri ile yetkinlikleri arasında iliĢkileri (Sanchez, 

2011; Lazanyi, 2014; Robles ve Rodriguez, 2015), giriĢimci yetkinliğinin firma 

performansına etkilerini konu alan (Man vd., 2002; Sanchez, 2012; Tehseen ve Ramayan, 

2015) çalıĢmalar bulunmaktadır. Ancak, giriĢimcilik yetkinliğini bulanık bir modelle ölçmeye 

yönelik (Khefacha ve Belkacem, 2015; Arafeh, 2016) sınırlı sayıda araĢtırma bulunmaktadır. 

Yapılan bu çalıĢmanın hem piyasa ekonomi tecrübesi göreceli olarak düĢük olan Kırgızistan 

örneğinde ele alınması, hem de ‗bulanık mantık‘ yöntemiyle değerlendirme yapılması 

bakımından orijinal olduğu ve ilgili literatüre önemli katkı sağlayacağı söylenebilir. 

2. Literatür Taraması  

Chandler ve Jansen‘in (1992) ABD‘nin Utah eyaletinde yaptığı çalıĢması, giriĢimcilerin 

baĢarılı olabilmeleri için üstlenmeleri gereken belirgin 3 rolü tanımlamaya yöneliktir. Bunlar: 
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giriĢimcilik, yönetsel ve teknik-iĢlevsel rollerdir. Yazarlar, GiriĢimcilik rolündeki etkin 

performans, giriĢimcinin iĢ fırsatlarını fark etme becerisi ve onları hayata geçirmek için çaba 

gösterilmesi gerektirdiğini öne sürmektedirler. Yönetsel rolün baĢarıyla yerine getirilmesi için 

ise kavrama yetkinliği, kiĢiler arası iletiĢim yetkinliği, siyasi yetkinlik gerektirmektedir. 

Teknik-iĢlevsel rolün yerine getirilmesi için iĢletme sahipleri kendi alanlarında gerekli olan 

araç veya prosedürleri kullanabilme kabiliyetlerine sahip olmaları gerektiğini öne 

sürmektedirler.  

Man vd., (2002) Küçük ve Orta Boy ĠĢletme sahiplerinin ve yöneticilerinin özellikleri ile 

firmaların performansı arasında bağlantı kurmak için kavramsal bir model geliĢtirmiĢlerdir. 

GeliĢtirdikleri bu model rekabetçi kapsam, organizasyonel kabiliyet, giriĢimcilik yetkinlikleri 

ve performans gibi dört ana yapıdan oluĢmaktadır. Yazarlar, giriĢimcilik yetkinliklerini fırsat 

arama, iliĢki kurma, kavrama, organize etme, stratejik ve taahhüt yetkinlikleri olarak 6 ana 

grupta toplamıĢtır. AraĢtırma sonucunda, giriĢimcinin fırsat arama, iliĢki kurma ve kavrama 

yetkinlikleri ile KOBĠ‘lerin rekabetçi kapsamı arasında pozitif bir iliĢki olduğu; giriĢimcinin 

organize etme, iliĢki kurma ve kavrama yetkinlikleri ile KOBĠ‘lerin organizasyonel kabiliyeti 

arasında pozitif bir iliĢki olduğu; giriĢimcinin stratejik ve taahhüt yetkinlikleri ile KOBĠ‘lerin 

uzun dönemli performansı arasında pozitif bir iliĢki olduğu; stratejik ve taahhüt yetkinlikleri, 

rekabetçi kapsam ve organizasyonel kabiliyetler birbirleriyle uyuĢtukları sürece KOBĠ‘lerin 

performansları üzerinde olumlu yönde etkileyeceği sonucuna varmıĢlardır. 

Sanchez (2011) 864 üniversite öğrencisi üzerinde yaptığı araĢtırmada, belirli yetkinlikler, 

spesifik kiĢisel özellikler ve onların giriĢimcilik eğitim programı aldıktan sonra kendi iĢini 

kurma niyetlerine etkisini incelemiĢ. Veri toplamak için kullanılan ön test - son test yarı 

deneysel tasarımında, araĢtırmaya katılanlar iki gruptan oluĢmaktadır ve birinci grup 

giriĢimcilik eğitimine katılan 404 öğrenciden oluĢurken, kontrol grubu ise eğitime katılmayan 

460 öğrenciden oluĢmaktadır. GiriĢimcilik eğitimlerine katılanlara dört bileĢen altında 

gruplandırılan aktiviteler sunulmuĢtur. Bunlar, a) dört modüllü ‗okutmak‘ bileĢeni (muhasebe, 

finans, pazarlama, yönetim); b) kiĢilik özellikleri (öz-yeterlilik, proaktiflik, risk alma) ve 

tutumların yetkinliklerine yönelik ‗okutmak‘ bileĢeni; c) proje yarıĢmaları ve belirli bir iĢ fikri 

geliĢtirmek için tavsiyeleri içeren ‗iĢ planlama‘ (business-planning) bileĢeni; d) iĢ adamlarının 

konuĢmalarını içeren ‗uygulama ile etkileĢim‘ bileĢenidir. AraĢtırma sonucunda, giriĢimcilik 

eğitim programına katılanlar kendisi için çalıĢma konusundaki yetkinliklerini ve niyetlerini 

arttırdıklarını, kontrol grubundaki öğrencilerin ise bu durumdan etkilenmedikleri ortaya 

çıkmıĢtır. 
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Sanchez (2012) 450 Ġspanyol giriĢimciden elde edilen verileri kullanarak giriĢimcilik 

yetkinliklerinin küçük iĢletmelerin performansı üzerindeki etkilerini araĢtırmıĢtır. Bu 

çalıĢmanın sonucunda giriĢimcilik yetkinliklerinin rekabetçi kapsam ve organizasyonel 

kabiliyette etkili bir rol oynadığını ve firma performansı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu çalıĢma Man vd., (2002) çalıĢmalarını destekler niteliktedir. 

Solesvik (2012) giriĢimci yetkinlikleri konusunu kadın giriĢimciler açısından Ukrayna 

örneğini ele almıĢtır. 8 firmanın sahip ve yöneticilerinden oluĢan toplam 17 denek üzerinde 

mülakat yapmıĢ ve sonucunda fırsat arama, iliĢki kurma, organize etme, kavrama ve taahhüt 

yetkinliklerine sahip giriĢimcilerin daha iyi performans gösterdikleri ve istikrarlı oldukları 

sonucuna ulaĢmıĢtır. Yazarın belirttiği diğer bir konu da, bu mikro ölçekli iĢletme sahipleri 

olan kadınlar için stratejik yetkinliklerin önemli olmadığının vurgulanmasıdır.  

Mitchelmore ve Rowley (2013) Ġngiltere ve Galler‘deki 210 kadın giriĢimci üzerinde 

anket uygulaması yapmıĢ ve kadın giriĢimcilerin yetkinlik kümelerini belirlemiĢlerdir. Faktör 

analizi sonuçlarına göre kadın giriĢimcilerin yetkinliklerinin dört grupta kümelendiğini 

gösteren bir çerçeve oluĢturmuĢlar. Bunlar, kiĢisel ve iliĢki yetkinlikleri (11 madde); iĢ ve 

yönetim yetkinlikleri (8 madde); giriĢimcilik yetkinlikleri (9 madde) ve insan iliĢkileri 

yetkinlikleridir (9 madde). 

Lazányi (2014) Macaristan‘da yaptığı çalıĢmada, öğrencilere göre giriĢimciler hangi 

kiĢisel giriĢimcilik yetkinliklerde daha iyi performans gösterdiğini araĢtırmıĢtır. Yazar, 13 

faktörden oluĢan ölçek kullanmıĢ ve 470 kiĢi üzerinde anket yapmıĢtır. Ġlgili çalıĢmada, 

kıyaslama yapabilme açısından uygulamaya katılanlar hem üniversite öğrencilerinden hem de 

son iki yıl içerisinde mikro (0-9 çalıĢan) ve küçük (10-49) ölçekli iĢletme kuran baĢarılı 

giriĢimcilerden oluĢmaktadır. AraĢtırma sonucunda, ‗inisiyatif almak‘ ve ‗iĢ sözleĢmesine 

bağlılık‘ yetkinlikleri giriĢimcilerde anlamlı olarak yüksek sonucuna ulaĢmıĢ, öğrencilerde ise 

‗özgüven‘ yetkinliği anlamlı olarak yüksek sonucuna varmıĢtır. 

Tehseen ve Ramayan (2015) KOBĠ‘lerin iĢ baĢarısını etkileyen giriĢimcilik 

yetkinliklerinin önemine iliĢkin kavramsal çerçeveyi tanımlamıĢlar ve bağımsız ve bağımlı 

değiĢken arasındaki iliĢkilerde dıĢsal bütünleĢme (integration) kavramını bir moderatör olarak 

dâhil etmiĢler. GiriĢimcinin stratejik, kavrama, fırsat, kiĢisel, bilgi, etik ve ailevi (familism) 

yetkinlikleriyle KOBĠ‘lerin baĢarılı olmalarına müĢteri iliĢkileri ve tedarikçi iliĢkilerinden 

oluĢan dıĢsal bütünleĢme sağlanarak ulaĢılabileceklerini öne sürmüĢlerdir.  

Robles ve Rodriguez (2015) bir kiĢinin giriĢimci olup olmadığını belirleyen bireysel kilit 

yetkinlikleri belirlemeye yönelik araĢtırma yapmıĢlardır. Daha önce yapılan çalıĢmalardan 

yararlanarak giriĢimci olabilmek için geliĢtirilmesi gereken 20 temel yetkinliği belirlemiĢler 
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ve veri toplamak için Delphi yöntemi kullanmıĢlardır. Yazarların keĢifsel çalıĢmaları 

sonucunda uzmanlar tarafından giriĢimcilik için ilgili yetkinliklerin: risk varsayımı, inisiyatif, 

sorumluluk, dinamizm, sorun giderme, bilgi arama ve analizi, sonuç odaklılık, değiĢim 

yönetimi ve iĢin niteliği olduğu kabul edilmiĢtir. Ayrıca, liderlik, takım çalıĢması, 

özerklik/özgür irade, özgüven, bütünlük, müzakere, iletiĢim ve yenilik yetkinliklerinde ılımlı 

bir fikir birliği vardır. Bununla birlikte, literatürde sık sık dile getirilen sosyal ağların 

geliĢtirilmesi, öz denetim ve sosyal hareketlilik yetkinliklerinde bir uzlaĢma elde 

edilememiĢtir. 

Arafeh (2016) Filistin‘de yaptığı çalıĢmada, Empretec tarafından geliĢtirilen ve kullanılan 

üç kümeli on anahtar yetkinlik modeline dayanarak giriĢimcilikte anahtar yetkinlikler ile ilgili 

bilgisayar yazılım temelli bir model geliĢtirmiĢtir (softcomputing-based entrepreneurial key 

competencies‘ model (SKECM). Bu model (SKECM), üç aĢamalıdır ve bünyesine 14 modeli 

içermektedir. Ġlk aĢamada her anahtar giriĢimcilik yetkinliği (Key Entrepreneurial 

Competency (KEC)) ilgili davranıĢlara göre modellenmiĢtir. Diğer bir anlatımla 30 davranıĢ 

ele alınmıĢtır ve ilgili anahtar yetkinliğe girdi olarak kullanılmıĢtır. Ġkinci aĢamada, 

yetkinlikler kümesi ilgili anahtar yetkinliklerine dayalı olarak modellenmiĢtir. Son aĢamada 

ise üç ana giriĢimci anahtar yetkinlik alanlarını (Güç, Planlama, BaĢarı) içeren genel yetkinlik 

modeli geliĢtirilmiĢtir. Nöro-bulanık yaklaĢımlı (neurofuzzy) bu model, çeĢitli giriĢimcilik 

programlarından elde edilen giriĢimcilik yetkinliklerini yargılama ve değerlendirme için 

önerilmiĢtir. 

Literatüre bakıldığında giriĢimcilik yetkinlikleri ile ilgili değiĢen kategoriler seviyelerine 

sahip giriĢimcilik yetkinlikleri listesini oluĢturmaya çalıĢan birçok araĢtırma mevcuttur. Bazı 

araĢtırmacılar beceri veya uzmanlık gibi terimler kullanmıĢlar, ancak, onların çalıĢmaları da 

giriĢimcilik yetkinliklerinin alanına iliĢkin bulgular elde etmiĢtir (Mitchelmore and Rowley, 

2013).  

3. GiriĢimci Yetkinliğini Değerlendirme Metodolojisi 

GiriĢimcilik eğitimi, giriĢimciliği sürdürmek için gereksinim duyulan beceri ve 

yetkinliklere sahip olma ve bir giriĢimcilik kültürü oluĢturma da büyük öneme sahiptir. 

GiriĢimci bireyler iĢ hayatının beklentilerine ve toplumun ihtiyacına göre eğitildiklerinde 

kendi iĢ sahalarını yaratacak yetkinliklere sahip olacak ve ülke ekonomisine büyük katkılar 

sağlayacaklardır. Bu nedenle, hem kamu hem de özel sektörde giriĢimcilik eğitimlerinin 

yaygınlaĢtırılması ve genç bireylerin giriĢimcilik yetkinliklerinin geliĢtirilmesi gerekir. 

Eğitime tabi tutulan giriĢimci bireylerin hangi alanlarda yetkinliği kazanması gerektiği 
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belirlenmeli ve bu alanlara göre eğitim alması sağlanmalıdır. Daha sonra, bu alanlara göre 

giriĢimci yetkinlikleri değerlendirilmeli ve yetersiz oldukları alanlara göre tekrar eğitime tabi 

tutulmalıdır. Bir giriĢimci adayının alanlara göre yetkinliğinin değerlendirilmesi, alanların 

yetkinliğini ifade eden cümlelerin kurulması ve giriĢimci adayın bu cümlelere katılım 

derecesinin belirlenmesi ile mümkündür. 

Bu çalıĢmada, eğitim almıĢ bir giriĢimci bireyin genel ve giriĢimcilik alanlarına göre 

yetkinliğini değerlendirmek için Harvard Üniversitesi tarafından geliĢtirilen Empretec 

metodolojisi kullanılmıĢtır. Empretec metodolojisi ile giriĢimcilik temel yetkinlik alanları 

baĢarı, planlama ve güç gruplarına (faktörlerine) ayrılmıĢ ve her bir grubun alt grupları (alt 

faktörleri) tanımlanmıĢtır. Son olarak, alt grupların ölçüm göstergelerini ifade eden yetkinlik 

ölçme ifadeleri belirlenmiĢtir. Empretec metodolojisi 3 giriĢimcilik alanından (faktöründen), 

10 alt gruptan (alt faktörden) ve 30 adet giriĢimcilik yetkinliği ölçüm göstergesinden 

oluĢmaktadır (Empretec, 2004). 

3.1. Değerlendirme Sisteminin Yapısını OluĢturma 

Empretec metodolojisine göre giriĢimci bireylerin yetkinliklerini değerlendirmek için 

hiyerarĢik bir yapı oluĢturulmuĢ (ġekil 1). Bu yapı dört seviyeden oluĢmaktadır. Üçüncü 

seviye yetkinliği değerlendirme ifadelerinden (göstergelerinden), ikinci seviye alt yetkinlik 

alanlarından, birinci seviye temel yetkinlik alanlarından ve sıfırıncı seviye ise giriĢimci 

bireyin yetkinliğinin değerlendirdiği seviyeyi oluĢturmaktadır. Yapı en tepeden aĢağıya doğru 

detaylanmakta ve en alttan yukarıya doğru bütünleĢmektedir. Her seviye kendine özgü girdi 

ve çıktı değiĢkenlerine sahiptir. ġekil 1‘de bu girdi ve çıktı değiĢkenleri indisli olarak 

kodlanmıĢtır. Bu yapı bulanık bir model ile kolayca modellenebilmektedir. 

GiriĢimci bireyleri değerlendirmek için ġekil 1‘deki yapıya uygun bir anket formu 

hazırlanmıĢ ve giriĢimci bireyler (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümündeki mezun durumundaki 22 öğrenci) bu anket formunu 

Likert ölçeğine göre cevaplamıĢlardır. GiriĢimci adayların anket formuna verdikleri cevaplar 

Tablo 1‘de verilmiĢtir. 
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ġekil 1: GiriĢimci adayların yetkinliklerini değerlendirme hiyerarĢik yapısı 

3.2. Bulanık Çıkarım Sistemi 

Bulanık Çıkarım Sistemi (BÇS), uygun bir kural tabanı ile gerçek dünya verisinin 

bulanıklığını uygun bir Ģekilde modelleyerek, gerçek dünyada mevcut olan belirsizlik veya 

çok anlamlılığın niceliğini belirlemek için insan zekasını taklit etmektedir. BÇS, bulanık 

olmayan (belirgin) bir girdiyi bulanık mantık kullanarak bulanık bir çıktıya dönüĢtüren 

bulanık kural-tabanlı bir sistem olarak ifade edilir. Karar verme, sistemin önemli bir parçası 

olup uygun kurallardan oluĢan kural-tabanına dayanır.  

  

Seviye  0 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3

Yetkinlik Faktörler Alt Faktörler Yetkinliği değerlendirme ifadeleri

Zorluklarla mücadele etmeyi çok severim (x 11).

Yeni şeyleri veya daha önce hiç yapmadığım şeyleri yaparım (x 12).

Büyük çaba sarf etmeden çok kazanacağım fırsatları değerlendirmeyi severim (x 13).

Fikirlerime başkaları katılmasa bile fikrime sadık kalırım (x 21).

Problemleri çözmenin birçok yolunu düşünürüm (x 22).

Hedeflerime ulaştıracak probleme bir çözüm ararken, çözümün problemle ilgili herkese bir fayda sağlamasını düşünürüm (x 23).

Yapacağım işler için çok sıkı çalışırım (x 31).

Mecbur olduğumu hissetmeden önce harekete geçerim (x 32).

Ne iş yaparsam yapıyım en iyi şekilde yapmak isterim (x 33).

Doğru işi doğru yöntemle yapmak isterim (x 41).

Yaptığım işin kalitesinin yüksek olmasını isterim (x 42).

Yaptığım bir iş için etkin olduğunu düşündüğüm bir yaklaşım seçtikten sonra, bu yaklaşımımdan vazgeçmem (x 43).

Riskli olan işleri yapmayı severim (x 51).

Bir şeyleri farklı yollarla yaparken, her yolun yarar ve sakıncalarını göz önünde bulundururum (x 52).

İşlerimde kabul edilebilir bir düzeyde riskin olmasını arzu ederim (x 53).

Hedeflerime ulaşma yolunda karşıma çıkan zorlukların üstesinden gelecek çeşitli yollara başvururum (y 11).

Hedeflerim için yeni şeyler yapaya imkan veren fırsatlara önem veririm (y 12).

Büyük bir projeyi başarılı bir şekilde tamamlamak için projeyi küçük öğelere ayırarak planlarım (y 13).

Rakiplerimin faaliyetlerini öğrenmek benim için oldukça önemlidir (y 21).

Problemlerime alışılmadık yaratıcı çözümler ararım (y 22).

Yapacağım işlerle ilgili bilgi sahibi olmadan harekete geçmem (y 23).

Yapacağım faaliyetleri mantıklı ve sistematik bir yaklaşımla ele alırım (y 31).

Bir işi tamamlamak için elimden ne gelirse yaparım (y 32).

Yapacağım işlerle ilgili her şeyin yazılı olmasını isterim (y 33).

Başkalarını ikna etmede çok yetenekliyim (z 11).

Başkalarını etkileyecek stratejiler geliştiririm (z 12).

İnsanlarla iletişim kurmak benim için oldukça kolaydır (z 13).

Harekete geçmeden önce başkalarının yönlendirmesini beklemem (z 21).

Kendi başıma yaptığım çalışmalar diğer insanlarla birlikte yaptığım çalışmalardan daha iyidir (z 22).

Yapmaya çalıştığım her işte başarılı olacağımdan eminim (z 23).

Bağımsızlık ve 

Kendine Güven (z 2)

Güç (z )

Sistematik Planlama 

ve Ġzleme (y 3)

Bilgi Arama (y 2)

Hedef Arama (y 1)

Ġkna Kabiliyeti ve 

ĠletiĢim (z 1)

Fırsat Arama ve 

Ġnisiyatif (x 1)

Ġstikrarlı Olma (x 2)

Planlama (y )

BaĢarı (x )

Y
e
tk

in
li

k
 A

n
a

h
ta

r
 A

la
n

la
r
ı

Risk Alma (x 5)

Kalite ve Etkinlik 

Beklentisi (x 4)

Sorumlulukları 

Yerine Getirme (x 3)



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

18 

 

Tablo 1: Ġfadelere verilen cevaplar 

 

Aynı zamanda, bir BÇS bulanık küme teorisine, bulanık EĞER-ĠSE kurallarına ve bulanık 

çıkarsamaya dayanır. BÇS karar vermek için ―Eğer … ise …‖ ifadelerini ve kural ifadelerinde 

yer alan ―ve‖ ve ―veya‖ bağlayıcılarını kullanır. Bir BÇS, bulanıklaĢtırma, kural tabanı, veri 

tabanı, karar-verme (çıkarım motoru) ve bulanıklığı giderme birimlerinden oluĢur (Jang ve 

Gulley, 2000). 

ġekil 2 beĢ fonksiyonel bloktan oluĢan bir BÇS‘ni temsil etmektedir. BulanıklaĢtırma 

birimi belirgin girdileri bulanık kümelerle ifade edilen bulanık değerlere dönüĢtürür. Kural 

tabanı çok sayıda bulanık EĞER-ĠSE ifadelerinden oluĢur. Veri tabanı bulanık kurallarda 

kullanılan bulanık kümelerin üyelik fonksiyonunu tanımlar. Karar-verme birimi kurallar 

üzerinde çıkarım iĢlemini gerçekleĢtirir. Bulanıklığı giderme birimi ise çıkarımdan elde edilen 

bulanık sonuçları belirgin çıktılara dönüĢtürür. Belirtilen beĢ fonksiyonel blok aĢağıda 

detaylıca açıklanmıĢtır. 

 

ġekil 2: Bulanık Çıkarım Sistemi (Jang ve Gulley, 2000) 

3.2.1. Bulanıklaştırma 

BulanıklaĢtırma belirgin bir değeri bulanık bir değere dönüĢtürme sürecidir. Gerçek 

dünyada, belirsizliğin biçimi tam ve doğru olmama, anlam belirsizliği veya belirsiz ise 

x 11 x 12 x 13 x 21 x 22 x 23 x 31 x 32 x 33 x 41 x 42 x 43 x 51 x 52 x 53 y 11 y 12 y 13 y 21 y 22 y 23 y 31 y 32 y 33 z 11 z 12 z 13 z 21 z 22 z 23

1 4 3 1 1 3 3 2 4 4 4 4 2 4 1 3 2 3 4 5 4 4 4 3 2 3 3 4 4 5 5

2 2 4 5 3 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 4 3 4 4 4

3 5 1 3 5 4 4 5 3 5 3 5 2 3 3 4 2 4 2 4 4 2 3 3 2 4 3 5 4 1 5

4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3

5 3 2 3 5 5 3 2 2 3 5 5 5 2 4 2 3 3 2 1 2 2 2 2 4 3 4 2 3 3 2

6 3 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 4 2 3 2 1 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 2

7 3 5 2 3 3 3 5 4 4 4 5 4 3 4 2 5 5 3 5 4 5 4 5 3 5 4 4 5 4 4

8 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 5 4 5

9 3 4 5 3 4 4 3 2 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 5 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3

10 4 5 5 2 5 5 4 4 4 4 5 3 3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 3 4 3 4

11 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 3 5 4

12 2 3 2 4 1 2 1 2 1 2 1 3 3 2 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 3 3 4 2 2 1

13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5

14 4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 5 3 4 4 4 3 5 5 3 4 3 4 5 2 3 4 3 3 4 4

15 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5

16 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4

17 3 3 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 5 3 4 1 5 3 3 4 3 3 1 5 3

18 3 4 3 2 5 5 3 3 4 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 3 4 5 2 3

19 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 3 3 3 4 4 4 4

20 4 5 4 3 4 5 5 4 5 3 5 3 4 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 2 3 4 3 3 5 3

21 5 3 3 4 3 4 5 4 4 5 4 2 3 4 4 5 3 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4

22 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 1 3 3 3 4 4 2

 1: Katılmıyorum, 2: Biraz katılıyorum, 3: Orta düzeyde katılıyorum, 4: Oldukça katılıyorum, 5:  Kesinlikle katılıyorum

Ġfadelere Verilen Cevaplar

Aday No

Belirgin 

Girdi

Belirgin 

Çıktı
Bulanık 

Girdi

Bulanık 

Çıktı

Bilgi Tabanı

Bulanıklaştırma
Karar-Verme

(Çıkarım Motoru)
Bulanıklığı 
Giderme

Kural TabanıVeri Tabanı
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değiĢken muhtemelen bulanıktır ve bir üyelik fonksiyonu ile temsil edilebilir. Bu çalıĢmada, 

bir giriĢimcinin yetkinliği ölçmek için farklı kategorilerde 30 adet ifade kullanılmıĢtır (ġekil 

1). Ġfadeye verilen cevaplar ―katılmıyorum‖, ―biraz katılıyorum‖, ―orta düzeyde katılıyorum‖, 

―oldukça katılıyorum‖ ve ―kesinlikle katılıyorum‖ Ģeklinde Likert ölçeğine göre kötüden iyiye 

doğru sıralı bir Ģekilde tanımlanmıĢtır. Yetkinliği ölçen ifadelerin bu ölçeklere olan üyelikleri 

0 veya 1‘dir. Yani bir ifade bir ölçeğe ya üyedir (üyelik değeri 1) ya da üye değildir (üyelik 

değeri 0). Bu durum insan muhakeme sistemine göre uygun bir ölçek olmayıp ölçekler arasına 

kesin bir sınır koymaktadır. Halbuki, gerçek hayatta bir ifade belirli bir üyelik ile bir ölçeğe 

üye olabildiği gibi baĢka bir ölçeğe de belirli bir üyelik derecesi ile üye olabilmektedir. 

BulanıklaĢtırma süreci ile ifadeleri ölçen cevaplar (ölçekler) ġekil 3‘de görüldüğü gibi 

bulanıklaĢtırılmıĢ ve bulanık bir Likert ölçeği elde edilmiĢtir. 

ġekil 3‘de ifadelere verilen cevaplar [1, 5] uzayında yer alan bulanık kümelerle temsil 

edilmektedir. Yetkinliği ölçen ifadelere adaylar 1, 2, 3, 4 ve 5 cevaplarından birisi verilmekte 

ve bu cevapların cevabı ölçen ölçeğe farklı derecelerde üyelikleri söz konusudur. 

 

ġekil 3: Bulanık Likert ölçeği 

3.2.2. Bulanık Kural Tabanı 

Bir sistem sahip olduğu birçok girdiyi bir iĢleve tabi tutarak bir çıktıya dönüĢtürülüyorsa, 

bu sistemi kurallarla ifade etmek mümkündür. Sistemin kural sayısını girdi ve çıktı 

değiĢkenlerinin sayısı ve her bir değiĢkenin alacağı değerler belirleyecektir. Sistemin girdi ve 

çıktı değiĢkenleri belirgin kümelerle ifade edildiğinde, sistem çok sayıda kurala sahip olacak 

ve performansı olumsuz etkilenecektir. Eğer sistemin girdi ve çıktı değiĢkenleri 

bulanıklaĢtırılırsa, sistemin kural sayısı az olacak ve performansı iyileĢecektir. 

GiriĢimci yetkinliği değerlendirmek için geliĢtirilen hiyerarĢik yapı, her seviyesinde farklı 

sayıda girdi ve bir çıktı değiĢkenine sahip sistem ve alt sistemlerden oluĢmaktadır. 
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GiriĢimcinin temel yetkinlik alanlarından olan baĢarı, planlama ve güç faktörlerinin her bir alt 

faktörü bir sistemle değerlendirilmektedir. Bu sistemlerin her biri 3 girdiye ve bir çıktıya 

sahiptir ve ikinci seviyede yer almaktadır. BaĢarı faktörü beĢ girdi (alt faktör) ve bir çıktıya 

(baĢarı yetkinliği), planlama faktörü üç girdi (alt faktör) ve bir çıktıya (planlama yetkinliği) ve 

güç faktörü iki girdi (alt faktör) ve bir çıktıya (güç yetkinliği) sahip sistemlerden oluĢmakta ve 

bu sistemler birinci seviyede yer almaktadır. Son olarak, giriĢimci yetkinliğini ölçen sistem 

ise üç girdi (baĢarı, planlama ve güç faktörleri) ve bir çıktıya (yetkinlik ölçüsü) sahiptir ve 

sıfırıncı seviyededir. GiriĢimci yetkinliği değerlendirmek için geliĢtirilen hiyerarĢik yapıya 

uygun olarak; sıfırıncı seviyede 1, birinci seviyede 3 ve ikinci seviyede 10 olmak üzere 

toplam 14 sistemden oluĢan bir bütünleĢik bulanık model inĢa edilmiĢtir. ġekil 4 sıfır, bir ve 

ikinci seviyede yer alan örnek birer sistemin blok diyagramını göstermektedir.  

Yukarıda tanımlanan ve 3 seviyede yer alan 14 sistemin her biri bir kural tabanına 

sahiptir. Örneğin, en az kural sayısına sahip sistem, güç faktörünü değerlendiren sistemdir. 

Sistem, 2 girdi ve 1 çıktıya sahip olup her bir girdi ve çıktı değiĢkeni beĢ bulanık kümeye 

sahiptir ve sistem 5x5= 25 adet kurala sahiptir. ġekil 5 bu kural tabanında yer alan 10 kuralı 

göstermektedir. 

3.2.3. Veri Tabanı 

Bölüm 3.2.2.‘de bahsedilen 14 sistemin veri tabanı, ġekil 3‘de gösterilen bulanık Likert 

ölçeğinin üyelik fonksiyonlarından oluĢmaktadır. 

 

 

GiriĢimci yetkinlik skorunu değerlendirme sistemi (seviye 0) 

Girdi #1: Başarı skoru (x )

Girdi #2: Planlama skoru (y ) Çıktı: Yetkinlik skoru

Girdi #3: Güç skoru (z )

Yetkinlik

skoru değerlendirme 

sistemi 
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GiriĢimcinin planlama skorunu değerlendirme sistemi (seviye 1) 

 

(c) Fırsat arama ve inisiyatif skorunu değerlendirme sistemi (seviye 2) 

ġekil 4: Örnek sistem blok diyagramları 

3.2.4. Karar Verme 

Bulanık bir modelde, karar verme (çıkarım motoru) birimi kural tabanını kullanarak 

sistemin bulanık çıktı değerini üretir. Bu çalıĢmada, en yaygın kullanılan ve geliĢtirilen 

giriĢimci yetkinlik değerlendirme sistemi için de uygun olan Mamdani‘nin bulanık çıkarım 

yöntemi kullanılmıĢtır. Mamdani çıkarım sisteminde bir kural tabanının hem ön-bileĢenleri 

hem de art-bileĢenleri bulanık kümelerden oluĢur. ġekil 6 Mamdani tipi bir bulanık çıkarım 

sistemini göstermektedir.  

Girdi #1: Hedef arama skoru (y 1)

Girdi #2: Bilgi arama skoru (y 2) Çıktı: Planlama skoru (y )

Girdi #3: Sistematik planlama 

ve izleme (y 3)

Planlama

skoru değerlendirme 

sistemi 

Girdi #1 (x 11)

Girdi #2 (x 12)

Girdi #3 (x 13)

Çıktı (x 1)

Fırsat arama ve 

inisiyatif

skoru değerlendirme 

sistemi 
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ġekil 5: Güç skorunu değerlendiren kural tabanindan bazi kurallar 

Bir Mamdani tipi BÇS‘nin çıktısını elde etmek için aĢağıdaki altı adım sırasıyla 

gerçekleĢtirilir. 

Bulanık kuralların belirlenmesi 

Girdi üyelik fonksiyonları kullanılarak girdilerin bulanıklaĢtırılması 

Bir kuralı ateĢlemek veya gücünü belirlemek için bulanık kurallara göre bulanık girdilerin 

birleĢtirilmesi (VeYöntemi= ―Min‖) 

Kuralın gücü ve çıktı üyelik fonksiyonu birleĢtirilerek kuralın sonucunun elde edilmesi 

(ÇıkarımYöntemi = ―Min‖) 

Bir çıktı üyelik fonksiyonunu elde etmek için kural sonuçlarının birleĢtirilmesi 

(BütünleĢtirmeYöntemi = ―Maks‖) 

Çıktı üyelik fonksiyonunu bulanıklığının giderilmesi (BulanıklığıGidermeYöntemi = 

―MoM‖) 

Kural 

No

Ġkna 

Kabiliyeti ve 

ĠletiĢim (z 1)

Bağımsızlık 

ve Kendine 

Güven (z 2) Güç (z )

1 Eğer 1 ve 1 ise 1

2 Eğer 1 ve 2 ise 2

7 Eğer 2 ve 2 ise 2

9 Eğer 2 ve 4 ise 3

10 Eğer 2 ve 5 ise 4

12 Eğer 3 ve 2 ise 3

14 Eğer 3 ve 4 ise 4

20 Eğer 4 ve 5 ise 5

21 Eğer 5 ve 1 ise 3

25 Eğer 5 ve 5 ise 5
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ġekil 6: Ġki Kurallı Bir Mamdani Bulanık Çıkarım Sistemi 

3.2.5. Bulanıklığı Giderme 

Bulanıklığı giderme süreci bulanık bir niceliğin (miktarın) bulanık olmayan (belirgin) bir 

niceliğe (miktara) dönüĢtürülmesidir. Bir BÇS‘nin sonucu çıktı değiĢkeninin söylem uzayı 

üzerinde tanımlanan iki veya daha fazla bulanık kümenin mantıksal bir birleĢimidir. Son 

yıllarda, literatürde bulanıklığı giderme yöntemi olarak pek çok yöntem önerilmiĢtir. Bu 

çalıĢmada, kısaca MoM olarak ifade edilen maksimumların ortalaması (mean of maximums) 

yöntemi kullanılmıĢtır. MoM yönteminde bulanıklığı giderilecek değer en yüksek üyelik 

değerine sahip küme elemanıdır. Eğer maksimum üyelik değerine sahip birden fazla küme 

elemanı varsa, bu elemanların ortalaması alınarak bulanık olmayan değer elde edilir. Yani, 

bulanık bir küme bulanık olmayan bir değere dönüĢtürülür. Bulanıklığı giderilecek değer, 

bulanık bir kümenin    değeri ise   Ģu Ģekilde tanımlanır: 

   
∑       

| |
……………………………………………………………………………… (1) 

Burada,   *   |   (  )                                        + ve |L| L kümesinin 

eleman sayısıdır. 

Belirgin Çıktı

EĞER ĠSEKURAL ATEġLEME

MĠN

MĠN
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Tablo 2: GiriĢimci adayların seviyelere göre giriĢimci yetkinliklerinin değerlendirilmesi 

 

3.3. GiriĢimci Yetkinlik Skorunun Belirlenmesi 

ġekil 1‘deki yapı Bölüm 3.2.‘de anlatılan BÇS ile modellenmiĢ olup Tablo 1‘de verilen 

girdiler geliĢtirilen BÇS‘ne verilerek Tablo 2‘de verilen belirgin çıktılar elde edilmiĢtir. Tablo 

2, 22 giriĢimci adayın Seviye 0, 1, ve 2‘deki yetkinlik değerlendirmesi yapmıĢ ve genel 

yetkinlik değeri [1, 5] ölçeğinde belirlenmiĢtir. Ölçekte 1 çok kötüyü ve 5 çok iyiyi temsil 

etmektedir. Tablo 2 incelendiğinde, 8, 13 ve 15 numaralı adayların giriĢimci yetkinliklerinin 

çok iyi; 2, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 numaralı adayların iyi; 1, 3, 5 ve 16 

numaralı adayların orta; 6 ve 12 numaralı adayların ise kötü olduğu görülmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalıĢmada, eğitim almıĢ bir giriĢimci bireyin genel ve giriĢimcilik alanlarına göre 

yetkinliğini değerlendirmek için Harvard Üniversitesi tarafından geliĢtirilen Empretec 

metodolojisi kullanılmıĢtır. Empretec metodolojisine uygun bir değerlendirme hiyerarĢisi inĢa 

edilmiĢtir. GiriĢimcilik yetkinliğini değerlendirmek için bulanık bir Likert ölçeği 

geliĢtirilmiĢtir. Likert ölçeğini bulanıklaĢtırdıktan sonra hiyerarĢik yapıya uygun olarak 

bulanık bir değerlendirme kurulmuĢ ve giriĢimci adaylar bulanık modele göre 

değerlendirilmiĢtir. 

Bu yaklaĢım, giriĢimci adayların değerlendirilmesinde niteliksel veya belirsiz ifadelerin 

kullanılması için uygun bir yöntem önermektedir. Eğiticiler, giriĢimci yetkinlik alanlarını ve 

alt alanlarını kolayca ayırt edebilir ve yetkinlik üzerindeki etkilerini değerlendirebilirler. 

Model, giriĢimcileri eğiten organizasyonun amacına ulaĢması için kılavuzluk edebilir, iĢlevsel 

verimliliği artırabilir ve maliyeti azaltabilir. Gerek Kırgızistan‘da gerekse baĢka ülkelerde 

Fırsat 

Arama ve 

Ġnisiyatif

Ġstikrarlı 

Olma

Sorumlulukları 

Yerine Getirme

Kalite ve 

Etkinlik 

Beklentisi Risk Alma

Hedef 

Arama

Bilgi 

Arama

Sistematik 

Planlama ve 

Ġzleme

Ġkna 

Kabiliyeti 

ve ĠletiĢim

Bağımsızlık 

ve Kendine 

Güven BaĢarı Planlama Güç

(x 1) (x 2) (x 3) (x 4) (x 5) (y 1) (y 2) (y 3) (z 1) (z 2) (x ) (y ) (z )

1 3 2 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3

2 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4

3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3

4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4

5 3 4 2 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3

6 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2

7 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4

8 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5

9 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4

10 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4

11 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4

12 2 2 1 2 2 1 3 1 3 2 2 2 3 2

13 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5

14 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4

15 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5

16 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

17 3 5 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4

18 3 4 3 5 4 5 5 5 3 3 4 5 3 4

19 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4

20 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4

21 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4

22 5 5 4 5 4 3 5 3 3 3 5 4 3 4

1: Çok kötü, 2: Kötü, 3: Orta, 4: İyi, 5: Çok iyi

Seviye 2: Alt Faktörler Seviye 1: Faktörler

GiriĢimci 

Adayları

Seviye 0: 

Yetkinlik 

Skoru
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üniversiteler, giriĢimci dernekleri ve diğer kamu kurum ve kuruluĢları tarafından giriĢimcilik 

eğitimleri düzenlendiği görülmektedir. Bu tür eğitimlerde kaynakların verimli kullanılması ve 

beklenen sonuçların elde edilebilmesi için bu tür değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu çalıĢmada 

önerilen model sözkonusu eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesinde kullanılabilir.  
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Özet 

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli araçlarından birisi olan giriĢimcilik, yaratıcı eylemlerde 

bulunma, iĢ kurma, doğru insanları seçme, kaynakları doğru bir Ģekilde tahsis etme ve kiĢisel risk alma gibi 

birçok kapasitenin kullanılmasını gerektirmektedir. ĠĢ ve akademi dünyasında son yıllarda giriĢimcilik konusuna 

duyulan ilginin artması sosyal giriĢimcilik, kadın giriĢimciliği, iç giriĢimcilik, e-giriĢimcilik, dijital giriĢimcilik 

gibi birçok yeni giriĢimcilik türünün ortaya çıkmasına yol açmıĢtır. Tekno-giriĢimcilik de bu yeni giriĢimcilik 

türlerinden birisidir. Tekno-giriĢimcilik, yüksek potansiyelli teknoloji-yoğun ticari fırsatları belirlemek, yetenek 

ve sermaye gibi kaynakları toplamak ve karar verme becerilerini kullanarak hızlı büyümenin ve önemli risklerin 

yönetilmesini içeren bir iĢ liderliği tarzıdır. Bu çalıĢmada tekno-giriĢimciliği etkileyen faktörler üç grup halinde 

sınıflandırılmaktadır. Bunlar; genç giriĢimci adaylarının kiĢisel ve profesyonel özellikleri; içsel ve dıĢsal çevre 

unsurları ve iĢ fikrinin baĢarısını etkileyen kaynaklardır. AraĢtırmanın amacı, alanyazında yer alan tekno-

giriĢimcilik görüĢlerini derlemek ve sentezlemenin yanı sıra Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde eğitim 

gören ve geleceğin potansiyel giriĢimcileri olan öğrencilerin tekno-giriĢimcilikle ilgili görüĢlerini belirlemektir. 

Bu bağlamda çalıĢma kapsamında öncelikle tekno-giriĢimcilik kavramıyla ilgili literatüre yer verilmiĢtir. 

Ardından çalıĢmanın ampirik kısmında tekno-giriĢimcilikle iliĢkili faktörlerle ilgili geliĢtirilen model 

doğrultusunda ileri sürülen hipotezler test edilip, gerekli değerlendirme ve analizler yapılmıĢtır. AraĢtırmanın 

örneklemini değiĢik fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 

515 öğrenci oluĢturmaktadır. AraĢtırmada ileri sürülen hipotezleri test etmek amacıyla faktör, güvenilirlik ve 

korelasyon analizleri kullanılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, Tekno-giriĢimcilik, Çevresel faktörler, Kaynaklar. 

ENVIRONMENTAL FACTORS, RESOURCES AND SKILLS RELATED WITH 

TECHNOLOGY: A RESEARCH ON KTMU 

Abstract 

Entrepreneurship which is, one of the most important tools of economic and social development, requires 

the use of many capacities such as being in creative actions, establishing a business, choosing the right people, 

allocating resources in a straightforward manner and taking personal risks. The increasing interest in 

entrepreneurship in the world of work and academia in recent years has led to the emergence of much new 

entrepreneurship such as social entrepreneurship, women entrepreneurship, internal entrepreneurship, e-

entrepreneurship, digital entrepreneurship. Techno-entrepreneurship is also one of these new types of 

entrepreneurship. Techno-entrepreneurship is a style of business leadership that involves high-potential 

technology-to identify intense business opportunities, to grow resources quickly by using resources such as talent 

and capital, and using decision-making skills to grow quickly and manage significant risks. Factors affecting 

techno-entrepreneurship are classified into three groups in this study. These are personal and professional 

characteristics of young entrepreneur candidates; internal and external environmental factors and sources of 

influence on the success of the business idea. The aim of the research is to determine compile located in the 

literature and synthesize the views of techno-entrepreneurship and also to determine the views of students who is 

the potential entrepreneurs of future and who studies at Kyrgyz-Turkish Manas University in this context the 

views on techno-entrepreneurship will be studied first. Then, in the empirical part of the study, the hypothesis 

suggested in the model for the factors relating techno-entrepreneurship will be tested and necessary evaluations 

and analyzes will be made. The sample of the research consists of 515 students selected easily from different 

faculties, colleges and vocational schools by sampling method. Factor, reliability, and correlation analyzes will 

be used to test the hypotheses put forward in the research. 

Keywords: Entrepreneurship, Techno-entrepreneurship, Environmental factors, Resources. 
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1. GiriĢ 

Bir ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasında giriĢimcilik en önemli enstrümanlardan 

birisidir. Ülkelerin geliĢmiĢlik seviyeleri arasındaki farkı belirleyen temel araçlardan birisi 

olan giriĢimcilik endüstriyel dağılım, endüstriyel çeĢitlilik ve rekabet gücü açısından bütün 

ülkeler için önem arz etmektedir (Ranganath, 2013: 28). Kurulan bir iĢletmenin baĢarılı 

olması ve kaynaklarını kullandığı toplumun ve ülkenin refahına katkıda bulunması arzu edilen 

bir durum olmasına rağmen, henüz giriĢimci baĢarısının sırrı ve formülü ortaya konulabilmiĢ 

değildir. AraĢtırmalar baĢarılı bir giriĢimciliği etkileyen faktörlerin giriĢimcinin kiĢisel ve 

profesyonel özellikleri, iĢletmeyi etkileyen içsel ve dıĢsal çevre faktörleri ve iĢletmenin 

faaliyetleri için gerekli olan kaynaklardan oluĢtuğunu göstermektedir (Nacu ve Avasilcăi, 

2014: 1309).  

Bu araĢtırma tekno-giriĢimcilik ile iliĢkili faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu 

bağlamda üç farklı faktör grubu belirlenmiĢtir. Birinci grubu vizyon, yaratıcılık, endüstri 

(sektör) bilgisi, azim ve kararlılık, karizma ve ikna kabiliyeti, olumlu düĢünme, iĢe yönelik 

tutku düzeyi, insanlara güven duyma ve tutumdan oluĢan potansiyel genç girişimcilerin 

kişisel ve profesyonel özellikleri oluĢturmaktadır. Ġkinci grubu iĢletmeyi etkileyen doğal-

coğrafik, demografik, hukuki, ekonomik ve siyasi çevreden oluĢan içsel ve dışsal çevre 

unsurları oluĢturmaktadır. Bir iĢ fikrinin baĢarısını etkileyen faktörlerin üçüncü grubu ise 

zamansal, fiziksel (örneğin, makine, ekipman, vb.), bilgi, finansal ve insan kaynaklarından 

oluĢan kaynaklardır (Nacu ve Avasilcăi, 2014: 1309-1310). Söz konusu çalıĢma bu 

faktörlerin bir tekno-giriĢimcilik fikrinin baĢarısıyla iliĢkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır.  

Birçok geliĢmekte olan ülkede olduğu gibi Kırgızistan‘da da yüksek risk ama bir o kadar 

da yüksek büyüme potansiyeline sahip sektör ve yatırım alanlarında henüz istenilen sayıda ve 

nitelikte giriĢim ve giriĢimci bulunmamaktadır. Daha önce de ifade edildiği üzere 

araĢtırmanın amacı, alanyazında yer alan tekno-giriĢimcilik görüĢlerini derlemek ve 

sentezlemenin yanı sıra Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde eğitim gören ve giriĢimci 

adayı olan öğrencilerin tekno-giriĢimcilikle ilgili görüĢlerini belirlemektir. Bu bağlamda 

çalıĢma kapsamında öncelikle tekno-giriĢimcilik kavramıyla ilgili literatüre yer verilmektedir. 

Ardından çalıĢmanın ampirik kısmında tekno-giriĢimcilikle iliĢkili faktörlerle ilgili geliĢtirilen 

model doğrultusunda ileri sürülen hipotezler test edilip, gerekli değerlendirme ve analizler 

yapılmaktadır. 
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2. Tekno-GiriĢimcilik ve Özellikleri 

Son yıllarda iĢ ve akademi dünyasında giriĢimcilik konusuna gösterilen ilginin artması 

sosyal giriĢimcilik, kadın giriĢimciliği, iç giriĢimcilik, e-giriĢimcilik, dijital giriĢimcilik gibi 

birçok yeni giriĢimcilik türünün ortaya çıkmasına yol açmıĢtır. Tekno-giriĢimcilik de bu yeni 

post modern giriĢimcilik türlerinden birisidir. Literatürde ―teknolojik giriĢimcilik‖, ―teknoloji 

giriĢimciliği‖, ―teknik giriĢimcilik‖ ve ―tekno-giriĢimcilik‖ eĢ anlamlı olarak kullanılmaktadır 

(Badzińska, 2016: 60). 

Tekno-giriĢimciliğin ne olduğunun daha iyi anlaĢılabilmesi için öncelikle teknoloji ve 

teknolojik süreç hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. Teknoloji, sosyal ve toplumsal 

koĢulların ayrılmaz bir parçasıdır. ToplumsallaĢmanın altında yatan temel kavramlardan birisi 

olan teknoloji, bir sanayi dalı ile ilgili üretim tekniklerini, kullanılan araç-gereç ve 

donanımları içeren bilgi uygulama bilimidir (Kalaycı ve Kökçel, 2017: 80). Diğer bir ifadeyle 

teknoloji, üretimde kullanılan girdilerin çıktıya dönüĢtürülmesi için süreçte kullanılan fiziksel 

ve fikirsel araçların tümüdür. Brück‘e göre (2006: 37‘den akt: Yousefıkhah, 2017: 31-32) 

göre teknoloji, insanların dünyayla ilgili görüĢlerinin ortaya çıkmasına dayanmaktadır. Bunun 

nedeni, insanların maddelere ve malzemelere olan yaklaĢımları ile sebep ve sonuç arasındaki 

iliĢkiye yönelik kavramların teknolojiyi etkilemesidir.  

Tekno-giriĢimcilik konusunu ilk kez 1966 yılında Wainer ve Roberts ele almıĢlardır. O 

dönemlerde söz konusu yazarlar teknolojik giriĢimcilikten ziyade, teknik konular hakkında 

konuĢmuĢlardır. Wainer ve Roberts teknik giriĢimcileri, tipik giriĢimci özelliklerine ilaveten 

teknik teĢebbüsler kurmalarına izin veren özel niteliklere sahip bireyler olarak 

tanımlamıĢlardır. Yıllar geçtikçe birçok bilim adamı bu ifadeyi desteklemiĢ ve 

geniĢletmiĢlerdir. Örneğin, Evans (1995), teknolojik giriĢimciliği ―yeni bir teknolojik 

giriĢimin yaratılması‖ olarak ele alırken; Nicholas ve Armstrong (2003) bunu ―organizasyon, 

yönetim ve risk taĢıyan teknoloji tabanlı iĢ‖ Ģeklinde tanımlamıĢlardır (Mirchev ve Dicheva, 

2013: 92). 

Tekno-giriĢimcilik olgusunun çok boyutlu olması tanımlanmasında birtakım zorluklar 

ortaya çıkarmaktadır. Ranganath (2013: 28) tekno-giriĢimciliği, teknoloji temelli sektörlerdeki 

giriĢimcilik faaliyetleri Ģeklinde tanımlamaktadır. Bu iĢletmeler teknolojiyi kullanarak yeni ve 

inovatif ürünleri ticarileĢtirirler (Siyanbola vd., 2011: 10). Bunlar bilgi ve entelektüel 

özelliklerini yüksek büyüme potansiyeli ve kaldıraç olarak kullanmaktadırlar (Badaruddin vd., 

2015: 488). Tekno-giriĢimcilik, yeni bir teknoloji giriĢiminin kurulması veya giriĢimcilerin 

teknolojik fırsatları geliĢtirecek kaynakları ve yapıları tasarlama yolları olarak da 

tanımlanmaktadır. Tekno-giriĢimcilik, yüksek potansiyelli, teknoloji-yoğun ticari fırsatları 
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belirlemek, yetenek ve sermaye gibi kaynakları toplamak ve ilkel karar verme becerilerini 

kullanarak hızlı büyümenin yönetilmesini içeren bir iĢ liderliği tarzı olarak tanımlanmaktadır 

(Siyanbola vd., 2011: 10). 

Bailetti (2012: 9) teknolojik giriĢimciliği, ―bir Ģirket için değer yaratma amacıyla bilimsel 

ve teknolojik geliĢmelerle karmaĢık iliĢkili olan uzman kiĢiler ve heterojen varlıkları bir araya 

getiren bir projeye yatırım‖ olarak tanımlamaktadır. Proje iç ve dıĢ birey ve kuruluĢların 

bilimsel ve teknoloji bilgisini kullanmalarına ve projenin çıktılarını ortak üretmelerine 

dayanmaktadır. Dolayısıyla teknolojik giriĢimciliği diğer giriĢimcilik türlerinden ayıran Ģey, 

bilimsel ve teknolojik geliĢmelere dayanan yeni ürünlerin, varlıkların ve bunlarla ilgili 

niteliklerin çeĢitli paydaĢların ortak deney ve üretimine dayanmasıdır (Bailetti, 2012: 5; 

Badzińska, 2016: 60-61). 

Tekno-giriĢimciliği karakterize eden bazı özellikler vardır. Bu nitelikler aĢağıda 

özetlenmiĢtir (Siyanbola vd., 2011: 11): 

Potansiyel Fırsatlar: MüĢterileri için bir değer yaratabilme yeteneğine sahip teknoloji 

tabanlı yeni bir giriĢim, taklidi zor ve çoğunlukla korunabilen (patentli) önemli bir teknoloji 

anlayıĢına sahip bulunmaktadır. Bu tür iĢletmeler potansiyel olarak yüksek bir fırsata 

sahiptirler. Sahip oldukları bu özellikler pazara yeni iĢletmelerin girmesinde bir engel 

oluĢturmakta ve aynı zamanda yüksek getiri seviyelerine dönüĢtürülebilecek yüksek bir 

baĢlangıç riski seviyesi meydana getirmektedir.  

Teknoloji-Yoğun Fırsatlar: Tekno-giriĢimcilik, problem çözme, yaĢam kalitesini 

yükseltme, teknik beceri ve uygulamaları artırma, potansiyel pazarı tanımlama, ürün kalitesini 

iyileĢtirme gibi süreçleri içeren teknoloji yoğun bir fırsat olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, 

teknolojik giriĢimciliğe baĢlamanın en önemli nedenlerinden birisi malzeme tedarikçilerinin, 

firmaların uzun vadeli istikrarını garanti altına almayı ve çıktıları artırmayı bekleyen önemli 

yenilikleri ticarileĢtirme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. 

Yeni Bir İşe Başlayabilmek İçin Benzersiz Teknolojiye Sahip Olma: Bir firmanın 

karlılığı, tüketicilerin taleplerini mümkün olduğunca rakiplerinden daha iyi bir Ģekilde 

karĢılamasına bağlı olarak değerlendirilmektedir. ġüphesiz firmalar için üründe estetik 

değiĢiklikler, fiyat indirimleri, daha iyi performans ve benzeri yollarla pazar payını artırmak 

önemli olmakla birlikte teknolojik giriĢimcilik, tüketicilerin ihtiyaçlarını tam olarak 

karĢılayan yeni giriĢimlerin kurumsallaĢmasını sağlayacak yeni teknolojileri ilerletebilme 

özelliğine sahip bulunmaktadır.  

Yüksek Başarısızlık Riski: Tekno-giriĢimciler için baĢarının garantisi ve gerçek 

önlemlerinden birisi radikal olarak yenilikçi ürünler geliĢtirebilmeleridir. Yeni ürün geliĢtirme 
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riskli bir ticari giriĢimdir, çünkü teknik açıdan uygulanabilir bir yenilik, ekonomik olarak karlı 

olmayabilir ve ürün ticarileĢtirme sürecinden baĢarıyla çıkamayabilir.  

Piyasaya Giriş Süresi: Piyasaya giriĢ süresi, bir yeniliğin ticari baĢarısını çevreleyen 

belirsizliği ifade etmektedir. Çünkü piyasadaki bir ürünün baĢlatılması ile satıĢların artıĢı 

arasındaki zaman gecikmesini ürün talebini etkileyebilecek öngörülemeyen durumlardan 

dolayı tahmin etmek oldukça zordur. 

Altyapı, Tesisler ve Kaynaklara Talep: Tekno-giriĢimler büyümek için çeĢitli zorluklarla 

karĢı karĢıya bulunmaktadırlar. Yenilikçi giriĢimcilerin yüz yüze kaldıkları zorluklar yetersiz 

kaynaklar, pahalı patentler ve öz kaynak yetersizliği gibi birçok nedenden 

kaynaklanabilmektedir.  

3. Tekno-GiriĢimcilikle ĠliĢkili Faktörler 

Tekno-giriĢimcilik, teknolojik yenilikleri ticarileĢtirmenin önemli bir yoludur ve 

toplumların eğitilmesi ve büyümesi için benzersiz geliĢtirme fırsatları sunmaktadır. Bu 

giriĢimcilik türü, değer yaratma fırsatlarının belirlenmesine ve kullanılmasına yol açan 

koĢulları ve sürücüleri anlamaya odaklanmaktadır. KarmaĢık ve çok yönlü bir fenomen olan 

tekno-giriĢimcilik birçok analiz seviyesinde ortaya çıkmaktadır. Bireysel düzeyde odak 

noktası giriĢimciler, giriĢim kapitalistleri ve teknolojik yeniliği baĢlatan ve yönlendiren diğer 

bireylerdir. Organizasyonel düzeyde, değer yaratmayı etkileyen teknolojik ekipler, yapılar, 

süreçler ve kurumlar arası bağlantılar ile ilgilidir. Sistem seviyesinde, hükümet, teknoloji ve 

rekabet politikası, endüstri standartları ve coğrafi bölgelerin ekonomik yapısı gibi idari 

faktörleri içeren değer yaratma ekolojisinde farklı oyuncular arasında değiĢ tokuĢ edilen 

kaynaklarla ilgilidir (Gupta vd., www.pomsmeetings.org). Bu çalıĢmada teknolojik 

giriĢimcilikle iliĢkili faktörler üç grup halinde sınıflandırılmaktadır. Bunlar; genç giriĢimci 

adaylarının kiĢisel ve profesyonel özellikleri; içsel ve dıĢsal çevre unsurları ve iĢ fikrinin 

baĢarısını etkileyen kaynaklardır (Nacu ve Avasilcăi, 2014: 1309-1310).  

Genç Girişimci Adaylarının Kişisel ve Profesyonel Özellikleri 

Tekno-giriĢimcilikle iliĢkili faktörlerin ilk kategorisi, genç (potansiyel) bir giriĢimcinin 

kiĢisel ve profesyonel özellikleriyle temsil edilmektedir. Bu özellikler vizyon, yaratıcılık, 

endüstri (sektör) bilgisi, azim ve kararlılık, karizma ve ikna kabiliyeti, olumlu düĢünme, iĢe 

yönelik tutku, insanlara güven ve tutum olmak üzere dokuz faktörü içermektedir (Nacu ve 

Avasilcăi, 2014: 1310-11). 

―Vizyon‖ bir giriĢimcinin gelecekle ilgili bir ufka ve hayallere sahip olmasını ifade 

etmektedir. Vizyon sahibi olmak bir giriĢimci adayı için en önemli özelliklerden birisidir ve 

http://www.pomsmeetings.org/
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iyi bir giriĢimcinin bir vizyona ve ona ulaĢmak için gerekli yolları belirleyebilme yeteneğine 

sahip olması gerekmektedir. ―Yenilik ve yaratıcılık‖ birbiriyle son derece yakın iliĢkilidir ve 

çoğu zaman yenilik, yaratıcılığın uygulanan kısmı olarak ifade edilmektedir. ―Endüstri 

bilgisi‖ bir giriĢimcinin yatırım yapmayı düĢündüğü veya yaptığı sektör ve/veya ülke ve 

dünya ekonomisi ile ilgili yeterli ve gerekli bilgiye sahip olmasını içermektedir. ―Azim ve 

kararlılık‖, giriĢimcinin zorluklar ve engeller karĢısında yılmaması, sabır ve kararlılıkla 

vizyonu doğrultusunda ilerlemesidir. ―Karizma ve ikna kabiliyeti‖ potansiyel giriĢimcinin bir 

diğer önemli kiĢisel özelliğini oluĢturmaktadır. Karizma, cazibe ve çekicilik kavramlarıyla 

iliĢkili olup, insanları etkilemek açısından son derece önem arz etmektedir. ―Olumlu 

düşünme‖ giriĢimcinin hayata bakıĢ açısı ve olayları değerlendirme alıĢkanlığıyla ilgilidir. 

Genç giriĢimci adaylarının olay, olgu ve durumları pozitif olarak değerlendirmelerinin yanı 

sıra ―işlerine yönelik güçlü bir tutkuya‖ sahip olmaları gerekmektedir. GiriĢimcilik ―güven‖ 

kelimesiyle de son derece yakın iliĢkilidir. Söz konusu güven hem giriĢimcinin kendisine 

(özgüven), hem de diğer insanlara güven duyması Ģeklinde anlaĢılmalıdır. Ayrıca giriĢimcinin 

kiĢiliği, karakteri ve sahip olduğu iĢ ahlakıyla diğer insanlar üzerinde güven tesis etmiĢ olması 

gerekmektedir. ―Tutum‖, giriĢimcinin belirli bir objeye, olaya veya bir kimseye yönelik 

zihinsel açıdan hazır oluĢ durumudur. Bireylerin belirli objelere karĢı, yaĢadığı tecrübeler 

doğrultusunda düzenli tavır alıĢları ve davranıĢ biçimleridir.  

İçsel ve Dışsal Çevre Unsurları 

Bu çalıĢmada tekno-giriĢimcilikle iliĢkili faktörlerin ikinci grubu olarak iĢletmenin iç ve 

dıĢ çevresini oluĢturan doğal-coğrafik çevre, demografik çevre, hukuki çevre, ekonomik çevre 

ve siyasi ortam ele alınmaktadır (Nacu ve Avasilcăi, 2014: 1311-1312). 

―Doğal ve coğrafik çevre‖, iĢletmenin kuruluĢ yeri ve lokasyonundan çevre koruma 

standartlarına kadar birçok unsurla ilgili bulunmaktadır. ―Demografik çevre‖, yaĢ, cinsiyet, 

eğitim düzeyi gibi bir iĢletmenin baĢarısı etkileyen makro değiĢkenlerle alakalıdır ve üretilen 

ürünlere pazar ve talep oluĢturmadan yaratıcılığı geliĢtirmeye kadar birçok parametreyi 

etkilemektedir. ―Hukuki çevre‖ bir ülkenin hukuki altyapısını ifade etmekte ve iĢletmelerin 

güvenli bir ekonomik ortamda iĢlemlerini sürdürebilmesinde belirgin bir rol oynamaktadır. 

―Ekonomik çevre‖, ulusal ve uluslararası boyutuyla ekonomik ve ticari faaliyetlerin nitel ve 

nicel durumunu göstermektedir. Yerli ve yabancı pazarların ekonomik ve finansal düzeyi, 

ürün ve hizmetlerin kalitesi, fiyatı ve rekabetin Ģiddeti gibi birçok unsurdan oluĢmaktadır. 

―Siyasi çevre‖ ise siyasi kurum ve aktörlerin yer aldığı siyasi platformu ifade etmektedir. 

Kamu kurumların ekonomik tercih ve politikaları, yerli ve yabancı sermayeye bakıĢ açıları 

gibi çeĢitli değiĢkenlerden oluĢmaktadır. ĠĢletmelerin teknolojiyi rekabet avantajı ve halkın 
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refahı için uygulayabilmelerinde güvenilir politikalar üretmek hükümetlerin baĢlıca 

sorumluluk alanlarından birisidir (Narasaiah, 1999: 356). 

Tekno-Girişimciliği Etkileyen Kaynaklar 

Bir iĢ fikrinin baĢarısıyla iliĢkili faktörlerin üçüncü kategorisi; zamansal kaynaklar, 

fiziksel kaynaklar, bilgi kaynakları, finansal kaynaklar ve insan kaynaklarından oluĢmaktadır 

(Nacu ve Avasilcăi, 2014: 1312-1313). 

―Geçici (zamansal) kaynaklar‖, baĢarı fikrinin planlanması ve geliĢtirilmesini 

içermektedir. Zaman her yerde önemli olduğu gibi giriĢimcilik için ―vakit nakittir‖ özdeyiĢi 

geçerlidir. ―Fiziksel kaynaklar‖ yatırım ve mal ve hizmet üretimi için gerekli olan makine, 

donanım, araç-gereç ve hammadde gibi kaynaklardan oluĢmaktadır. ―Bilgi kaynakları‖, 

teknolojik bir giriĢim için son derece değerli bir kaynaktır. Bilgi açık veya örtülü 

olabilmektedir. Bilinen usuller, yazılı dokümanlar ve her türlü eğitim kurumu tarafından 

verilen formal tüm aktarımlar açık bilgiyi meydana getirirken; tecrübe ile elde edilen 

kazanımlar örtük bilgiyi oluĢturmaktadır. BaĢarılı olmak isteyen giriĢimcilerin her iki bilgi 

türüne de sahip olmaları gerekmektedir (Cansız ve Ulusoy, 2017: 129). Ġnovasyonun 

baĢarılabilmesi bilgi iĢçileri tarafından örgüt içinde açık bilginin paylaĢılmasına bağlıdır. 

PaylaĢılan açık bilginin yanısıra örtük bilginin inovasyona aktarılması gereklidir (Turgut, 

2014: 182). Bilgi toplumunda beĢeri sermaye, fiziki sermayeden daha önemli ve değerli hale 

gelmiĢtir. Değer yaratan ekonomik süreç ve faaliyetlere katkı sağlayan bireylerdeki bilgi, 

beceri, deneyim ve yetkinliklerin tümü olarak nitelendirilen beĢeri sermaye, insanın 

entelektüel sermaye kapsamında görülüp insana yatırım yapılmasıyla geliĢmektedir (Çakmak 

ve GümüĢ, 2005‘den akt: Önce vd., 2014: 1). 

GeliĢmiĢ teknolojik sektörlerin ortaya çıkıĢında önemli bir unsur, ilgili alanlardaki 

bilimsel ve teknolojik yeteneklerin ticari amaçlar için uygulanmalarında yetkinliklerin 

geliĢtirilmesidir (Fontes, 2007: 351). ―Finansal kaynaklar‖, iĢ fikri ile baĢarılı bir giriĢimcilik 

arasındaki temel farkı meydana getiren bir kaynak türüdür. Carpenter ve Petersen‘e (2002) 

göre, yüksek teknoloji firmalarının sermaye piyasasındaki kusurlardan etkilenmesine yol açan 

birkaç neden bulunmaktadır. Birincisi, yüksek teknoloji ve Ar-Ge projelerinde çoğunlukla 

baĢarı olasılığı düĢüktür ve yatırımın getirisi belirsizdir. Yüksek seviyedeki belirsizlik, 

yatırımcıların yatırımla ilgili rasyonel kararlar vermesini zorlaĢtırmaktadır. Bu nedenle, 

teknoloji giriĢimcileri için ortaya çıkan zorluk, belirsizlik derecesinin yüksek olduğu 

Ģirketlerini, yatırımcıların fırsatlarını rasyonel risk değerlendirmesiyle değerlendirebilecekleri 

düzeye getirmektir. Ġkincisi, uzmanlaĢmıĢ bilgi nedeniyle firma ve potansiyel yatırımcılar 

arasında önemli bilgi asimetrilerinin olmasıdır (Rasmussen ve Sørheim, 2012: 83). 
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Dolayısıyla potansiyel tekno-giriĢimci adaylarının finansal kaynaklarla ilgili belirsizlikleri iyi 

bir Ģekilde yönetebilmeleri gerekmektedir. ―İnsan kaynakları‖ ise, tüm bu kaynakları bir araya 

getirip etkin ve verimli kullanma açısından son derece önemlidir. 

4. AraĢtırmanın Yöntemi 

AĢağıdaki bölümlerde araĢtırmanın amacı, araĢtırma modeli ve hipotezler, araĢtırmada 

kullanılan ölçekler, hipotezleri test etmek amacıyla yapılan analizler ve elde edilen bulgulara 

yer verilmektedir. 

4.1. AraĢtırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Literatürde yer alan bilgiler doğrultusunda oluĢturulan araĢtırma modeli ġekil 1‘de 

gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

ġekil 1: AraĢtırma Modeli 

H1: ĠĢletmenin iç ve dıĢ çevre unsurları ile tekno-giriĢimcilik pozitif ve anlamlı bir Ģekilde 

iliĢkilidir.  

H2: GiriĢimci adaylarının kiĢisel ve profesyonel özellikleri ile tekno-giriĢimcilik pozitif ve 

anlamlı bir Ģekilde iliĢkilidir. 

H3: GiriĢimci adaylarının sahip olduğu kaynaklar ile tekno-giriĢimcilik pozitif ve anlamlı 

bir Ģekilde iliĢkilidir. 

4.2. AraĢtırmanın Evreni, Örneklemi ve Veri Toplama Aracı  

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi‘nin 9 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 1 Meslek 

Yüksekokulunda eğitim gören toplam 3950 öğrenci (20.02.2018 tarihi itibariyle güncel 

sayılar) çalıĢmanın evrenini oluĢturmaktadır. 2017-18 eğitim-öğretim yılında; Edebiyat 

Fakültesinde 815; Fen Fakültesinde 263; Güzel Sanatlar Fakültesinde 231; Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesinde 512; Ġlahiyat Fakültesinde 181; ĠletiĢim Fakültesinde 434; Mühendislik 

Fakültesinde 378; Veteriner Fakültesinde 96; Ziraat Fakültesinde 147; Beden Eğitimi ve Spor 

Tekno-GiriĢimcilik GiriĢimci Adaylarının KiĢisel ve 

Profesyonel Özellikleri 

Ġç ve DıĢ Çevre Unsurları 

Kaynaklar 
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Yüksekokulunda 117; Turizm ve Otelcilik Yüksekokulunda 450 ve Meslek Yüksekokulunda 

326 öğrencinin olduğu belirlenmiĢtir. 

AraĢtırma kapsamında tesadüfi yöntemle toplam 620 anket dağıtılmıĢtır. Hazırlanan anket 

iki bölümden oluĢmakta olup, birinci bölüm kiĢisel ve demografik özellikleri belirlemeye 

yöneliktir. Anketin ikinci bölümü ise tekno-giriĢimcilikle iliĢkili faktörlerle ilgilidir. Dağıtılan 

anketlerin 580‘i geri dönmüĢ olup, geri dönüĢ oranı % 94‘tür. Hatalı ve eksik doldurulduğu 

gerekçesiyle 65 anket analizlere dâhil edilmemiĢtir. Geriye kalan 515 anket üzerinden veriler 

toplanmıĢ ve istatistiksel analizler gerçekleĢtirilmiĢtir. Öğrencilerden anket yoluyla toplanan 

veriler bilgisayar ortamında kodlanarak analiz edilmiĢlerdir. Analizlerde frekans dağılımı, 

güvenilirlik analizi, faktör analizi ve korelasyon analizi gibi istatistiki yöntemler 

kullanılmıĢtır. 

4.3. AraĢtırmanın Sınırlılıkları ve Varsayımları 

Tüm çalıĢmalarda olduğu gibi bu araĢtırmanın da birtakım sınırlılıkları ve varsayımları 

bulunmaktadır. Bunlar aĢağıdaki gibi sıralanabilir: 

 AraĢtırmanın sadece Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile sınırlandırılması, 

 AraĢtırmada sadece anket yönteminin kullanılması, mülakat, gözlem gibi yöntemlerle 

desteklenmemesi, 

 Ölçülmek istenen konunun anket soruları ile sınırlı olması, 

 Verilen cevapların deneklerin algısına dayalı olması, 

 Ankete verilen cevapların doğru olduğu ve gerçeği yansıttığı 

 Anket kapsamında kullanılan soru ve ifadelerin tekno giriĢimciliği doğru olarak 

ölçebilecek niteliğe sahip olduğu kabul edilmektedir.    

4.4. Bulgular 

OluĢturulan anket formu demografik sorular ve tekno giriĢimcilikle ilgili sorular olmak 

üzere kendi içinde iki grupta sınıflandırılmıĢtır. Analizler sonucunda elde edilen bulgular 

aĢağıda verilmiĢtir. 

Demografik Özellikler 

Demografik sorulardan oluĢan anketin birinci kısmından elde edilen veriler öğrencileri 

tanımlamaya ve genel olarak deneklerin görünümlerini belirlemeye yöneliktir. AraĢtırmaya 

katılan öğrencilerin cinsiyetleri ve yaĢ aralıkları incelendiğinde deneklerin 316‘sının (% 61,4) 

kadın ve 199‘unun (% 38,6) erkeklerden oluĢtuğu görülmektedir. Öğrencilerin % 41‘i 18-20, 

% 49,7‘si 21-23, % 8,5‘i 24-26, % 0,4‘ü 27-29 ve yine % 0,4‘ü 30 ve üzeri yaĢ aralığında 

bulunmaktadır.  
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Tablo 1: Öğrenciler Cinsiyetleri ve YaĢ Aralıkları 

Cinsiyet 18-20 21-23 24-26 27-29 30 ve üzeri Toplam 

Kadın 139 158 18 0 1 316 

Erkek 72 98 26 2 1 199 

Toplam 211 256 44 2 2 515 

Katılımcıların 65‘i Edebiyat, 55‘i Mühendislik, 50‘si Ziraat, 49‘u Fen, 46‘sı Veteriner, 

40‘ı ĠletiĢim, 40‘ı Güzel Sanatlar, 37‘si Ġktisadi ve Ġdari Bilimler ve 30‘u Ġlahiyat Fakültesi; 

51‘i Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, 19‘u Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; 33‘ü ise 

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluĢmaktadır.     

Tablo 2: Eğitim Görülen Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu 

Fakülte, Yüksekokul Ve Meslek Yüksekokulu Frekans (N) Yüzde (%) 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 37 7,2 

ĠletiĢim Fakültesi 40 7,8 

Ġlahiyat Fakültesi 30 5,8 

Edebiyat Fakültesi 65 12,6 

Fen Fakültesi 49 9,5 

Güzel Sanatlar Fakültesi 40 7,8 

Mühendislik Fakültesi 55 10,7 

Veteriner Fakültesi 46 8,9 

Ziraat Fakültesi 50 9,7 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 19 3,7 

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 51 9,9 

Meslek Yüksekokulu 33 6,4 

Toplam 515 100,0 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin sınıflara dağılımı ve not ortalamaları incelendiğinde 

öğrencilerin 130‘unun (% 25,2) 1. sınıf, 122‘sinin (% 23,7) 2. sınıf, 122‘sinin (% 23,7) 3. 

sınıf, 134‘ünün (% 26) 4. sınıf ve 7‘sinin (% 1,4) 5. sınıf öğrencilerinden oluĢtuğu ve 

öğrencilerin yaklaĢık % 60‘ının 2,50 ve üzerinde not ortalamasına sahip oldukları 

anlaĢılmaktadır. Öğrencilerin bildikleri yabancı diller ve dereceleri incelendiğinde en çok ve 

en iyi bilinen dilin (iyi ve çok iyi bilinenlerin toplamı) Türkçe (463 kiĢi) olduğu, daha sonra 

Rusça (405 kiĢi) ve Ġngilizce (140) seçeneklerinin ön plana çıktığı görülmektedir. 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin, ailelerinin gelir düzeyi ile ilgili soruya verdikleri 

cevaplar Tablo 3‘de gösterilmektedir. Öğrencilerin yaklaĢık % 65‘inin 20.000 Som ve altı bir 

gelire sahip aileye mensup oldukları anlaĢılmaktadır. 

Tablo 3: Ailenin Gelir Düzeyi 

Gelir Düzeyi 

- - 10.000 

Som arası 

10.000-

15.000 Som 

arası 

15.000-

20.000 Som 

arası 

20.000-25.000 

Som arası 

25.000 Som 

ve üzeri 
Toplam 

N % N % N % N % N % N % 

101 19,6 111 21,6 122 23,7 82 15,9 99 19,2 515 100,0 

Öğrencilere evli olup olmadıkları ve Ģayet evli iseler sahip oldukları çocuk sayısı 

sorulmuĢtur. Elde edilen veriler öğrencilerin % 95,7‘sinin (493 kiĢi) bekâr ve % 4,3‘ünün ise 



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

38 

 

(22 kiĢi) evli olduğunu göstermektedir. Evli öğrencilerden 14‘ünün çocuğu yokken 8‘inin ise 

1‘er adet çocuğu bulunmaktadır. Katılımcı öğrencilere kendileri hariç kaç kardeĢ oldukları 

sorulmuĢtur. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun (% 20,4) iki, (% 25,8) üç ve (% 22,9) dört 

kardeĢe sahip oldukları görülmektedir. Hiç kardeĢi olmayanların % 3,5 ile en düĢük oranı 

oluĢturdukları anlaĢılmaktadır. 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin anne, baba ve eĢlerinin eğitim durumları incelendiğinde 

gerek baba gerekse annelerin yaklaĢık % 40‘ının üniversite mezunu oldukları görülmektedir. 

Söz konusu bulgu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinin anne ve babalarının 

oldukça iyi eğitimli olduklarını göstermektedir.  

Öğrencilerin anne, baba ve eĢlerinin meslekleri (çalıĢma alanları) incelendiğinde % 

16,5‘inin babalarının, % 36,5‘inin annelerinin ve % 1‘inin eĢlerinin çalıĢmadığı 

görülmektedir. Öğrencilerin babalarının % 9,1‘inin iĢletme sahibi olduğu görülürken aynı 

oran annelerde % 3,1‘e düĢmektedir. ĠĢletme sahibi olmadaki kadınlar aleyhine görülen 

dağılım kamu çalıĢanı olmada erkekler aleyhine dönüĢmektedir. Elde edilen bulgular gerek 

anne gerekse babaların ağırlıklı olarak kamuda istihdam edildiklerini göstermektedir.  

Tablo 4: Anne, Baba ve EĢin Mesleği (Emekli Ġse Daha Önce Yaptığı ĠĢ) 

 
ĠĢletme 

Sahibi 

Kamu 

ÇalıĢanı 

Kamuda 

Yönetici 

Özel 

Sektör 

ÇalıĢanı 

Özel 

Sektörde 

Yönetici 

ÇalıĢmıyor Diğer Toplam 

 N % N % N % N % N % N % N % N % 

Babanız 47 9,1 120 23,3 18 3,5 98 19,0 11 2,1 85 16,5 95 18,4 474 92,0 

Anneniz 16 3,1 159 30,9 18 3,5 59 11,5 12 2,3 188 36,5 58 11,3 510 99,0 

EĢiniz 

(Evliyseniz) 
- - 7 1,4 - - 10 1,9 - - 5 1,0 - - 22 4,3 

Katılımcı öğrencilere üniversiteden mezun olduktan sonra çalıĢmak istedikleri alan diğer 

bir ifadeyle kariyer hedefleri sorulmuĢtur. Söz konusu soruya verilen cevapların sunulduğu 

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin yaklaĢık yarısının (49,1) kendi iĢini kurmak istedikleri 

yönünde bir eğilime sahip oldukları anlaĢılmaktadır. Öğrencilerin % 27,4‘ü kamu sektöründe 

ve % 16,9‘u özel sektörde çalıĢmayı arzu ederken % 2,9‘u ise aile iĢine devam etmek 

istediklerini belirtmiĢlerdir. 

Tablo 5: Mezun Olduktan Sonra ÇalıĢmak Ġstenilen Alan 

ÇalıĢmak 

Ġstenilen 

Alan 

Kamu 

Sektörü 

Özel 

Sektör 

Kendi 

ĠĢini 

Kurmak 

Aile ĠĢine 

Devam 

ÇalıĢmayı 

DüĢünmüyorum 

Fikrim 

Yok 
Toplam 

N % N % N % N % N % N % N % 

141 27,4 87 16,9 253 49,1 15 2,9 3 ,6 16 3,1 515 100,0 

Öğrencilerin eğitim gördükleri fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokuluna göre 

çalıĢmak istedikleri alan ile ilgili tercihlerinde bir farklılık olup olmadığı da incelenmiĢtir. 

Edebiyat fakültesi hariç bütün fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kendi iĢini 
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kurmak 1. sırada çalıĢılmak istenilen alan olarak ön plana çıkmaktadır. Öğrencilerin 

okudukları sınıflara göre çalıĢmak istedikleri alan incelendiğinde bütün sınıflarda yine kendi 

iĢini kurmanın 1. sırada tercih edilen kariyer seçeneği olduğu görülmektedir. Ayrıca 4. sınıf 

öğrencilerinde bu tercihin daha ağırlıklı olarak ortaya çıktığı anlaĢılmaktadır. Cinsiyet 

açısından öğrencilerin kariyer tercihleri karĢılaĢtırıldığında erkek öğrencilerin % 52‘sinin, 

kadın öğrencilerin ise % 47‘sinin kendi iĢini kurmak istedikleri görülmektedir.     

AraĢtırmaya katılan öğrencilere Ģu anda bir yerde çalıĢıp çalıĢmadıkları ve eğer 

çalıĢıyorlarsa hangi alanda çalıĢtıkları da sorulmuĢtur. Elde edilen veriler öğrencilerin % 

80,2‘sinin eğitim hayatları devam ederken bir yerde çalıĢmadıklarını göstermektedir. Buna 

karĢın öğrencilerin % 11,5‘i özel sektörde, % 4,1‘i kendi iĢinde, % 3,5‘i kamu sektöründe ve 

% 0,8‘i ise aile iĢinde çalıĢtıklarını belirtmektedirler. Öğrencilerin herhangi bir iĢte 

çalıĢmamalarının nedenleri incelendiğinde % 42,5‘inin derslerin yoğunluğunu ilk sıraya 

koydukları görülmektedir. Bunu sırasıyla % 13,4 ile uygun iĢin olmaması, % 9,1 ile ailenin 

istememesi ve % 4,3 ile paraya ihtiyaç duyulmaması seçenekleri izlemektedir.      

Öğrencilere eğitim hayatları boyunca giriĢimcilik konusunda bir ders alıp almadıkları 

sorulmuĢ ve öğrencilerin % 24,5‘i ―evet, aldım‖ derken, % 75,5‘i ―hayır almadım‖ cevabını 

vermiĢlerdir.  

Tablo 6: GiriĢimcilik Dersi 

GiriĢimcilik Dersi 

Aldınız mı? 

Evet Hayır Toplam 
N % N % N % 

126 24,5 389 75,5 515 100,0 

GiriĢimcilik dersi alan öğrencilerin çalıĢmak istedikleri alanlara iliĢkin tercihleri 

incelendiğinde, bu konuda gösterdikleri dağılımın genel dağılımdan çok büyük farklılıklar arz 

etmediği görülmektedir. GiriĢimcilik dersi alan ve almayan öğrencilerin çalıĢmayı istedikleri 

alanların ilk sırasında kendi iĢini kurmak gelmektedir. 

Tablo 7: GiriĢimcilik Dersi Alma Durumuna Göre ÇalıĢmak Ġstenilen Alan 

 
GiriĢimcilik dersi aldınız mı? 

Toplam 
Evet Hayır 

Mezun olduktan sonra 

çalıĢmak istediğiniz alan 

 N % N % N % 

Kamu Sektörü 27 21,3 114 29,3 141 27,4 

Özel Sektör 21 16,6 66 16,9 87 16,9 

Kendi ĠĢini Kurmak 67 53,1 186 47,8 253 49,1 

Aile ĠĢine Devam 5 5,0 10 2,5 15 2,9 

ÇalıĢmayı DüĢünmüyorum 2 1,0 1 0,2 3 0,6 

Fikrim Yok 4 3,0 12 3,0 16 3,1 

              Toplam 126 100,0 389 100,0 515 100,0 
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AraĢtırmaya katılan öğrencilere giriĢimcilik dersi almama nedenleri sorulmuĢ ve elde 

edilen veriler Tablo 8‘de sunulmuĢtur. Öğrencilerin % 30,3‘ü böyle bir dersin olmadığını, % 

16,5‘i giriĢimcilik dersinin olduğundan haberinin olmadığını ve % 10,7‘si dersin olduğu 

döneme henüz gelmediklerini belirtmiĢlerdir. Bu soruyu cevaplandıran 389 öğrenciden sadece 

% 2,5‘inin ―giriĢimcilik dersi ilgimi çekmiyor‖ cevabını vermiĢ olmaları, gençlerin 

giriĢimciliğe duydukları ilgiyi göstermesi açısından değerli görülmektedir.    

Tablo 8: GiriĢimcilik Dersi Almama Nedenleri 

Nedenler 

Böyle bir 

ders yok 

Fikrim 

yok 

Ders 

olduğundan 

haberim yok 

Ġlgimi 

çekmiyor 

Dersin olduğu 

döneme henüz 

gelmedim 

Diğer Toplam 

N % N % N % N % N % N % N % 

156 30,3 42 8,2 85 16,5 13 2,5 55 10,7 38 7,4 389 75,5 

Öğrencilere ―her fakülte, bölüm veya programda giriĢimcilik dersi olmalı mıdır?‖ sorusu 

sorulmuĢ ve elde edilen verilere göre % 84,5‘i ―evet, olmalıdır‖ cevabı vermiĢlerdir. Söz 

konusu bulgu öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerinin yüksek olduğunu göstermesi açısından 

kayda değerdir. 

Tablo 9: Her Fakülte, Bölüm Veya Programda GiriĢimcilik Dersi 

GiriĢimcilik Dersi 

Evet Hayır Toplam 

N % N % N % 

435 84,5 80 15,5 515 100,0 

Öğrencilerin eğitim ve maddi destek sağlanması durumunda kendi iĢ yerlerini kurma 

istekleri incelendiğinde verilen cevapların kesinlikle isterim (% 60,4) ve isterim (% 34,2) 

seçeneklerinde yoğunlaĢtığı görülmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin yaklaĢık % 95‘inin kendi 

iĢyerini kurma yönünde bir isteklerinin diğer bir ifadeyle giriĢimcilik eğilimlerinin olduğu 

anlaĢılmaktadır. 

Tablo 10: Kendi ĠĢyerini Kurma Ġsteği 

ĠĢyeri 

Kurma 

Ġsteği 

Kesinlikle 

Ġsterim 

Ġsterim Fikrim Yok Ġstemem Kesinlikle 

Ġstemem 

Toplam 

N % N % N % N % N % N % 

311 60,4 176 34,2 19 3,7 7 1,4 2 ,4 515 100,0 

Öğrencilerin kendi iĢyerlerini kurma istekleri ile ilgili görüĢlerini desteklemek amacıyla 

kendilerine ait bir iĢ fikri ve planına sahip olup olmadıkları sorulmuĢ ve elde edilen veriler 

Tablo 11‘de sunulmuĢtur. Elde edilen veriler öğrencilerin % 82,3‘ünün bir iĢ fikri ve planına 

sahip olduklarını göstermektedir. Bu bulgu yine öğrencilerin güçlü bir giriĢimcilik 

potansiyeline sahip olduklarını göstermektedir. 
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Tablo 11: ĠĢ Fikri ve Planı 

ĠĢ Fikri ve Planı 

Evet Hayır Toplam 

N % N % N % 

424 82,3 91 17,7 515 100,0 

Öğrencilerin iĢ kurma fikirleri eğitim gördükleri fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokuluna göre karĢılaĢtırdığımızda Ġktisadi ve Ġdari Bilimler ve Ġlahiyat Fakültesi 

öğrencilerinin tamamının kendi iĢyerlerini kurma isteklerinin olduğu görülmektedir.  

Tablo 12: Eğitim Görülen Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokuluna Göre Kendi 

ĠĢyerini Kurma Ġsteği 

 

Kendi iĢyerinizi kurmayı ister misiniz? 

Toplam Kesinlikle 

Ġsterim 
Ġsterim 

Fikrim 

Yok 
Ġstemem 

Kesinlikle 

Ġstemem 

Eğitim 

gördüğünüz 

fakülte, 

yüksekokul ve 

meslek 

yüksekokulu 

 N % N % N % N % N % N % 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi 
26 70,3 11 29,7 - - - - - - 37 100,0 

ĠletiĢim Fakültesi 21 52,5 16 40,0 2 5,0 1 2,5 - - 40 100,0 

Ġlahiyat Fakültesi 19 63,3 11 36,7 - - - - - - 30 100,0 

Edebiyat Fakültesi 38 58,5 23 35,4 2 3,1 1 1,5 1 1,5 65 100,0 

Fen Fakültesi 30 61,2 16 32,7 3 6,1 - - - - 49 100,0 

Güzel Sanatlar Fakültesi 15 37,5 21 52,5 1 2,5 2 5,0 1 2,5 40 100,0 

Mühendislik Fakültesi 38 69,2 14 25,4 3 5,4 - - - - 55 100,0 

Veteriner Fakültesi 28 60,9 15 32,7 2 4,3 1 2,1 - - 46 100,0 

Ziraat Fakültesi 29 58,0 16 32,0 4 8,0 1 2,0 - - 50 100,0 

Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu 
11 57,9 7 36,8 1 5,3 - - - - 19 100,0 

Turizm ve Otelcilik 

Yüksekokulu 
34 66,7 16 31,4 - - 1 1,9 - - 51 100,0 

Meslek Yüksekokulu 22 66,7 10 30,3 1 3,0 - - - - 33 100,0 

Toplam 311 60,4 176 34,2 19 3,6 7 1,4 2 0,4 515 100,0 

Katılımcı öğrencilerin aile bireylerinden giriĢimci olanlar incelendiğinde anne ve/veya 

babaları giriĢimci olanların oranı % 19,6, kardeĢleri giriĢimci olanların oranı % 19,2 ve 

ailesinde hiç giriĢimci olmayanların oranı ise % 47‘dir.  

AĢağıdaki tablolarda tekno giriĢimcilikle iliĢkili olduğu düĢünülen faktörlerin öğrenciler 

açısından ne derece önem taĢıdığını belirlemek için çeĢitli analizler yapılmıĢtır. Bu bağlamda 

öncelikle ―Genç GiriĢimci Adaylarının KiĢisel ve Profesyonel Özelliklerine‖ ait faktör ve 

güvenilirlik analizleri yapılmıĢtır. Literatürde yer alan bilgilerden hareketle hazırlanan ve 36 

ifadeden oluĢan ölçeğin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla KMO ve 

Bartlett testleri yapılmıĢtır. Yapılan faktör analizi sonucunda toplam % 61,657 açıklayıcılık 

düzeyine sahip dokuz faktör elde edilmiĢtir. Elde edilen faktörler ―Vizyon‖, ―Yaratıcılık‖, 

―Sektör Bilgisi‖, ―Azim ve Kararlılık‖, Karizma ve Ġkna‖, ―Pozitif (Olumlu) DüĢünme‖, ―ĠĢe 
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KarĢı Tutku‖, ―Güven‖ ve ―Tutum‖ olarak adlandırılmıĢlardır. Faktör analizine iliĢkin 

detaylar aĢağıda Tablo 21‘de verilmektedir. 

Kullanılan ifadelerin ortalama değerleri incelendiğinde en yüksek ortalamaların ―vizyon 

(4,09)‖, ―güven (4,02)‖ ve ―azim ve kararlılık (4,01)‖ olarak; en düĢük ortalamanın ise 

―karizma ve ikna (3,55)‖ olarak ortaya çıktığı görülmüĢtür. Ortalama değerler incelendiğinde 

öğrenciler, genç giriĢimci adaylarının uzun dönemli amaç ve hedeflere sahip, gelecekle ilgili 

planları olan, fırsatları gören ve onlardan yararlanmasını bilen özelliklere sahip olmalarını 

önemli görmektedirler. Güvenilirlik analizinde Cronbach's Alpha güvenilirlik katsayısı (α) 

,938 olarak hesaplanmıĢtır. 

Tablo 13: Genç GiriĢimci Adaylarının KiĢisel ve Profesyonel Özelliklerine Ait Faktör 

Analizi Sonuçları 

FAKTÖRLER (Açıklanan Toplam Varyans: 61,657; α: ,938) 

Faktör 1: Vizyon 

α: ,759 Ort.: 4,0985 Varyans: 32,185 Faktör Katkısı 

Belirli amaçlara ve hedeflere sahibim ,521 

Geleceğe yönelik planlar oluĢtururum ,534 

Uzun dönemli hedefler çalıĢmalarımda önemli bir yönlendiricidir ,597 

Yeni olanakları (fırsatları) görür ve bunlardan yararlanırım ,535 

Faktör 2: Yaratıcılık 

α: ,812 Ort.: 3,6699 Varyans: 5,600 Faktör Katkısı 

Hayal gücüm oldukça yüksektir ,555 

Farklılık meydana getirecek fikirler geliĢtirme yeteneğine sahibim ,615 

Diğer insanlardan farklı olarak çevremdeki iĢle ilgili fırsatları algılarım ,618 

Yenilikleri takip eder ve uygularım ,610 

Faktör 3: Sektör Bilgisi 

α: ,608 Ort.: 3,7364 Varyans: 4,982 Faktör Katkısı 

Yaptığım/yapacağım iĢ hakkında bilgiye önem veririm ,539 

ÇalıĢtığım/çalıĢacağım sektörde tecrübeye önem veririm ,525 

Yaptığım/yapacağım iĢ hakkında gerekli donanıma sahibim ,647 

Sektör ve iĢle ilgili bilgilerimi sürekli güncellerim ,526 

Faktör 4: Azim ve Kararlılık 

α: ,751 Ort.: 4,0189 Varyans: 3,615 Faktör Katkısı 

Yaptığım iĢin sonucunu almak için çaba sarf ederim ,582 

Hedeflerime ulaĢmak için çalıĢmaktan ve denemekten vazgeçmem ,616 

Risk, belirsizlik ve olumsuzluklara rağmen tutarlı davranıĢlar sergilerim ,565 

Bir kere bir Ģey yapmaya karar verirsem hedefe ulaĢıncaya kadar vazgeçmem ,564 

Faktör 5: Karizma ve Ġkna 

α: ,777 Ort.: 3,5539 Varyans: 3,584 Faktör Katkısı 

DuruĢum ve hitabetim ile çevremi etkiler ve yönlendiririm ,608 

ĠletiĢim yeteneğim ve ikna kabiliyetim yüksektir ,594 

ĠĢ planı, gelir veya sektör tahminlerim inandırıcıdır ,597 

Kılık-kıyafet ve dıĢ görünüĢümle insanlara çekici gelirim ,571 

Faktör 6: Pozitif (Olumlu) DüĢünme 
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α: ,748 Ort.: 3,8446 Varyans: 3,258 Faktör Katkısı 

Ġnandığım değerler baĢarımda belirgin bir etkiye sahiptir ,589 

Pozitif bakıĢ açısı fikirlerimde önemli bir etkiye sahiptir ,603 

BaĢarısız olduğumda bununla baĢa çıkabilir ve olumlu ruh hali ile iĢimi sürdürürüm ,538 

Hayatımda ve iĢimde her zaman mutlu olmamı sağlayacak nedenler bulmada iyiyimdir ,628 

Faktör 7: ĠĢe KarĢı Tutku 

α: ,744 Ort.: 3,9572 Varyans: 2,992 Faktör Katkısı 

ÇalıĢmayı ve iĢimi seviyorum/severim ,631 

Yaptığım/yapacağım iĢ konusunda kendime güvenirim ,617 

ĠĢimde her gün saatlerce çalıĢabilirim ,535 

ĠĢ hayatında her türlü zorluğa rağmen motivasyonumu yüksek tutabilirim ,506 

Faktör 8: Güven 

α: ,774 Ort.: 4,0286 Varyans: 2,936 Faktör Katkısı 

Yetenek ve kapasiteme güveniyorum ,631 

ÇalıĢma arkadaĢlarıma inanır ve onları desteklerim ,532 

PaydaĢlarımla güven iliĢkisi içerisindeyimdir ,509 

ÇalıĢma arkadaĢlarım ve tüm çevrem bana inanır ve güvenir ,618 

Faktör 9: Tutum 

α: ,762 Ort.: 3,9572 Varyans: 2,505 Faktör Katkısı 

Her türlü düĢünce, öneri ve fikirlere açığımdır ,613 

Bireylerin eleĢtirilerini olumlu karĢılar ve dikkate alırım ,551 

DavranıĢlarımla giriĢimcilik özelliklerimi yansıtırım ,601 

Ġnanç, bilgi ve değerlerim birbirleriyle tutarlıdır ,630 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği 

Bartlett Testi                                                                                                       Ki kare 

                                                                                                                            sd 

                                                                                                         Anl.  

,937 

7,592E3 

630 

,000 

Tablo 14‘de tekno giriĢimcilik ile iliĢkili bir diğer grup olan içsel ve dıĢsal çevre 

unsurlarının faktör analizi sonuçları sunulmaktadır. 20 ifadeden oluĢan ölçeğin faktör 

analizine uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla KMO ve Bartlett testleri yapılmıĢtır. 

AraĢtırmada kullanılan veri setinin faktör analizine uygunluğunun test edilmesi için Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği testi ve Bartlett küresellik testi uygulanmıĢtır. 

Kariyer Engelleri Ölçeği için KMO testi sonuçları maddeler arası korelasyonların faktör 

analizine (KMO: 0,744) uygun olduğunu göstermektedir. Ayrıca Bartlett testi sonucuna göre 

de maddeler arasında faktör analizi yapmaya (df: ,406; p<0,000) yeterli düzeyde iliĢki 

bulunmaktadır. Yapılan faktör analizi sonucunda toplam % 59,773 açıklayıcılık düzeyine 

sahip beĢ faktör elde edilmiĢtir. Elde edilen faktörler ―Doğal (Coğrafi) Çevre‖, ―Demografik 

Çevre‖, ―Ekonomik Çevre‖, ―Hukuki Çevre‖ ve ―Politik Çevre‖ olarak adlandırılmıĢlardır.  

Kullanılan ifadelerin ortalama değerleri incelendiğinde en yüksek ortalamanın 

―demografik çevre (3,85)‖ olarak; en düĢük ortalamanın ise ―doğal (coğrafi) çevre (3,70)‖ 

olarak ortaya çıktığı görülmüĢtür. Ortalama değerler incelendiğinde öğrenciler demografik 
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çevrenin tekno giriĢimciliğin ortaya çıkması ve geliĢmesindeki en önemli çevresel unsur 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Buna karĢın doğal çevrenin tekno giriĢimcilikte çok önemli bir 

çevresel unsur olmadığını belirtmiĢlerdir. Güvenilirlik analizinde Cronbach's Alpha 

güvenilirlik katsayısı (α) ,892 olarak hesaplanmıĢtır. 

Tablo 14: Ġçsel Ve DıĢsal Çevre Unsurlara Ait Faktör Analizi Sonuçları 

FAKTÖRLER (Açıklanan Toplam Varyans: 59,773; α: ,892) 

Faktör 1: Doğal (Coğrafi) Çevre 

α: ,801 Ort.: 3,7009 Varyans: 33,190 Faktör Katkısı 

Bölgedeki coğrafi Ģartları dikkate alarak iĢ fikirleri üretirim ,627 

Yapacağım iĢ konusunda doğa koĢullarına göre iĢ planımı hazırlarım ,609 

Uzak bir coğrafyada olsa bile iĢ fikrime en uygun yeri seçerim ,557 

KuruluĢ yerinin giriĢimcilikte önemli olduğunu bilirim ,624 

Faktör 2: Demografik Çevre 

α: ,655 Ort.: 3,8519 Varyans: 8,432 Faktör Katkısı 

Hangi yaĢta olursam olayım giriĢimcilik kararımı etkilemez ,544 

GiriĢimci olmak için cinsiyetin hiçbir önemi yoktur ,560 

Nüfusu genç olan ülkelerde giriĢimci olmak avantajlıdır ,598 

ġehir nüfusu fazla olan ülkelerde giriĢimci olmak avantajlıdır ,536 

Faktör 3: Ekonomik Çevre 

α: ,724 Ort.: 3,8126 Varyans: 7,989 Faktör Katkısı 

Ülkenin ve toplumun ekonomik düzeyi giriĢimcilik kararlarımı etkiler  ,541 

Büyüyen ekonomilerde giriĢimci olmak avantajlıdır  ,506 

Bütçe açıkları, milli gelir, faiz ve enflasyon oranları gibi göstergeler giriĢimcilik 

faaliyetlerini etkiler 
,606 

ĠĢsizlik oranları giriĢimcilik faaliyetlerini etkiler ,585 

Faktör 4: Hukuki Çevre 

α: ,725 Ort.: 3,8097 Varyans: 5,474 Faktör Katkısı 

Yeni firmaların giriĢini kolaylaĢtırmak için rekabet politikalarını belirleyen yasal 

düzenlemeler giriĢimcilik faaliyetlerini etkiler 
,627 

ĠĢyerinde sağlık ve güvenlik standartlarının bulunması giriĢimcilik faaliyetlerini etkiler ,598 

ĠĢletmelerle ilgili sorunların ticari mahkemelerde çözüme kavuĢturulması giriĢimcilik 

faaliyetlerini etkiler 
,643 

ĠĢ kurmadan önce yasal düzenlemeleri araĢtırırım ,576 

Faktör 5: Politik Çevre 

α: ,813 Ort.: 3,7048 Varyans: 4,687 Faktör Katkısı 

GiriĢimci olarak Hükümetin uyguladığı politikaları takip ederim ,581 

Hükümetin iĢ için sunmuĢ olduğu fırsat ve teĢvikleri araĢtırır ve ona göre iĢ planlarımı 

yaparım 
,626 

Hükümetin bilim, teknoloji ve Ar-Ge araĢtırmalarını desteklemesi giriĢimcilik kararlarımı 

etkiler 
,663 

Hükümetin desteklediği sektörlerde iĢ fikirleri üretirim ,562 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği 

Bartlett Testi                                                                                                       Ki kare 

                                                                                                                            sd 

                                                                                                         Anl.  

,894 

3,637E3 

190 

,000 
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Tablo 15‘de tekno giriĢimcilikle iliĢkili kaynakların faktör analizi sonuçları 

sunulmaktadır. 20 ifadeden oluĢan ölçeğin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek 

amacıyla KMO ve Bartlett testleri yapılmıĢtır. Yapılan faktör analizi sonucunda toplam % 

60,506 açıklayıcılık düzeyine sahip beĢ faktör elde edilmiĢtir. Elde edilen faktörler ―Zamansal 

(Geçici) Kaynaklar‖, ―Fiziksel Kaynaklar‖, ―Bilgi Kaynakları‖, ―Finansal Kaynaklar‖ ve 

―Ġnsan Kaynakları‖ olarak adlandırılmıĢlardır.  

Kullanılan ifadelerin ortalama değerleri incelendiğinde en yüksek ortalamanın ―insan 

kaynakları (4,03)‖ olarak; en düĢük ortalamanın ise ―zamansal (geçici) kaynaklar (3,57)‖ 

olarak ortaya çıktığı görülmüĢtür. Güvenilirlik analizinde Cronbach's Alpha güvenilirlik 

katsayısı (α) ,903 olarak hesaplanmıĢtır. 

Tablo 15: Tekno-GiriĢimciliği Etkileyen Kaynaklara Ait Faktör Analizi Sonuçları 

FAKTÖRLER (Açıklanan Toplam Varyans: 60,506; α: ,903) 

Faktör 1: Zamansal (Geçici) Kaynaklar 

α: ,726 Ort.: 3,5742 Varyans: 35,657 Faktör Katkısı 

Hükümet, iĢ kurma süresini ve maliyetini değerlendirmektedir ,515 

Hayal gücümü kullanarak geleceğe yönelik iĢ fikirleri üretirim ,609 

ġimdiden geleceğin iĢ sektörlerinin farkına varabilirim ,641 

Bugünün kaynaklarını geleceğe dönük olarak iyi kullanırım ,608 

Faktör 2: Fiziksel Kaynaklar 

α: ,774 Ort.: 3,6291 Varyans: 9,297 Faktör Katkısı 

Yapacağım iĢ için teknolojiyi en iyi Ģekilde kullanırım ,624 

ĠĢ sürecinde kullanılacak araç ve gereçleri temin edebilirim ,591 

ĠĢ için gerekli olan üretim kaynaklarına ulaĢmak için iĢ ağını oluĢtururum ,643 

Bilim ve teknolojinin geliĢimi için kuluçka makineleri, tekno-parklar, kümeler, ağlar gibi 

destek altyapısı giriĢimcilik faaliyetleri için önemlidir 
,673 

Faktör 3: Bilgi Kaynakları 

α: ,717 Ort.: 3,8126 Varyans: 6,311 Faktör Katkısı 

Sektörle ilgili kitap, dergi, makale ve TV programlarını takip ederim  ,586 

Günümüzde giriĢimcilik için kütüphane, internet, laboratuvar, rapor, istatistik gibi birçok 

bilgi kaynağı vardır  
,571 

Üniversiteler, enstitüler, Ar-Ge merkezleri, tekno-parklar vb. giriĢimcilik için önemlidir ,643 

Düzenli olarak seminer, konferans, fuar gibi giriĢimcilik ve sektörlerle ilgili etkinliklere 

katılırım 
,570 

Faktör 4: Finansal Kaynaklar 

α: ,721 Ort.: 3,7723 Varyans: 5,094 Faktör Katkısı 

GiriĢimcilikte öz sermayenin yeterli olması önemlidir ,659 

GiriĢimcilikte kredi, mikro kredi, risk sermayesi, melek fonlama, factoring, leasing gibi 

yöntemler önemlidir 
,515 

GiriĢimcilikte ucuz ve uzun vadeli kredi desteği önemlidir ,524 

Yeni kurulan iĢletmelerin vergiden muaf tutulması önemlidir ,581 

Faktör 5: Ġnsan Kaynakları 

α: ,800 Ort.: 4,0378 Varyans: 4,146 Faktör Katkısı 

Ġnsan kaynağı iĢletmelerin en önemli kaynağıdır ,613 
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Bir iĢletmenin baĢarı ve farklılık meydana getirmesinde yetenekli ve kalifiye personel sahip 

olmak önemlidir 
,622 

Ġnsanlara ve ekip (takım) çalıĢmasına inanır ve güvenirim ,565 

GiriĢimcilere eğitim ve danıĢmanlık hizmeti sunulması önemlidir ,646 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği 

Bartlett Testi                                                                                                       Ki kare 

                                                                                                                            sd 

                                                                                                         Anl.  

,925 

3,766E3 

190 

,000 

Ġki değiĢken arasındaki iliĢki düzeyini ve yönünü belirlemeye yardım eden yöntem olan 

korelasyon analizi aynı zamanda iki değiĢken arasındaki iliĢkinin büyüklüğünü, yönünü ve 

önemini ortaya koymaktadır. Pearson katsayısı ―r‖ harfiyle gösterilmektedir. Bu katsayı r-1 ile 

r+1 arasında değiĢmekte ve 1‘e yaklaĢtıkça iki değiĢken arasındaki iliĢkinin güçlendiğini 

göstermektedir (Erdoğan, 1998: 129). 

Korelasyon analizi için tekno giriĢimcilikle iliĢkili faktörlerin yani genç giriĢimci 

adaylarının kiĢisel ve profesyonel özellikleri (GGAKPÖ), içsel ve dıĢsal çevre unsurları 

(ĠDÇU) ve tekno giriĢimciliği etkileyen kaynakların (TGEK) Pearson korelasyon katsayıları 

ve değerleri hesaplanmıĢtır. Genellikle, eğer n > 100 ve r > 0.70 ise, değiĢkenler arasında 

―güçlü iliĢki‖ bulunduğu kabul edilmektedir. Eğer r = 0.40 ile 0.70 arasında ise, ―orta 

derecede‖, r = 0.20 ve 0.40 arası ise ―zayıf bir iliĢki‖ olduğu söylenmektedir. Eğer r < 0.20 ise 

―ihmal edilecek iliĢki‖ olarak nitelendirilmektedir (Sökmen, 2000: 85). Tablo 24‘de 

değiĢkenler arasındaki korelasyon analizi sonuçları sunulmaktadır. 

Tablo 16: Korelasyon Analizi 

 N SS Ort. GGAKPÖ ĠDÇU TGEK 

GGAKPÖ 515 ,52591 3,8739 1   

ĠDÇU 515 ,56250 3,7760 ,700
**

 1  

TGEK 515 ,57159 3,7435 ,688
**

 ,733
**

 1 

**p<0.01 düzeyinde anlamlı 

Yapılan korelasyon analizinde genç giriĢimci adaylarının kiĢisel ve profesyonel özellikleri 

ile içsel ve dıĢsal çevre unsurları arasında ,700 (p<0.01) düzeyinde güçlü; tekno giriĢimciliği 

etkileyen kaynaklar arasında ,688 (p<0.01) düzeyinde orta derecede pozitif ve anlamlı bir 

iliĢki bulunmuĢtur. Ġçsel ve dıĢsal çevre unsurları ile tekno giriĢimciliği etkileyen kaynaklar 

arasında ,733 (p<0.01) düzeyinde güçlü ve pozitif bir iliĢki bulunmuĢtur. 

5. Sonuç ve TartıĢma  

Literatürde yer alan tekno-giriĢimcilik ile bilgileri derleme ve sentezlemenin yanı sıra 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde eğitim gören ve genç giriĢimci adayı olan 

öğrencilerin tekno-giriĢimcilikle ilgili görüĢlerini belirleme amacı güden bu çalıĢmanın 
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sonucunda, araĢtırmaya katılan giriĢimcilik dersi alan ve almayan öğrencilerin büyük kısmının 

kendi iĢini kurmak niyetinde oldukları ortaya çıkmıĢtır. 

Yapılan araĢtırma sonucunda, katılımcı öğrencilerin % 84,5‘i bütün fakülte, yüksekokul 

ve meslek yüksekokullarında giriĢimcilik dersinin olması gerektiğini düĢünmektedirler. Elde 

edilen veriler öğrencilerin % 82,3‘ünün bir iĢ fikri ve planına sahip olduklarını göstermektedir 

ki bu bulgu öğrencilerin güçlü bir giriĢimcilik potansiyeline sahip olduklarını göstermektedir. 

Öğrencilerin iĢ kurma fikirleri eğitim gördükleri fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokuluna göre karĢılaĢtırıldığında Ġktisadi ve Ġdari Bilimler ve Ġlahiyat Fakültesi 

öğrencilerinin tamamının kendi iĢyerlerini kurma isteklerinin olduğu sonucuna varılmıĢtır.   

Genç giriĢimci adaylarının kiĢisel ve profesyonel özelliklerine iliĢkin verilen cevapların 

ortalama değerleri incelendiğinde öğrencilerin, genç giriĢimci adaylarının uzun dönemli amaç 

ve hedeflere sahip, gelecekle ilgili planları olan, fırsatları gören ve onlardan yararlanmasını 

bilen özelliklere sahip olmalarını önemli görmektedirler. Tekno giriĢimciliği etkileyen bir 

diğer grup olan içsel ve dıĢsal çevre unsurlarının ortalama değerleri incelendiğinde öğrenciler 

demografik çevrenin tekno giriĢimciliğin ortaya çıkması ve geliĢmesindeki en önemli çevresel 

unsur olduğunu belirtmiĢlerdir. Buna karĢın doğal çevrenin tekno giriĢimcilikte çok önemli 

bir çevresel unsur olmadığını belirtmiĢlerdir. Tekno giriĢimciliği etkileyen kaynakların 

ortalama değerleri incelendiğinde en yüksek ortalamanın ―insan kaynakları (4,03)‖ olarak; en 

düĢük ortalamanın ise ―zamansal (geçici) kaynaklar (3,57)‖ olarak ortaya çıktığı görülmüĢtür. 

Tekno giriĢimcilikle iliĢkili faktörlerin diğer bir ifadeyle genç giriĢimci adaylarının kiĢisel 

ve profesyonel özellikleri (GGAKPÖ), içsel ve dıĢsal çevre unsurları (ĠDÇU) ve tekno 

giriĢimciliği etkileyen kaynaklar (TGEK) arasındaki iliĢkileri inceleyen korelasyon analizinde 

genç giriĢimci adaylarının kiĢisel ve profesyonel özellikleri ile içsel ve dıĢsal çevre unsurları 

arasında ,700 (p<0.01) düzeyinde güçlü; tekno giriĢimciliği etkileyen kaynaklar arasında ,688 

(p<0.01) düzeyinde orta derecede pozitif ve anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Ġçsel ve dıĢsal 

çevre unsurları ile tekno giriĢimciliği etkileyen kaynaklar arasında ,733 (p<0.01) düzeyinde 

güçlü ve pozitif bir iliĢki bulunmuĢtur.  
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Özet  

GeliĢme sürecinin baĢlangıcında bir ülke olan Kırgızistan‘da nüfusun önemli bir kısmını teĢkil eden 

gençlerin giriĢimcilik eğilimlerinin düzeyinin belirlenmesi ülkenin kalkınma vizyonuna önemli bir katkı 

sağlayacaktır. GeliĢme yolunda zenginlik yaratmanın en önemli sürücü güçlerinden birisi olan giriĢimciliğin 

ancak giriĢimcilik eğilimi yüksek gençlerle sürdürülebilir olacağı ileri sürülmektedir. GiriĢimcilik doğuĢtan sahip 

olunan bir takım özellikler ile çeĢitli faktörlerin bireyi etkilemesi ve yönlendirmesi sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. GiriĢimciliğin doğuĢtan gelen fıtri bir özellik olduğu ve sonradan öğrenilemeyeceği Ģeklindeki 

kadim geleneksel bakıĢ açısının aksine, günümüzde giriĢimcilik eğitimi ile giriĢimciliğin birçok yönünün 

öğretilebileceği görüĢü hâkim olmaya baĢlamıĢtır. GiriĢimciliğin en azından belli yönlerinin eğitimle bireylere 

öğretilebileceği bugün geçmiĢe nazaran daha fazla rağbet gören bir yaklaĢımdır. GiriĢimcilik eğilimi bireylerin 

giriĢimci olmalarını etkileyen unsurlarla iliĢkilidir. Söz konusu eğilim belirlenmesi, geliĢtirilmesi ve 

yönlendirilmesi gereken bir süreçtir. Bu çalıĢmanın amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin değiĢik 

fakülte, bölüm ve programlarında eğitim-öğretim gören öğrencilerin giriĢimcilik eğitimi alıp almadıklarına göre 

giriĢimcilik düzeylerini belirlemektir. Öğrencilerin aldıkları giriĢimcilik dersi ile giriĢimcilik eğilimleri 

arasındaki iliĢkileri incelemenin yanı sıra öğrencilerin giriĢimcilik düzeyleri ile cinsiyet, öğrenim gördüğü sınıf, 

bölüm, baba mesleği, ailenin ekonomik durumu gibi demografik özellikler arasında anlamlı bir farkın olup 

olmadığını tespit etmektir. Bu bağlamda çalıĢma kapsamında öncelikle giriĢimcilik eğilimi ile ilgili yazına yer 

verilmiĢtir. Ardından çalıĢmanın ampirik kısmında giriĢimcilik eğilimine etki eden faktörlerle ilgili geliĢtirilen 

model doğrultusunda ileri sürülen araĢtırma soruları test edilip, gerekli değerlendirme ve analizler yapılacaktır. 

AraĢtırma sorularını test etmek amacıyla faktör, güvenilirlik, bağımsız örneklem t-testi ve Anova analizleri 

kullanılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, GiriĢimcilik eğilimi, GiriĢimcilik eğitimi, KTMÜ. 

THE EFFECTS OF ENTREPRENEURSHIP EDUCATION ON ENTREPRENEURAL 

TENDENCY: CASE OF KTMU 

Abstract 

Determining the level of entrepreneurship trends of young people, which constitute a significant part of the 

population in Kyrgyzstan, which is a country at the beginning of the development period, will make an important 

contribution to the development vision of the country. It is argued that entrepreneurship, which is one of the 

most important driving forces in creating wealth in the development path, can only be sustainable with young 

people with a high entrepreneurial tendency. Entrepreneurship arises as a consequence of a number of innate 

features and the influencing and directing of individual factors by the various factors. Unlike the traditional view 

that entrepreneurship is an innate faculty and that can not be learned later, the view that entrepreneurship 

education and many aspects of entrepreneurship can be taught today has become prevailing. It is now more 

sought-after approach today that at least some aspects of entrepreneurship can be taught to individuals by 

education. The entrepreneurial tendency is related to the factors that affect the entrepreneurship of the 

individuals. This trend is a process that needs to be determined, developed and guided. The aim of this study of 

Kyrgyz-Turkish Manas University various faculties, departments and programs to determine their level of 

entrepreneurship in students receiving education they receive is based on entrepreneurship education. In addition 

to examining the relationship between entrepreneurship lessons and entrepreneurship tendencies, it is important 

to determine whether there is a significant difference between the entrepreneurship levels of students and the 

demographic characteristics such as gender, class, department, father's occupation. In the context of this study, 

the article about entrepreneurship tendency was given firstly. Then, in the empirical part of the study, the 

mailto:mince@mersin.edu.tr
mailto:hasan.gul@manas.edu.kg
mailto:murat.avci@manas.edu.kg
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research questions put forward in the direction of the developed model about the factors affecting the tendency 

of entrepreneurship will be tested and necessary evaluations and analyzes will be made. Factor, reliability, 

independent sample t-test and Anova analysis were used to test the research questions. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship tendency, Entrepreneurship education, KTMU. 

1. GiriĢ 

GiriĢimciliğin istihdam, ekonomik büyüme, adil ve dengeli bir gelir dağılımı, toplumsal 

dönüĢüm gibi birçok sosyo-ekonomik faktöre etkide bulunduğu bilinmektedir (Çetinkaya 

Bozkurt vd., 2012: 230). Bu nedenle genç giriĢimci adaylarının tespit edilmesi, 

cesaretlendirilmesi ve yönlendirilmesi ülkenin giriĢimcilik potansiyelinden azami ölçüde 

yararlanabilmek adına hayati önem taĢımaktadır. GeliĢim sürecinin henüz baĢlangıcında olan 

Kırgızistan‘da nüfusun önemli bir kısmını teĢkil eden gençlerin giriĢimcilik eğilimlerinin 

düzeyinin belirlenmesi ülkenin geliĢme vizyonuna ulaĢma noktasında önemli bir katkı 

sağlayacaktır. GeliĢme yolunda zenginlik yaratmanın en önemli sürücü güçlerinden birisi olan 

giriĢimciliğin ancak giriĢimcilik eğilimi yüksek gençlerle sürdürülebilir olacağı bilinmektedir. 

Bu çalıĢmanın amacı öğrencilerin giriĢimcilik eğitimi alıp almadıklarına göre giriĢimcilik 

eğilimlerinin düzeyini belirlemektir. Potansiyel giriĢimci adayı olan öğrencilerin aldıkları 

giriĢimcilik eğitiminin, onları giriĢimciliğe yönlendirme hususunda cesaretlendirebileceği ve 

katkı sağlayabileceği düĢünülmektedir. Bu bağlamda Kırgızistan-Türkiye Manas 

Üniversitesinin farklı fakülte, bölüm ve programlarında eğitim gören öğrencilerin aldıkları 

giriĢimcilik dersi ile giriĢimcilik eğilimleri arasındaki iliĢkileri incelemek çalıĢmanın temel 

amacını oluĢturmaktadır. Ayrıca öğrencilerin giriĢimcilik düzeyleri ile cinsiyet, öğrenim 

gördüğü sınıf, bölüm, oturduğu yer, baba mesleği, ailenin ekonomik durumu gibi demografik 

özellikleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını tespit etmektir.  

2. GiriĢimcilik Eğilimi ve GiriĢimcilik Eğilimini Etkileyen Faktörler 

ĠĢletme ve yönetim biliminin temel kavramlarından birisi olan giriĢimci kavramı Fransızca 

kökenli ―entreprender‖ ve ―entrepreneur‖ kelimelerinden türemiĢ olup ―bir şeyden sorumlu 

olmak‖ ve ―bir şey yapmaya söz vermek‖ anlamlarına gelmektedir (Gutierrez ve Guerrero, 

2011: 237). GiriĢimcilik kavramı ise Fransızca ―entreprendre‖ ve Almanca ―unternehmen‖ 

sözcüklerinin karĢılığı olarak Türkçe‘de ―üstlenmek‖ anlamında kullanılmaktadır (Kaya vd., 

2011: 77). GiriĢimci, bir iĢletmeyi kuran, organize eden, yöneten ve bunun için risk alan bir 

kiĢi olarak tanımlanmaktadır. GiriĢimci kavramı iki anlam içermektedir: Birincisi, mevcut 

teĢebbüste yönetim ve karar alma sürecinden sorumlu olan lider anlamındadır. Ġkincisi ise, 

genellikle yeni bir teĢebbüs kurmak üzere olan veya son zamanlarda kurulan yeni bir giriĢimin 
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kurucusunu ifade etmektedir (Hong vd., 2012: 1908). Birinci anlamı yöneticiyi belirtirken, 

ikincisi klasik ve genel anlamdaki iĢletme kurucusunu belirtmektedir.      

―GiriĢimcilik doğuĢtan kazanılan bir özellik midir, yoksa sonradan geliĢtirilmesi mümkün 

müdür?‖ sorusunun cevabı insanın giriĢimci olarak doğuĢtan bir takım yeteneklere sahip 

olabileceği; ancak var olan potansiyelin sosyolojik, kültürel, psikolojik, ekonomik, hukuki ve 

politik çevre faktörleri ile dolayısıyla deneyim ve eğitimle kazandırılabileceği inancı yönünde 

evrimleĢmektedir (Çetinkaya Bozkurt vd., 2012: 231). Bu bağlamda giriĢimcilik doğuĢtan 

sahip olunan bir takım özellikler ile çeĢitli faktörlerin bireyi etkilemesi ve yönlendirmesi 

sonucunda ortaya çıkmaktadır (Kılıç vd., 2012: 426). GiriĢimciliğin doğuĢtan gelen fıtri bir 

özellik olduğu ve sonradan öğrenilemeyeceği Ģeklindeki kadim geleneksel bakıĢ açısının 

aksine günümüzde giriĢimcilik eğitimi ile giriĢimciliğin birçok yönünün öğretilebileceği 

görüĢü hâkim olmaya baĢlamıĢtır (Uygun ve Güner, 2016: 38). Fayolle ve Gailly‘e (2008: 

570) göre giriĢimciliğin en azından belli yönlerinin eğitimle bireylere öğretilebileceği bugün 

geçmiĢe nazaran daha fazla rağbet gören bir yaklaĢımdır.   

GiriĢimcilik eğilimi, bireylerin giriĢimci olmalarını etkileyen unsurlarla iliĢkilidir. Söz 

konusu eğilim her ne kadar doğuĢtan kazanılmıĢ olsa da belirlenmesi, geliĢtirilmesi ve 

yönlendirilmesi gereken bir süreçtir. Bu bağlamda söz konusu eğilim, bireyin bir giriĢimde 

bulunma yönündeki yatkınlığını ortaya koymaktadır (Ulama, 2016: 742). 

GiriĢimcilik eğilimini etkileyen faktörler; özerklik, risk alma eğilimi, kontrol odağı, baĢarı 

güdüsü ve yaratıcılık olarak sıralanmaktadır (Ulama, 2016: 742). Özerklik (otonomi-

bağımsızlık) giriĢimcinin davranıĢsal bir tutumudur (Kaya vd., 2011: 82). Dikkate alınması 

gereken bir diğer özellik, bağımsız hareket etme isteğidir. Bağımsız davranmak tanımı gereği, 

beceri ve eğilimleri kontrol etme riskini almaktır. Özerklik giriĢimcilerin kiĢisel profillerinin 

bir parçası olarak belirtilmektedir (Geri, 2013: 180). GiriĢimciler bağımsızlıklarına düĢkün 

olup, baĢkalarının emri altında çalıĢmaktansa kendi iĢlerini kurup yönetmeyi tercih 

etmektedirler. 

Risk alma eğilimi giriĢimcilerin en önemli özelliklerinden birisi olup hesaplı, rasyonel ve 

ihtiyatlı bir biçimde risk almayı içermektedir. Dickson ve Gigilierano (1986), risk almanın 

giriĢimciliğin doğası olduğunu savunmaktadır. Belirsizlikten kaynaklanan riskleri tespit etme 

ve bu risklerle mücadele etmede gerekli becerileri göstermek için belirsizlikle baĢ etme 

becerisinin yüksek olması gerekmektedir. Risk alma, giriĢimcilik ile eĢ anlamlı hale gelmiĢtir. 

Risk alma, giriĢimcilerin önemli bir özelliği olarak kabul edilir ve giriĢimcilik literatüründe 

geniĢ bir biçimde tartıĢılmaktadır (Zaman, 2013: 4055). GiriĢimciler akıllıca, kumar 

oynamadan temkinli bir biçimde risk alan kiĢilerdir. Risk almak yaratıcılık ve yenilikçi 
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olmakla yakından iliĢkilidir (Kaya vd., 2011: 82). Hofstede‘ye göre risk, bir olayın meydana 

gelme olasılığının oranıdır. Risk aynı zamanda süregelen bir olayın sonucunun tam bir 

belirlilikle ifade edilememesidir (Ören ve Biçkes, 2011: 73). 

İç kontrol odaklı olma bireyin olayların Ģans, kader, talih gibi dıĢ etkenler tarafından değil 

kendi davranıĢları sonucunda Ģekillendiğine inanmasıdır. Rotter iç kontrol odaklı olmayı 

temel bir giriĢimci özelliği olarak kabul etmektedir (Kaya vd., 2011: 82). DıĢ kontrol odağına 

sahip kiĢiler, Ģans, kader ve diğerlerinin performanslarını etkileyebilecek koĢulları kontrol 

edemediklerine inanmaktadırlar. Ġç kontrol odağına sahip kiĢiler ise Ģahsen olayları ve 

durumları kontrol edebilirler. Kontrol odağı, giriĢimciler ile çalıĢanlar arasında ayrım yapmak 

için kullanılmıĢtır (Zaman, 2013: 4055). 

Başarı güdüsü giriĢimcilerin önemli özelliklerinden birisi olup, bireyin özgüveninin 

yüksek olması, hesaplanmıĢ riskler almaktan hoĢlanması, çevresini araĢtırması, merak 

duygusuna sahip olması gibi tutum ve davranıĢları gerektirmektedir (Kaya vd., 2011: 83). 

McClelland meĢhur motivasyon kuramında baĢarı güdüsünü bir ihtiyaç olarak ele almakta ve 

bazı bireylerde söz konusu ihtiyacın daha yüksek olduğunu belirtmektedir. GiriĢimciler 

hakkında yapılan çeĢitli çalıĢmalar, baĢarıya duyulan ihtiyacın giriĢimcilik ile güçlü bir 

iliĢkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Literatürde baĢarı ihtiyacı ile giriĢimcilik 

arasında bir iliĢkinin bulunduğu tespit edilmiĢtir (Zaman, 2013: 4055). 

Yaratıcılık, yeniliğin hammaddesini oluĢturmakta ve giriĢimcilikle yakından iliĢkilidir. 

Zira giriĢimciler yaratıcılık yeteneklerini yeni ürün, yeni süreç, yeni yöntemlerle uygulamaya 

aktarmaktadırlar. 

GiriĢimciliğin geliĢimini etkileyen en önemli faktörlerden birisi eğitimin 

yaygınlaĢtırılması ve bireylerin giriĢimci özelliklerinin geliĢtirilmesidir. GiriĢimci eğitiminin 

amacı bireylerde var olan giriĢimci özelliklerinin fark edilmesini sağlamak, kendi iĢlerini 

yapmalarını ve kendi iĢletmelerini kurmalarını teĢvik etmek, böylece istihdamı artırıp 

iĢsizliğin azaltılmasına katkı sağlamalarını özendirmektir (Örücü ve ÖzafĢarlıoğlu Sakallı, 

2016: 194). Dolayısıyla giriĢimcilik eğitimleri potansiyel giriĢimcilerin kendi iĢlerini 

kurmalarını ve bağımsız çalıĢmalarını sağlamayı amaçlamaktadır (Çiçek, 2016: 365). Bu 

bağlamda giriĢimci adaylarına temel giriĢimcilik, iĢletmecilik ve yönetimle ilgili bilgi ve 

tecrübelerin verilmesini sağlamaktır. GiriĢimcilik algısının ve giriĢimcilerin yetiĢtirilmesinde 

giriĢimcilik eğitiminin payı ve rolü oldukça önemlidir (SarıtaĢ ve Duran, 2017: 151). 
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3. GiriĢimcilik Eğitimi ve Eğilimi Ġle Ġlgili Literatür 

Eğitim, toplumun yararlı ve kabul edilebilir bir üyesi olarak yaĢamayı öğrenme süreci 

olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, eğitim tanımı iki temel bileĢene, yani yararlılık ve 

kabul edilebilirlik boyutlarına sahip bulunmaktadır. Yararlılık, bir kiĢiyi belirli bir toplumda 

üretken hale dönüĢtürme sürecini ifade eder ki, giriĢimcilik eğitiminin de amacı budur. 

GiriĢimcilik eğitimi, giriĢimcilik zihniyetini, tutumlarını ve becerilerini geliĢtirmeyi ve fikir 

üretme, yeni bir iĢe baĢlama, büyüme ve yenilik gibi çeĢitli yönleri kapsayan tüm faaliyetleri 

kapsamaktadır. Aynı zamanda giriĢimcilik eğitimi, bir kiĢinin bir iĢ kurma imkânı sağlayacak 

kiĢilik özelliklerini belirleme ve geliĢtirme süreci olarak da tanımlanmaktadır (Nyello, 2015: 

37). Kabul edilebilirlik ise verilen eğitimin içerik açısından piyasa Ģartlarına ve sektör 

beklentilerine uygun olmasını ifade etmektedir. 

GiriĢimcilik eğitimi, öğrencileri yeni bir iĢletme kurma bağlamında gereken bilgi, nitelik 

ve yeteneklerle donatmaktadır (Lackeus, 2015: 13). Bu tür bir eğitim giriĢimcilik ruhu ve 

kültürünün öğrencilere aktarılmasını amaçlamaktadır. GiriĢimcilik eğitimiyle öğrenciler, 

giriĢimci nitelikleri kazanabilir ve giriĢimcilik davranıĢları sergileyebilirler. Bu nedenle, 

üniversite mezunlarını da içeren potansiyel giriĢimci adaylarına giriĢimcilik eğitimi verilerek 

onların giriĢimcilik eğilimleri iyileĢtirilebilir (Nyello, 2015: 37). Esneklik ve uyarlanabilirlik 

gereksinimi ile hareket eden iĢgücü piyasası, küresel ekonomik ortamda kendi ayakları 

üzerinde durabilen, düĢünebilen ve yenilikçi olabilen geliĢmiĢ becerilere sahip mezunları 

gerektirmektedir (Lackeus, 2015: 13). 

Tipik bir giriĢimcilik eğitiminin Tablo 1‘de görüldüğü üzere öğrencilere çeĢitli bilgi, 

beceri ve tutumları kazandırması gerektirmektedir. Zihinsel modeller, beyan edici bilgi ve 

kendi kendine bakıĢ (öz bakıĢ) vasıtasıyla öğrencilerin bilgi düzeyini yükseltmelidir. 

GiriĢimcilik eğitiminin öğrencilere pazarlama becerileri, kaynak becerileri, fırsat becerileri, 

kiĢilerarası beceriler, öğrenme becerileri ve stratejik beceriler kazandırarak giriĢimci olma 

yönünde fırsatlardan yararlanabilme ve tehditlerden korunabilme noktasında farklılık 

katabilmelidir. Yine genç giriĢimci adaylarına giriĢimcilik tutkusu, öz-yeterlik, giriĢimcilik 

kimliği, proaktiflik, belirsizlik toleransı, yenilikçilik ve azim kazandırarak ülkeye ve topluma 

faydalı bireyler haline getirebilmelidir. GiriĢimci eğilimin geliĢtirilmesinde ve öğrencilerin 

giriĢimcilik özelliklerinin Ģekillendirmesinde giriĢimcilik eğitimine önemli roller düĢmektedir. 

GiriĢimcilik eğitimi, genel olarak giriĢimcilik özelliklerine ve becerilerine öğretilebilecek 

temel bir önerme ile yaklaĢmakta ve gençleri sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkıda 

bulunan sorumlu, giriĢimci bireyler olarak hazırlamayı amaçlamaktadır (Holienka vd., 2015: 
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1879). Bu bağlamda giriĢimcilik eğitimi öğrencilerin operasyonel ve giriĢimsel yeterliklerle 

donatılmasını ve bu iki yeterlik kümesinin dengede tutulmasını sağlamaktadır.   

Tablo 1: GiriĢimcilik Eğitiminin Kazandırdığı Bilgi, Beceri ve Tutumlar 

 ANA TEMA ALT TEMALAR ANLAMI 
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BĠLGĠ 

Zihinsel Modeller 
Kaynaksız iĢlerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi, 

risk ve olasılık modelleri 

Beyan Edici Bilgi 

GiriĢimciliğin temelleri, değer yaratma, fikir 

üretme, fırsatlar, muhasebe, finans, teknoloji, 

pazarlama, risk vb. 

Kendi Kendine BakıĢ GiriĢimci olmanın kiĢisel uyum bilgisi 

BECERĠLER 

Pazarlama Becerileri 

Pazar araĢtırması yürütmek, pazarın 

değerlendirilmesi, pazarlama ürün ve hizmetleri, 

ikna, insanları fikirleriniz hakkında 

heyecanlandırmak, müĢterilerle alıĢveriĢ 

yapmak, bir vizyonu iletmek 

Kaynak Becerileri 

Bir iĢ planı hazırlama, bir finansal plan 

oluĢturma, finansman elde etme, kaynaklara 

eriĢimi koruma 

Fırsat Becerileri 

ĠĢ fırsatları ve diğer çeĢit fırsatları tanımak ve 

bunlara etki etmek, ürün / hizmet / kavram 

geliĢtirme becerileri 

KiĢilerarası Beceriler 
Liderlik, baĢkalarını motive olma, insanları 

yönetme, dinleme, çözme, çatıĢma, sosyalleĢme 

Öğrenme Becerileri 
Aktif öğrenme, yeni durumlara adapte olma, 

belirsizlikle baĢa çıkma 

Stratejik Beceriler 

Öncelikleri belirleme (hedef belirleme) ve 

hedeflere odaklanma, bir vizyon tanımlama, bir 

stratejinin geliĢtirilmesi, stratejik ortakların 

tanımlanması 

TUTUMLAR 

GiriĢimcilik Tutkusu ―İstiyorum‖. BaĢarı için ihtiyaç 

Öz-Yeterlik 
―Yapabilirim‖. Birinin bazı görevleri baĢarıyla 

yerine getirme kabiliyetine inanç 

GiriĢimcilik Kimliği 
―Ben / ben değerliyim‖. Derin inançlar, rol 

kimliği, değerler 

Proaktiflik ―Ben yaparım‖. Eylem odaklı, baĢlatıcı, proaktif 

Belirsizlik Toleransı 
―Cüret ederim‖. Belirsizlik ve belirsizlikle rahat, 

uyarlanabilir, sürprizlere açık 

Yenilikçilik 

―Ben yaratırım‖. Roman düĢünceleri / eylemleri, 

öngörülemeyen, radikal değiĢim, yenilikçi, 

vizyoner, yaratıcı, kural ayırıcı 

Azim 
―Üstesinden geliyorum‖. Olumsuz koĢulların 

üstesinden gelme yeteneği 

Kaynak: Martin Lackeus, 2015, Entrepreneurship in Education, OECD, s. 13.  

ABD, Fransa, Almanya ve Ġngiltere gibi ülkelerde giriĢimciliğin geliĢtirilmesi ve dünya 

çapında tanıtılması için giriĢimcilik eğitimlerine yönelik çeĢitli programlar uygulanmaktadır. 

Literatürde bu tür eğitim programlarına ilgi duyan gençler arasında giriĢimcilik eğilimlerinin 

arttığı ve uluslarının ekonomik geliĢmesine katkı sağlayan tutum ve davranıĢların giriĢimci 

adayları arasında yaygınlaĢtığı ileri sürülmektedir (Izedonmi ve Okafor, 2010: 49). 
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 ġekil 1: Operasyonel ve GiriĢimsel Yeterlikler   

Kaynak: Martin Lackeus, 2015, Entrepreneurship in Education, OECD, s. 12. 

GiriĢimcilik eğitimi, gençleri tutku ve çoklu becerilerle geliĢtirmeye odaklanmaktadır. 

GiriĢimcilik düĢüncesiyle iliĢkili riski azaltmayı ve kuruluĢu baĢlangıç aĢamasından olgunluk 

evresine kadar baĢarıyla yönlendirmeyi amaçlamaktadır. GiriĢimcilik eğitimi, iĢ fırsatlarını 

tanımak, yeni iĢ giriĢimlerini organize etmek ve baĢlatmak için gerekli olan yetkinlikleri, 

becerileri ve değerleri iletmek üzere tasarlanmaktadır. GiriĢimcilik eğitimleri (i) giriĢimcilik 

eğitimlerinin üniversite düzeyindeki etkilerini; (ii) giriĢimciliği öğretmek için kullanılan 

pedagojik araçlar ve metodolojileri; (iii) en geliĢmiĢ giriĢimcilik eğitimi ile ilgili araĢtırmaları 

ve (iv) farklı eğitim seviyesindeki pratik deneyimler hakkındaki raporları kapsamaktadır 

(Izedonmi ve Okafor, 2010: 50-51). 

Daha önce de ifade edildiği üzere literatürde giriĢimcilik eğitimi ve giriĢimcilik eğilimi 

arasındaki iliĢkileri incelemeye yönelik birçok çalıĢma bulunmaktadır. Bu çalıĢmaların bir 

kısmına takip eden paragraflarda yer verilmektedir. Börü (2006) tarafından Marmara 

Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme bölümünde okuyan toplam 480 

öğrenci ile yapılan çalıĢmada öğrencilerin giriĢimcilik eğilimleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Bu çalıĢmada öğrencilerin büyük bir kısmının kendi iĢlerini kurmak istedikleri, giriĢimcilik 

özellikleri taĢıdıkları ve giriĢimcilik eğilimine sahip oldukları ortaya çıkmıĢtır. Balaban ve 

Özdemir (2008: 28) eğitimin giriĢimcilik üzerindeki etkisini inceleyen çalıĢmalarında eğitimin 

özellikle de giriĢimcilik eğitiminin giriĢimcilik eğiliminin ortaya çıkmasında gerek Ģart 

olmasına karĢılık yeter Ģart olmadığını tespit etmiĢlerdir. 

Rutin değer yaratma 

Hep nasıl yaptık? 

Süreçler, 

optimizasyon, etkinlik, 

artan geliĢmeler 

KeĢfedici değer 

yaratma 

Yeni çalıĢma 

biçimleri 

Yenilik, yeni teklifler, 

sürekli öğrenme, metot 

geliĢtirme 

Operasyonel Yeterlikler GiriĢimsel Yeterlikler 
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Patır ve Karahan (2010: 8) üniversite öğrencilerinin giriĢimcilik altyapılarının yeterli 

düzeyde olduğu ve giriĢimcilik eğitimi alanların kendi iĢ yerini kurmaya daha yatkın olduğu 

bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Izedonmi ve Okafor (2010) tarafından Nijerya‘da 237 üniversite 

öğrencisi üzerinde yapılan çalıĢmada giriĢimcilik eğitiminin giriĢimcilik eğilimini artırdığı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Kaya, Güzel ve Çubukçu (2011) tarafından Atatürk Üniversitesinin Mühendislik, Ġktisadi 

ve Ġdari Bilimler Fakültesi, AĢkale Meslek Yüksekokulu, Erzurum Meslek Yüksekokulu ve 

Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden toplam 191 katılımcı 

üzerinde yapılan araĢtırmada öğrencilerin giriĢimciliğe eğilimli oldukları sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

Hong ve arkadaĢları (2012) tarafından Zhejiang Üniversitesinde 80 öğrenci üzerinde 

yapılan çalıĢmada giriĢimcilik eğitiminin öğrencilerde risk algısını azaltarak ve giriĢimciliğin 

faydalarını artırarak giriĢimci olma ve giriĢim kurma kararını doğrudan etkilediği bulgusuna 

ulaĢılmıĢtır.   

Özdemir tarafından 2013 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi‘nde eğitim 

gören toplam 581 öğrenci üzerinde yapılan araĢtırmada giriĢimcilik dersi alıp almama 

durumunun yenilikçilik, proaktiflik, saldırgan rekabetçilik, risk alma, bağımsızlık, öz 

yeterlilik, baĢarma ihtiyacı, içsel ve dıĢsal denetim odağı ve yaratıcılık boyutları üzerinde 

anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Dolayısıyla giriĢimcilik eğitiminin genel 

anlamda giriĢimcilik eğilimini etkilemediği tespit edilmiĢtir. Zaman (2013) tarafından 

Pakistan‘da PeĢaver bölgesinde ġehir Üniversitesi ve Yönetim Bilimleri Enstitüsünde 136 

öğrenci üzerinde yapılan çalıĢmada yenilikçilik, risk alma eğilimi, belirsizliğe tolerans, baĢarı 

güdüsü, kontrol odağı ve özgüvenle giriĢimcilik eğilimi arasında yüksek düzeyde iliĢkinin 

olduğu belirlenmiĢtir.   

Taysı ve Canbaz (2014) tarafından Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu 

2. sınıf öğrencilerinden 315 kiĢi üzerinde yapılan bir araĢtırmada kadın ve erkek öğrencilerin 

yüksek giriĢimcilik düzeyine sahip oldukları belirlenmiĢtir (Taysı ve Canbaz, 2014: 63). Söz 

konusu araĢtırmada giriĢimcilik dersi almayan bölüm öğrencilerinin giriĢimcilik değerlerinin 

giriĢimcilik dersi alan öğrencilerin giriĢimcilik değerlerinden daha yüksek olduğu bulgusuna 

ulaĢılmıĢtır (Taysı ve Canbaz, 2014: 67).  

Holienka ve Holienkova (2014: 44-46) tarafından iki Slovakya üniversitesinde yönetim ve 

psikoloji bölümlerinde eğitim gören 325 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan araĢtırmada 

yönetim öğrencilerinin psikoloji öğrencilerine göre belirgin bir Ģekilde daha giriĢimci 

eğilimlere sahip oldukları bulunmuĢtur. Uluköy ve Demireli (2014: 27) cinsiyetin giriĢimcilik 
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profili üzerindeki etkisini inceleyen araĢtırmalarında cinsiyet ile giriĢimcilik özelliklerinden 

özgüven, bağımsızlık, belirsizliğe karĢı tolerans düzeyi, fırsatlardan yararlanma, yenilikçilik, 

liderlik yönü, kararsızlık ve içsel kontrol arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu 

belirlenmiĢtir. Talih Akkaya, Yıldız ve Koldere Akın (2014) tarafından Yalova Üniversitesi 

Yalova Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 910 öğrenci üzerinde yapılan bir çalıĢmada 

cinsiyetin giriĢimciliğin baĢarma boyutu üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiĢtir. 

Tok, Seçer, Davran, Çobanoğlu ve Özalp (2014) tarafından Çukurova ve Adnan Menderes 

Üniversiteleri Ziraat Fakültesi öğrencileri üzerinde yapılan bir araĢtırmada kontrol hissi, 

bağımsızlık arzusu, risk eğilimi, özgüven, idealizm, bilinç, temkin, kararlılık, dıĢa bağımlılık 

ve kiĢilik yapısının bireylerin giriĢimcilik davranıĢlarında belirleyici olduğu belirlenmiĢtir. 

Katundu ve Gabagambi (2014) tarafından Dar-es-Salaam üniversitesinde öğrenim gören 308 

öğrenci üzerinde yapılan çalıĢmada giriĢimcilik dersi alan öğrencilerin hayatında hiç 

giriĢimcilik dersi almayan öğrencilere göre giriĢimcilik eğilimlerinin oldukça yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir.   

Türkmen ve ĠĢbilir (2015) tarafından Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu yüksek lisans öğrencileri üzerinde yapılan araĢtırmada cinsiyet, okuldaki sınıfı, 

ailenin yaĢadığı yer, annenin çalıĢtığı sektör, ailenin aylık geliri, okul sonrası kariyer planları, 

iĢ tecrübesi, giriĢimcilik eğitimi alma değiĢkenlerine göre öğrencilerin giriĢimcilik eğilimleri 

arasında farklılık tespit edilmiĢtir. Soylu vd. (2015) tarafından Pamukkale Üniversitesi Honaz 

Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 594 öğrenci ile yapılan araĢtırmada ankete katılan 

öğrencilerin yaklaĢık % 66‘sının giriĢimcilik dersi almıĢ veya almakta olduğu, % 44‘ünün ise 

giriĢimcilik dersi almadığı belirlenmiĢtir. Söz konusu çalıĢmada giriĢimcilik dersi alan 

öğrencilerin dersi almayan öğrencilere göre daha yaratıcı ve yenilikçi fikirlere sahip oldukları 

ve bu iki değiĢken açısından dersi alan ve almayan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılığın 

bulunduğu belirlenmiĢtir. Buna karĢın giriĢimcilik dersi alan öğrencilerin insanlarla iliĢki 

kurmada diğer bir ifadeyle iletiĢim sağlama ve baĢarma ihtiyacının giderilmesinde de yüksek 

bir değer aldıkları ancak giriĢimcilik dersi almayanlarla aralarında anlamlı bir farklılığın 

bulunmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Niekerk ve Lingen (2015) tarafından Güney Afrika‘da 264 öğrenci üzerinde yapılan 

araĢtırmada giriĢimcilik eğitimini tamamlayan ve tamamlamayan öğrenciler arasında yapılan 

karĢılaĢtırmada giriĢimcilik eğilimleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır. 

Salik ve Kaygın (2016) tarafından Kafkas Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesindeki 231 öğrenci üzerinde yapılan araĢtırmada öğrencilerin giriĢimcilik eğilimine 
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sahip oldukları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Söz konusu çalıĢmada öğrencilerin risk aldıkları, 

belirsizliğe karĢı toleranslı, yeniliğe açık, güçlü iç kontrol odağına sahip oldukları, kendilerine 

güvendikleri ve baĢarıya ihtiyaç duydukları belirlenmiĢtir. Uygun ve Güner (2016) tarafından 

Aksaray Üniversitesinde 1340 öğrenci üzerinde yapılan çalıĢmada alınan giriĢimcilik eğitimi 

ile genel giriĢimcilik eğilimi ve eğilimin alt boyutlarını oluĢturan giriĢimciliğe yönelik tutum, 

algılanan sosyal norm, davranıĢsal kontrol ve öz-yeterlik değiĢkenleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı iliĢkiler olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. 

Aksel ve Bağcı (2016) tarafından bir kamu üniversitesinin Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesinde okuyan 204 öğrenci üzerinde yapılan çalıĢmada giriĢimcilik dersini almıĢ olmak 

ve olmamak arasında giriĢimcilik eğiliminin anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna 

varılmıĢtır. Eren (2016) tarafından KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesinde 284 öğrenci 

üzerinde yapılan araĢtırmada baĢarıya inanma, risk alma, yenilikçilik, fırsatçılık, kendine 

güven ve dıĢa açıklık gibi giriĢimcilik özellikleri belirlenmiĢtir. 

Çiçek (2016) tarafından MuĢ Alparslan Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi‘ne 

eğitim gören 111 öğrenci üzerinde yapılan bir araĢtırmada giriĢimcilik eğitimi ile giriĢimcilik 

eğilimi arasında pozitif bir iliĢkinin olduğu belirlenmiĢtir. Ulama (2016) tarafından Sakarya 

Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Turizm ĠĢletmeciliği bölümünde eğitim gören 421 öğrenci 

üzerinde yapılan araĢtırmada katılımcıların giriĢimcilik eğilimlerinin genelde yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir. Kadınların erkeklere nazaran risk almaya eğilimli olmadıkları, baĢarı güdüsü 

ve yaratıcılık açısından düĢük düzeyde oldukları belirlenmiĢtir. Söz konusu çalıĢmada ayrıca 

eğitimin giriĢimcilik eğilimini olumlu yönde etkilediğine dair iĢaretler elde edilmiĢtir. 

Ulama‘ya göre öğrencilerin öğrenim süresi arttıkça baĢarı güdüleri, yaratıcılık ve özerklik 

düzeyleri de artmaktadır (Ulama, 2016: 749). 

Özdemir, Saygılı ve Yıldırım (2016) tarafından bir devlet üniversitesine ait MYO‘da 

öğrenim gören 475 öğrenci üzerinde yapılan bir araĢtırmada risk alma eğilimi ile baĢarma 

ihtiyacının giriĢimcilik potansiyeli ile iliĢkisi ele alınmıĢtır. AraĢtırmada giriĢimci kiĢilik 

özelliklerinden baĢarma ihtiyacı ve risk alma eğiliminin giriĢimcilik potansiyeli üzerinde 

pozitif etkilerinin olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Örücü ve ÖzafĢarlıoğlu Sakallı (2016) tarafından UĢak Üniversitesinin Kamu Yönetimi, 

Maliye, ĠĢletme, Kimya Mühendisliği ve Makine Mühendisliği olmak üzere beĢ farklı 

bölümünde okuyan 254 lisans öğrencisi üzerinde bir çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada 

öğrencilerin giriĢimcilik düzeyleri ile okudukları bölüm, sınıf, baba mesleği ve uygulamalı 

giriĢimcilik dersi alan ve almayan öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunamamıĢtır. 
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Karakulle ve Karakaya (2017) tarafından Kastamonu Üniversitesi Devrekani Meslek 

Yüksekokulu ve ĠletiĢim Fakültesinde öğrenim gören 427 öğrenci üzerinden anket yoluyla 

toplanan verilerden öğrencilerin % 36.5‘inin giriĢimcilik dersi aldığı ve % 63.5‘inin ise 

almadığı bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Yapılan araĢtırmada giriĢimcilik dersi almanın giriĢimcilik 

eğilimi üzerinde bir etkisinin olmadığı belirlenmiĢtir. GiriĢimcilik dersi alan öğrencilerin dersi 

alamayan öğrencilere göre giriĢimcilik eğilimlerinin daha düĢük olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Ensari ve Alpay (2017) tarafından 264 öğrenci üzerinde yapılan araĢtırmada yenilikçilik 

eğilimleri ile giriĢimcilik potansiyelleri arasındaki iliĢkiye öğrencilerin ailelerinin giriĢimcilik 

öyküsünün aracı etkisi belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Söz konusu çalıĢmada yenilikçilik eğilimi 

ile giriĢimcilik potansiyeli arasında pozitif ve anlamlı bir iliĢkinin olduğu tespit edilmiĢtir. 

SarıtaĢ ve Duran (2017) tarafından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve 

ĠĢletmecilik Yüksekokulu, Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu, Emin Gülmez Teknik 

Bilimler Meslek Yüksekokulunda 487 öğrenci üzerinde yapılan araĢtırmada erkek 

öğrencilerin kendi iĢine sahip olmayı ve risk almayı bayan öğrencilerden daha fazla tercih 

ettikleri ve genel anlamda öğrencilerin büyük bir kısmının giriĢimci olmak için bir iĢ fikrine 

sahip oldukları ve giriĢimci olmak istedikleri belirlenmiĢtir. 

4. AraĢtırmanın Metodolojisi 

AĢağıdaki bölümlerde araĢtırmanın amacı, araĢtırma soruları, araĢtırmada kullanılan 

ölçekler, araĢtırma sorularını test etmek amacıyla yapılan analizler ve elde edilen bulgulara 

yer verilmektedir. 

4.1. AraĢtırmanın Amacı ve Hipotezleri 

Bu çalıĢmanın amacı öğrencilerin giriĢimcilik eğitimi alıp almadıklarına göre giriĢimcilik 

düzeylerini belirlemektir. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin farklı fakülte, bölüm ve 

programlarında eğitim gören öğrencilerin aldıkları giriĢimcilik dersi ile giriĢimcilik eğilimleri 

arasındaki iliĢkileri incelemektir. Ayrıca öğrencilerin giriĢimcilik düzeyleri ile demografik 

özellikleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını tespit etmektir.  

Bu makale, üniversite mezunlarını da içeren bireylerin giriĢimcilik eğiliminin giriĢimcilik 

eğitimi ve öğretime maruz bırakılması yoluyla geliĢtirilebileceğini savunmaktadır. AraĢtırma 

kapsamında aĢağıdaki hipotezler test edilecektir: 

H1: Öğrencilerin girişimcilik özellikleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark vardır. 

H2: Öğrencilerin girişimcilik özellikleri ile sınıfı arasında anlamlı bir fark vardır. 

H3: Öğrencilerin girişimcilik özellikleri ile baba mesleği arasında anlamlı bir fark vardır. 
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H4: Öğrencilerin girişimcilik özellikleri ile gelirleri arasında anlamlı bir fark vardır. 

H5: Öğrencilerin girişimcilik özellikleri ile girişimcilik dersi alan ve almayan öğrenciler 

arasında anlamlı bir fark vardır.  

4.2. Örneklem ve Ölçme Aracı 

Bu çalıĢmanın örneklemini, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin 9 Fakülte, 2 

Yüksekokul ve 1 Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim gören öğrencilerden kolayda 

örnekleme yolu ile belirlenen 535 öğrenci oluĢturmaktadır. Veriler, anket yöntemi ile elde 

edilmiĢtir.  

AraĢtırmada ölçme aracı olarak Yılmaz ve Sünbül tarafından 2009 yılında geliĢtirilmiĢ 

olan 36 ifadelik Üniversite Öğrencileri GiriĢimcilik Ölçeği kullanılmıĢtır. Ġfadelerin 

değerlendirilmesinde 1: Hiçbir zamandan; 5: Çok sık‘a doğru 5‘li Likert Ölçeği kullanılmıĢtır 

(Yılmaz ve Sümbül, 2009: 198). Ayrıca Deniz Börü‘nün ―GiriĢimcilik Eğilimi: Marmara 

Üniversitesi ĠĢletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir AraĢtırma‖ baĢlıklı 2006 tarihli 

çalıĢmasında kullandığı ölçekteki 24 ifade ile öğrencilerin demografik, kiĢisel ve giriĢimcilik 

ile ilgili tutum ve düĢünceleri hakkında veriler toplanmıĢtır. 

4.3. Bulgular 

Demografik sorulardan oluĢan anketin birinci kısmından elde edilen veriler öğrencileri 

tanımlamaya ve genel olarak deneklerin görünümlerini belirlemeye yöneliktir. AraĢtırmaya 

katılan öğrencilerin cinsiyetleri ve yaĢ aralıkları incelendiğinde deneklerin 352‘sinin (% 65,8) 

kadın ve 183‘ünün (% 34,2) erkeklerden oluĢtuğu görülmektedir. Öğrencilerin % 48,8‘i 18-

20, % 42,4‘ü 21-23, % 7,8‘i 24-26, % 0,6‘sı 27-29 ve % 0,4‘ü ise 30 ve üzeri yaĢ aralığında 

bulunmaktadır.  

Tablo 2: Öğrenciler Cinsiyetleri ve YaĢ Aralıkları 

Cinsiyet 
18-20 21-23 24-26 27-29 30 ve üzeri Toplam 

N % N % N % N % N % N % 

Kadın 185 52,5 148 42,0 17 4,9 1 0,3 1 0,3 352 65,8 

Erkek 76 41,5 79 43,2 25 13,7 2 1,1 1 0,5 183 34,2 

Toplam 261 48,8 227 42,4 42 7,8 3 0,6 2 0,4 535 100,0 

Katılımcıların 66‘sı Edebiyat Fakültesi, 59‘u Fen Fakültesi, 52‘si Mühendislik Fakültesi, 

51‘i Ziraat Fakültesi, 50‘si Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, 47‘si Veteriner Fakültesi, 45‘i 

ĠletiĢim Fakültesi, 44‘ü Meslek Yüksekokulu, 38‘i Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, 35‘i 

Ġlahiyat Fakültesi, 27‘si Güzel Sanatlar Fakültesi ve 21‘i Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

öğrencilerinden oluĢmaktadır. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin sınıflara dağılımı ve not 

ortalamaları Tablo 3‘de gösterilmektedir. Tablo incelendiğinde öğrencilerin 180‘inin 1. sınıf, 
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137‘sinin 2. sınıf, 114‘ünün 3. sınıf, 96‘sının 4. sınıf ve 8‘inin 5. sınıf öğrencilerinden 

oluĢtuğu görülmektedir. Ayrıca Tablodan katılımcı öğrencilerinin yaklaĢık % 61,5‘inin 2,50 

ve üzerinde not ortalamasına sahip oldukları anlaĢılmaktadır.           

Tablo 3: Eğitim Görülen Sınıf ve Not Ortalaması 

 
Not Ortalaması 

Toplam 
1.00-1.50 1.50-2.00 2.00-2.50 2.50-3.00 3.00 ve üzeri 

Sınıf 

1. Sınıf 8 25 49 47 51 180 

2. Sınıf 3 21 36 35 42 137 

3. Sınıf 0 6 26 39 43 114 

4. Sınıf 2 7 18 36 33 96 

5. Sınıf 0 0 5 3 0 8 

Toplam 13 59 134 160 169 535 

Öğrencilerin bildikleri yabancı diller ve dereceleri incelendiğinde en çok ve en iyi bilinen 

dilin (iyi ve çok iyi bilinenlerin toplamı) Kırgızca (512) olduğu, daha sonra Türkçe (475 kiĢi), 

Rusça (399 kiĢi) ve Ġngilizce (134) seçeneklerinin ön plana çıktığı görülmektedir. 

Tablo 4: Yabancı Diller ve Derecesi 

Yabancı Diller 
DüĢük Orta Ġyi Çok Ġyi Toplam 

N % N % N % N % N % 

Ġngilizce 104 19,4 256 47,9 107 20,0 27 5,0 494 92,3 

Almanca 80 15,0 50 9,3 24 4,5 5 0,9 159 29,7 

Fransızca 21 3,9 3 0,6 1 0,2 - - 25 4,7 

Rusça 29 5,4 93 17,4 198 37,0 201 37,6 521 97,4 

Türkçe 4 0,7 53 9,9 254 47,5 221 41,3 532 99,4 

Kırgızca 5 0,9 18 3,4 87 16,3 425 79,4 535 100,0 

Arapça 38 7,1 25 4,7 7 1,3 3 0,6 73 13,6 

Çince 22 4,1 2 0,4 - - 1 0,2 25 4,7 

Diğer 9 1,7 3 0,6 7 1,3 12 2,2 31 5,8 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin, ailelerinin gelir düzeyi ile ilgili soruya verdikleri 

cevaplar Tablo 5‘de gösterilmektedir. Öğrencilerin yaklaĢık % 66‘sının 20.000 Som ve altı bir 

gelire sahip aileye mensup oldukları anlaĢılmaktadır.   

Tablo 5: Ailenin Gelir Düzeyi 

Gelir Düzeyi 

- - 10.000 

Som arası 

10.000-

15.000 Som 

arası 

15.000-

20.000 Som 

arası 

20.000-25.000 

Som arası 

25.000 Som 

ve üzeri 
Toplam 

N % N % N % N % N % N % 

119 22,2 114 21,3 121 22,6 83 15,5 98 18,3 535 100,0 

Öğrencilere evli olup olmadıkları ve Ģayet evli iseler sahip oldukları çocuk sayısı 

sorulmuĢtur. Elde edilen veriler öğrencilerin % 97,2‘sinin (520 kiĢi) bekâr ve % 2,8‘inin ise 

(15 kiĢi) evli olduğunu göstermektedir. Evli öğrencilerden 9‘unun çocuğu yokken, 6‘sının ise 

1‘er adet çocuğu bulunmaktadır. Katılımcı öğrencilere kendileri hariç kaç kardeĢ oldukları 

sorulmuĢ ve elde edilen veriler Tablo 6‘da sunulmuĢtur. Tablo incelendiğinde öğrencilerin 

büyük çoğunluğunun (% 20,4) iki, (% 26,2) üç ve (% 23,9) dört kardeĢe sahip oldukları 
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görülmektedir. Hiç kardeĢi olmayanların % 4,1 ile en düĢük oranı oluĢturdukları 

anlaĢılmaktadır. 

Tablo 6: KardeĢ Sayısı 

KardeĢ 

Sayısı 

Yok 1 2 3 4 5 ve üzeri Toplam 

N % N % N % N % N % N % N % 

Toplam 22 4,1 52 9,7 109 20,4 140 26,2 128 23,9 84 15,7 535 100,0 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin anne, baba ve eĢlerinin eğitim durumlarının dağılımı ile 

ilgili Tablo incelendiğinde öğrencilerin babalarının % 37,2‘si, annelerin ise % 42,1‘inin 

üniversite mezunu oldukları görülmektedir. Söz konusu bulgu Kırgızistan-Türkiye Manas 

Üniversitesi öğrencilerinin anne ve babalarının oldukça iyi eğitimli olduklarını 

göstermektedir. Ayrıca Tablo bütün eğitim düzeylerinde baba ve annelerin eğitim oranlarının 

birbirine oldukça yakın olduğunu göstermektedir.   

Tablo 7: Anne, Baba ve EĢin Öğrenim Durumu 

 

Ġlköğretim 

ve öncesi 
Ortaokul Lise Üniversite 

Yüksek 

Lisans 
Doktora Toplam 

N % N % N % N % N % N % N % 

Babanız 14 2,6 123 23,0 131 24,5 199 37,2 27 5,0 2 0,4 496 92,7 

Anneniz 11 2,1 124 23,2 123 23,0 225 42,1 38 7,1 2 0,4 523 97,8 

EĢiniz 

(Evliyseniz) - - 2 0,4 2 0,4 8 1,5 3 0,6 - - 15 2,8 

Öğrencilerin anne, baba ve eĢlerinin meslekleri (çalıĢma alanları) incelendiğinde % 

15,3‘ünün babalarının, % 38,7‘sinin annelerinin ve % 0,6‘sının eĢlerinin çalıĢmadığı 

görülmektedir. Öğrencilerin babalarının % 10,5‘inin iĢletme sahibi olduğu görülürken aynı 

oran annelerde % 4,3‘e düĢmektedir. ĠĢletme sahibi olmadaki kadınlar aleyhine görülen 

dağılım kamu çalıĢanı olmada erkekler aleyhine dönüĢmektedir. Elde edilen bulgular gerek 

anne gerekse babaların ağırlıklı olarak kamuda istihdam edildiklerini göstermektedir.  

Tablo 8: Anne, Baba ve EĢin Mesleği (Emekli Ġse Daha Önce Yaptığı ĠĢ) 

 

ĠĢletme 

Sahibi 

Kamu 

ÇalıĢanı 

Kamuda 

Yönetici 

Özel 

Sektör 

ÇalıĢanı 

Özel 

Sektörde 

Yönetici 

ÇalıĢmıyor Diğer Toplam 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Babanız 56 10,5 136 25,4 22 4,1 83 15,5 14 2,6 82 15,3 88 16,4 481 89,9 

Anneniz 23 4,3 155 29,0 16 3,0 57 10,7 8 1,5 207 38,7 56 10,5 522 97,6 

EĢiniz 

(Evliyseniz) 
1 0,2 3 0,6 - - 6 1,1 - - 3 0,6 2 0,4 15 2,8 

Katılımcı öğrencilere üniversiteden mezun olduktan sonra çalıĢmak istedikleri alan diğer 

bir ifadeyle kariyer hedefleri sorulmuĢtur. Söz konusu soruya verilen cevapların sunulduğu 

Tablo 9 incelendiğinde öğrencilerin % 44,9‘unun kendi iĢini kurmak istedikleri yönünde bir 

eğilime sahip oldukları anlaĢılmaktadır. Öğrencilerin % 30,1‘i kamu sektöründe, % 15,3‘ü 
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özel sektörde çalıĢmayı arzu ederken % 3‘ü ise aile iĢine devam etmek istediklerini 

belirtmiĢlerdir.  

Tablo 9: Mezun Olduktan Sonra ÇalıĢmak Ġstenilen Alan 

ÇalıĢmak 

Ġstenilen 

Alan 

Kamu 

Sektörü 

Özel 

Sektör 

Kendi 

ĠĢini 

Kurmak 

Aile ĠĢine 

Devam 

ÇalıĢmayı 

DüĢünmüyorum 

Fikrim 

Yok 
Toplam 

N % N % N % N % N % N % N % 

161 30,1 82 15,3 240 44,9 16 3,0 2 ,4 34 6,4 535 100,0 

Cinsiyete göre öğrencilerin çalıĢmak istedikleri alanlar karĢılaĢtırıldığında kadın 

öğrencilerin % 32,1‘inin kamu sektöründe çalıĢmayı istemesine karĢın erkek öğrencilerin % 

26,2‘si kamu sektöründe çalıĢmayı istemektedirler. Buna karĢın kadınların % 13,9‘u özel 

sektörde istihdam edilmeyi düĢünürken erkeklerde bu oran % 18‘e yükselmektedir. Kendi 

iĢini kurmak seçeneği incelendiğinde kadınların % 43,7‘si, erkeklerin ise % 47‘si bu yönde bir 

kariyer tercihi arzu etmektedirler.   

Tablo 10: Cinsiyete Göre ÇalıĢılmak Ġstenilen Alan 

 

Mezun Olduktan Sonra ÇalıĢmak Ġstenilen Alan 

Toplam Kamu 

Sektörü 

Özel 

Sektör 

Kendi ĠĢini 

Kurmak 

Aile ĠĢine 

Devam 

ÇalıĢmayı 

DüĢünmüyorum 

Fikrim 

Yok 

N % N % N % N % N % N % N 

Cinsiyet 
Kadın 113 32,1 49 13,9 154 43,7 9 2,5 1 0,3 26 7,5 352 

Erkek 48 26,2 33 18,0 86 47,0 7 3,8 1 0,5 8 4,5 183 

Toplam 161 30,1 82 15,3 240 44,9 16 3,0 2 0,3 34 6,4 535 

AraĢtırmaya katılan öğrencilere Ģu anda bir yerde çalıĢıp çalıĢmadıkları ve eğer 

çalıĢıyorlarsa hangi alanda çalıĢtıkları da sorulmuĢtur. Elde edilen veriler öğrencilerin % 

80,4‘ünün eğitim hayatları devam ederken bir yerde çalıĢmadıklarını göstermektedir. Buna 

karĢın öğrencilerin % 3,4‘ü kamu sektöründe, % 11,2‘si özel sektörde, % 3,4‘ü kendi iĢinde 

ve % 1,7‘si ise aile iĢinde çalıĢtıklarını belirtmektedirler. Öğrencilerin herhangi bir iĢte 

çalıĢmamalarının nedenleri incelendiğinde % 42,2‘sinin derslerin yoğunluğunu ilk sıraya 

koydukları görülmektedir. Bunu sırasıyla % 15,1 ile uygun iĢin olmaması, % 9,2 ile ailenin 

istememesi ve % 4,1 ile paraya ihtiyaç duyulmaması, % 4,1 ile çalıĢılacak iĢin olmaması ve % 

5,6 ile diğer seçenekleri izlemektedir. 

Tablo 11: Herhangi Bir ĠĢte ÇalıĢmama Nedenleri 

ÇalıĢmama 

Nedeni 

Paraya 

Ġhtiyacım 

Yok 

Ailem 

Ġstemiyor 

Dersler 

Yoğun 

Uygun ĠĢ 

Yok 

ÇalıĢılacak 

ĠĢ Yok 
Diğer Toplam 

N % N % N % N % N % N % N % 

22 4,1 49 9,2 226 42,2 81 15,1 22 4,1 30 5,6 430 80,4 

Öğrencilere eğitim hayatları boyunca giriĢimcilik dersi alıp almadıkları sorulmuĢ ve 

öğrencilerin % 24,3‘ü ―evet, aldım‖ derken, % 75,7‘si ―hayır almadım‖ cevabını vermiĢlerdir. 
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GiriĢimcilik dersi alan öğrencilerin çalıĢmak istedikleri alanlara iliĢkin tercihleri 

incelendiğinde, giriĢimcilik dersi alan öğrencilerin % 31,2‘sinin aile iĢine devam, % 

30,4‘ünün kendi iĢini kurmak, % 29,3‘ünün özel sektörde ve % 14,3‘ünün kamu sektöründe 

çalıĢmayı tercih ettikleri anlaĢılmaktadır. GiriĢimcilik dersi almayan öğrencilerde ise % 85,7 

ile kamu sektörünün çalıĢılmak istenilen alan olarak ilk sırada tercih edildiği görülmektedir.  

Tablo 12: GiriĢimcilik Dersi Alma Durumuna Göre ÇalıĢmak Ġstenilen Alan 

 
GiriĢimcilik dersi aldınız mı? 

Toplam 
Evet Hayır 

Mezun olduktan sonra 

çalıĢmak istediğiniz alan 

 N % N % N 

Kamu Sektörü 23 14,3 138 85,7 161 

Özel Sektör 24 29,3 58 70,7 82 

Kendi ĠĢini Kurmak 73 30,4 167 69,6 240 

Aile ĠĢine Devam 5 31,2 11 68,8 16 

ÇalıĢmayı DüĢünmüyorum 0 0 2 100,0 2 

Fikrim Yok 5 14,7 29 85,3 34 

Toplam 130 24,3 405 75,7 535 

AraĢtırmaya katılan öğrencilere giriĢimcilik dersi almama nedenleri sorulmuĢ ve elde 

edilen veriler Tablo 13‘de sunulmuĢtur. Öğrencilerin % 27,3‘ü böyle bir dersin olmadığını, % 

19,3‘ü giriĢimcilik dersinin olduğundan haberinin olmadığını ve % 11,6‘sı dersin olduğu 

döneme henüz gelmediklerini belirtmiĢlerdir. Bu soruyu cevaplandıran 405 öğrenciden sadece 

% 3,2‘sinin ―giriĢimcilik dersi ilgimi çekmiyor‖ cevabını vermiĢ olmaları, gençlerin 

giriĢimciliğe duydukları ilgiyi göstermesi açısından değerli bulunmuĢtur.     

Tablo 13: GiriĢimcilik Dersi Almama Nedenleri 

Nedenler 

Böyle bir 

ders yok 

Fikrim 

yok 

Ders 

olduğundan 

haberim yok 

Ġlgimi 

çekmiyor 

Dersin olduğu 

döneme henüz 

gelmedim 

Diğer Toplam 

N % N % N % N % N % N % N % 

146 27,3 42 7,9 103 19,3 17 3,2 62 11,6 35 6,5 405 75,7 

Öğrencilere ―her fakülte, bölüm veya programda giriĢimcilik dersi olmalı mıdır?‖ sorusu 

sorulmuĢ ve elde edilen verilere göre % 84,9‘u ―evet, olmalıdır‖ ve % 15,1‘i ―hayır, 

olmamalıdır‖ cevabı vermiĢlerdir. Söz konusu bulgu öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerinin 

yüksek olduğunu göstermesi açısından kayda değerdir. 

Tablo 14: Her Fakülte, Bölüm Veya Programda GiriĢimcilik Dersi 

GiriĢimcilik Dersi 

Evet Hayır Toplam 

N % N % N % 

454 84,9 81 15,1 535 100,0 

Öğrencilerin eğitim ve maddi destek sağlanması durumunda kendi iĢ yerlerini kurma 

istekleri incelendiğinde verilen cevapların kesinlikle isterim (% 62,8) ve isterim (% 33,3) 

seçeneklerinde yoğunlaĢtığı görülmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin yaklaĢık % 96,1‘inin 
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kendi iĢyerini kurma yönünde bir isteklerinin diğer bir ifadeyle giriĢimcilik eğilimlerinin 

olduğu anlaĢılmaktadır.  

Tablo 15: Kendi ĠĢyerini Kurma Ġsteği 

ĠĢyeri 

Kurma 

Ġsteği 

Kesinlikle 

Ġsterim 
Ġsterim Fikrim Yok Ġstemem 

Kesinlikle 

Ġstemem 
Toplam 

N % N % N % N % N % N % 

336 62,8 178 33,3 17 3,2 4 ,7 - - 535 100,0 

Öğrencilerin kendi iĢyerlerini kurma istekleri ile ilgili görüĢlerini desteklemek amacıyla 

kendilerine ait bir iĢ fikri ve planına sahip olup olmadıkları sorulmuĢ ve elde edilen veriler 

Tablo 16‘da sunulmuĢtur. Elde edilen veriler öğrencilerin % 80,4‘ünün bir iĢ fikri ve planına 

sahip olduklarını göstermektedir. Bu bulgu yine öğrencilerin güçlü bir giriĢimcilik 

potansiyeline sahip olduklarını göstermektedir. 

Tablo 16: ĠĢ Fikri ve Planı 

ĠĢ Fikri ve Planı 

Evet Hayır Toplam 

N % N % N % 

430 80,4 105 19,6 535 100,0 

AraĢtırmaya katılan öğrencilere aileleriyle birlikte yaĢadıkları yerleĢim birimleri 

sorulmuĢtur. Öğrencilerin % 48,2‘si aileleriyle birlikte köyde, % 31,4‘ü ilde, % 11,4‘ü ilçede 

ve % 9‘u da kasabada yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir. Öğrencilere Ģu anda diğer bir ifadeyle 

eğitim dönemlerinde nerede kaldıkları sorulmuĢ ve elde edilen veriler öğrencilerin % 

40,4‘ünün aileleriyle birlikte, % 34,4‘ü arkadaĢlarıyla birlikte bir evde, % 22,2‘si bir yurtta ve 

% 3‘ü ise KYK yurdunda kaldıklarını belirtmiĢleridir. 

Tablo 17: Aileyle Birlikte Oturulan (YaĢanılan) YerleĢim Birimi 

YerleĢim 

Birimi 

Köy Kasaba Ġlçe Ġl BüyükĢehir Toplam 

N % N % N % N % N % N % 

258 48,2 48 9,0 61 11,4 168 31,4 - - 535 100,0 

Katılımcı öğrencilerin aile bireylerinden giriĢimci olanlar incelendiğinde anne ve/veya 

babaları giriĢimci olanların oranı % 17,8; kardeĢleri giriĢimci olanların oranı % 21,1 ve 

ailesinde hiç giriĢimci olmayanların oranı ise % 46,9‘dur.  

Tablo 18: Aile Bireylerinden GiriĢimci Olanlar 

Anne-Baba KardeĢler Dede Büyük Dede Yok Diğer Toplam 

N % N % N % N % N % N % N % 

95 17,8 113 21,1 13 2,4 7 1,3 251 46,9 56 10,5 535 100,0 

Anketin 2. bölümünde kendi iĢini kurmak isteyen potansiyel bir giriĢimci için kiĢiyi 

baĢarıya götürecek özelliklerin neler olduğu sorulmuĢtur. Öğrencilerden bu özelliklerin 

kendileri tarafından ne derece önem ifade ettiğini çok önemli (4)‘ten hiç önemli değil (1)‘e 

uzanan 4‘lü aralıklı ölçek üzerinde belirtmeleri istenmiĢtir. Bu bölümde yer alan 23 ifade 

Deniz Börü tarafından 2006 yılında ―GiriĢimcilik Eğilimi Marmara Üniversitesi ĠĢletme 
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Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir AraĢtırma‖ baĢlıklı çalıĢmasında kullandığı ölçekten 

oluĢmaktadır.  

AĢağıdaki Tablo 19‘da ―Kendi ĠĢini Kurmada BaĢarıya Götürecek Özelliklere‖ ait faktör 

analizi sonuçları sunulmaktadır. Ölçeğin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek 

amacıyla KMO ve Bartlett testleri yapılmıĢtır. Yapılan faktör analizi sonucunda toplam % 

56,893 açıklayıcılık düzeyine sahip iki faktör elde edilmiĢtir. Elde edilen faktörler Börü‘nün 

(2006: 47-48) çalıĢmasına uygun bir biçimde ―Gereklilik (zorunluluk) Faktörü‖ ve ―Destek 

Faktörü‖ olarak adlandırılmıĢtır. Güvenilirlik analizinde Cronbach's Alpha güvenilirlik 

katsayısı (α) ,811 olarak hesaplanmıĢtır.  

Tablo 19: Kendi ĠĢini Kurmada BaĢarıya Götürecek Özelliklere Ait Faktör Analizi 

FAKTÖRLER (Açıklanan Toplam Varyans: 56,893; α: ,811) 

Faktör 1: Gereklilik (Zorunluluk) Faktörü 

α: ,798 Ort.: 3,8908 Varyans: 49,312 Faktör Katkısı 

Teknik bilgi ,729 

Ġyi bir iĢ fikri ve planı ,716 

Yenilikçilik ,697 

Pazar bilgisi ,685 

Liderlik ,648 

Güven yaratmak ,642 

Ġyi yönetim ,617 

Zamanlama ,592 

ĠĢ ahlakı ,588 

Gözü kara olmak ,571 

MüĢteri odaklılık ,569 

ĠĢgücü ,565 

Disiplin ,554 

ĠĢi bilenlerle ortaklık ,527 

Yaratıcılık ,524 

Ġçgüdü / altıncı his ,510 

Motivasyon / istek ,502 

Faktör 2: Demografik Çevre 

α: ,674 Ort.: 3,6591 Varyans: 7,581 Faktör Katkısı 

Aile desteği ,699 

GeniĢ bir çevreye sahip olma ,653 

Eğitim ,591 

ĠĢ tecrübesi  ,577 

ArkadaĢlar ,545 

Para / sermaye ,515 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği 

Bartlett Testi                                                                                                       Ki kare 

                                                                                                                            sd 

                                                                                                         Anl.  

,844 

1,710E3 

253 

,000 
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Öğrencilerden kendi iĢini kurmak isteyen potansiyel bir giriĢimci için kiĢiyi baĢarıya 

götürecek özelliklerden en önemli olan 5 tanesini 1, 2, 3 ve en önemsiz olan 5 tanesini 1, 2, 3 

Ģeklinde sıralamaları istenmiĢtir. Elde edilen veriler Tablo 20‘de sunulmaktadır. Katılımcı 

öğrenciler eğitim, zamanlama, iĢgücü, iyi bir iĢ fikri ve planı ve aile desteğini kendi iĢini 

kurmada kiĢiyi baĢarıya götürecek en önemli unsurlar olarak sırlamıĢlardır. Buna karĢın kendi 

iĢini kurmada kiĢiyi baĢarıya götürecek en önemsiz unsurların ise müĢteri odaklılık, 

yaratıcılık, içgüdü (altıncı his), geniĢ bir çevreye sahip olma ve arkadaĢlar olarak 

sıralamıĢlardır. 

Tablo 20: Kendi ĠĢini Kurmada BaĢarıya Götüren Unsurların En Önemli ve En Önemsiz 

Olanlarının Sıralaması 

Sizin için en önemli ve en önemsiz olan 5 

tanesini önem sırasına göre 1, 2, 3 Ģeklinde 

sıralayınız 

Önem Sırası 

1 

Önem Sırası 

2 

Önem Sırası 

3 
Toplam 

Ġfadeler N % N % N % N 

E
n

 Ö
n

em
li

 Eğitim 436 81,5 49 9,2 14 2,6 499 

Zamanlama 427 79,8 40 7,5 12 2,2 479 

ĠĢgücü 413 77,2 50 9,3 16 3,0 479 

Ġyi bir iĢ fikri ve planı 403 75,3 66 12,3 17 3,2 486 

Aile desteği 392 73,3 74 13,8 28 5,2 494 

E
n

 Ö
n

em
si

z
 MüĢteri odaklılık 253 47,3 155 29,0 48 9,0 456 

Yaratıcılık 244 45,6 150 28,0 69 12,9 464 

Ġçgüdü / altıncı his 191 35,7 192 35,9 71 13,3 454 

GeniĢ bir çevreye sahip olma 181 33,8 225 42,1 57 10,7 463 

ArkadaĢlar 174 32,5 218 40,7 69 12,9 461 

Anketin 3. bölümünde yine Deniz Börü tarafından 2006 yılında ―GiriĢimcilik Eğilimi 

Marmara Üniversitesi ĠĢletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir AraĢtırma‖ baĢlıklı 

çalıĢmasında kullandığı ―Üniversite Gençliği Değerleri‖ çalıĢmasından alınan 15 ifadeli ölçek 

kullanılmıĢtır. Öğrencilerden bu özelliklerin kendileri tarafından ne derece önem ifade ettiğini 

çok önemli (4)‘ten hiç önemli değil (1)‘e uzanan 4‘lü aralıklı ölçek üzerinde belirtmeleri 

istenmiĢtir. AĢağıdaki Tablo 20‘de ―Bir ĠĢte Aranan Özelliklere‖ ait faktör analizi sonuçları 

sunulmaktadır. Ölçeğin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla KMO ve 

Bartlett testleri yapılmıĢtır. Yapılan faktör analizi sonucunda toplam % 60,215 açıklayıcılık 

düzeyine sahip tek faktör elde edilmiĢtir.  

Tablo 21: Bir ĠĢte Aranan Özelliklere Ait Faktör Analizi 

FAKTÖRLER (Açıklanan Toplam Varyans: 60,215; α: ,799) Faktör Katkısı 

Yükselebilme imkânı ,612 

Esnek çalıĢma saatleri ,593 

Uzun izin fırsatları ,592 

GeliĢebilme fırsatları ,588 

ĠĢ güvencesi ,588 

Karar almada bağımsızlık ,575 
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Bağımsız çalıĢabilme imkânı ,572 

Yeteneklerin kullanılabilmesi ,570 

Statü sahibi olma ,565 

Risk taĢımamak ,561 

Takım çalıĢması ,550 

Eğitim ve yurtdıĢı kariyer imkânları ,549 

Sabit çalıĢma saatleri ,516 

Yüksek gelir elde etme ,511 

Hareketli bir iĢ ,507 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği 

Bartlett Testi                                                                                                       Ki kare 

                                                                                                                            sd 

                                                                                                         Anl.  

,822 

1,259E3 

105 

,000 

Anketin son bölümünde Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliĢtirilen ―Üniversite 

Öğrencilerine Yönelik GiriĢimcilik Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. 36 ifadeden oluĢan bu ölçek ―1: 

Hiçbir Zaman - 5: Çok Sık‖ aralığında 5‘li Likert skalası ile değerlendirilmiĢtir. Ölçeğin 

faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla KMO ve Bartlett testleri 

yapılmıĢtır. Yapılan faktör analizi sonucunda toplam % 63,215 açıklayıcılık düzeyine sahip 

Fırsatçılık, BaĢarıya Ġnanma, Kendine Güven, DıĢa Açıklık, Risk Alma ve Yenilik olmak 

üzere altı faktör elde edilmiĢtir. Güvenilirlik analizinde Cronbach's Alpha güvenilirlik 

katsayısı (α) ,918 olarak hesaplanmıĢtır.   

“H1: Öğrencilerin girişimcilik özellikleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark vardır.” 

hipotezi bağımsız örneklem t testi ile ölçülmüĢ ve yorumlanmıĢtır. Yapılan Bağımsız 

Örneklem t-testi analizinde katılımcı öğrencilerin yenilik özellikleri ile cinsiyetleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır (p=0,002<0,05) ve erkek öğrencilerin (art. ort.: 3,84) kız 

öğrencilerden (art. ort.: 3,52) daha yenilikçi özelliklere sahip oldukları belirlenmiĢtir. 

Öğrencilerin risk almaya bakıĢ açılarında da cinsiyetlerine göre anlamlı bir fark 

bulunmaktadır (p=0,010<0,05). Risk alma konusunda da erkek öğrenciler kadın öğrencilere 

göre daha cesur ve gözü karadırlar. Kadın ve erkek öğrenciler arasında giriĢimcilik özellikleri 

açısından bir diğer anlamlı farkı da dıĢa açıklık özelliği oluĢturmaktadır (p=0,018<0,05). 

Yenilik ve risk alma özelliğinde olduğu gibi dıĢa açık olmada da erkek öğrencilerin kadın 

öğrencilere göre ortalamaları daha yüksektir. GiriĢimciliğin diğer üç özelliği olan fırsatçılık, 

baĢarıya inanma ve kendine güven özellikleri cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı bir 

fark göstermemektedir. Bu bulgular doğrultusunda “H1: Öğrencilerin girişimcilik özellikleri 

ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark vardır.” hipotezinin kısmen desteklendiğini ileri 

sürmek mümkündür.  
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Tablo 22: GiriĢimcilik Özelliklerinin Cinsiyete Göre Farklılıklarının Testi 

Ölçek 
Kadın (N: 352) Erkek (N: 183) 

t p 
Art. Ort. S.S. Art. Ort. S.S. 

Fırsatçılık 4,02 0,813 3,97 0,798 1,081 0,412 

BaĢarıya Ġnanma 3,98 0,752 4,03 0,744 0,984 0,386 

Kendine Güven 3,96 0,749 3,99 0,752 0,758 0,324 

DıĢa Açıklık 3,69 0,721 3,96 0,719 2,360 0,018 

Risk Alma 3,64 0,655 3,92 0,674 2,745 0,010 

Yenilik 3,52 0,713 3,84 0,721 3,984 0,002 

AraĢtırma kapsamında öğrencilerin giriĢimcilik özelliklerinin eğitim gördükleri sınıfa göre 

farklılık gösterip göstermediği de test edilmiĢtir. Tablo 23‘de görüldüğü gibi giriĢimcilik 

özellikleri ile ilgili alt boyutlar ile eğitim görülen sınıf arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunamamıĢtır (bütün alt boyutlarda p≥0.05). Öğrencilerin giriĢimcilik özellikleri 

onların eğitim gördükleri sınıfa göre değiĢmemekte, dolayısıyla ―H2: Öğrencilerin 

girişimcilik özellikleri ile sınıfı arasında anlamlı bir fark vardır.‖ Ģeklinde ileri sürülen 

hipotezin desteklenmediği sonucuna varılmaktadır.   

Tablo 23: GiriĢimcilik Özelliklerinin Sınıfa Göre Farklılıklarının Testi 

Boyutlar Sınıfı N Art. Ort. S.S. p 

Fırsatçılık 

1. Sınıf 180 4,0308 0,630 

0,345 

2. Sınıf 137 3,8902 0,688 

3. Sınıf 114 3,9354 0,648 

4. Sınıf 96 3,8891 0,598 

5. Sınıf 8 4,0124 0,621 

BaĢarıya Ġnanma 

1. Sınıf 180 3,8452 0,598 

0,488 

2. Sınıf 137 3,7951 0,584 

3. Sınıf 114 3,8285 0,607 

4. Sınıf 96 3,8020 0,604 

5. Sınıf 8 3,8107 0,591 

Kendine Güven 

1. Sınıf 180 3,9402 0,598 

0,455 

2. Sınıf 137 3,9157 0,535 

3. Sınıf 114 3,8904 0,627 

4. Sınıf 96 3,9001 0,594 

5. Sınıf 8 3,8898 0,513 

DıĢa Açıklık 

1. Sınıf 180 4,0182 0,583 

0,332 

2. Sınıf 137 3,9902 0,601 

3. Sınıf 114 3,9854 0,587 

4. Sınıf 96 3,9710 0,572 

5. Sınıf 8 4,0124 0,608 

Risk Alma 

1. Sınıf 180 3,8687 0,614 

0,312 

2. Sınıf 137 3,8442 0,603 

3. Sınıf 114 3,8614 0,598 

4. Sınıf 96 3,8561 0,621 

5. Sınıf 8 3,8672 0,594 

Yenilik 1. Sınıf 180 3,9414 0,609 0,685 
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2. Sınıf 137 3,9284 0,598 

3. Sınıf 114 3,9521 0,617 

4. Sınıf 96 3,9604 0,564 

5. Sınıf 8 3,9475 0,606 

Katılımcı öğrencilerin giriĢimcilik özelliklerinin baba mesleğine göre farklılık gösterip 

göstermediğini test etmek amacıyla Anova Analizi yapılmıĢtır. Tablo 24‘de görüldüğü gibi 

giriĢimcilik özellikleri ile ilgili alt boyutlar ile baba mesleği arasında da anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır (bütün alt boyutlarda p≥0.05). Öğrencilerin giriĢimcilik özellikleri babalarının 

mesleklerine göre değiĢmemektedir. Bu bağlamda ―H3: Öğrencilerin girişimcilik özellikleri 

ile baba mesleği arasında anlamlı bir fark vardır‖ Ģeklinde ileri sürülen hipotezin de red 

edildiği sonucuna varılmaktadır.   

Tablo 24: GiriĢimcilik Özelliklerinin Baba Mesleğine Göre Farklılıkların Testi 

Boyutlar Meslek N Art. Ort. S.S. p 

Fırsatçılık 

ĠĢletme Sahibi 56 3,9803 0,621 

0,356 

Kamu ÇalıĢanı 136 3,9690 0,674 

Kamuda Yönetici 22 3,9554 0,641 

Özel Sektör ÇalıĢanı 83 3,9684 0,625 

Özel Sektörde Yönetici 14 3,9591 0,599 

ÇalıĢmıyor 82 3,9489 0,578 

Diğer 88 3,9673 0,618 

BaĢarıya Ġnanma 

ĠĢletme Sahibi 56 3,8242 0,585 

 

0,621 

Kamu ÇalıĢanı 136 3,7983 0,601 

Kamuda Yönetici 22 3,8178 0,612 

Özel Sektör ÇalıĢanı 83 3,8017 0,594 

Özel Sektörde Yönetici 14 3,8142 0,588 

ÇalıĢmıyor 82 3,8095 0,607 

Diğer 88 3,7960 0,621 

Kendine Güven 

 

ĠĢletme Sahibi 56 3,9317 0,567 

 

0,412 

Kamu ÇalıĢanı 136 3,9281 0,552 

Kamuda Yönetici 22 3,8975 0,608 

Özel Sektör ÇalıĢanı 83 3,9017 0,595 

Özel Sektörde Yönetici 14 3,8878 0,527 

ÇalıĢmıyor 82 3,8924 0,584 

Diğer 88 3,9155 0,568 

DıĢa Açıklık 

ĠĢletme Sahibi 56 4,0071 0,591 

0,785 

Kamu ÇalıĢanı 136 3,9850 0,611 

Kamuda Yönetici 22 3,9803 0,584 

Özel Sektör ÇalıĢanı 83 3,9911 0,605 

Özel Sektörde Yönetici 14 4,0083 0,594 

ÇalıĢmıyor 82 3,9856 0,608 

Diğer 88 3,9927 0,614 

Risk Alma ĠĢletme Sahibi 56 3,8871 0,607 0,533 
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Kamu ÇalıĢanı 136 3,8478 0,598 

Kamuda Yönetici 22 3,8650 0,541 

Özel Sektör ÇalıĢanı 83 3,8578 0,617 

Özel Sektörde Yönetici 14 3,8683 0,588 

ÇalıĢmıyor 82 3,8301 0,591 

Diğer 88 3,8524 0,608 

Yenilik 

ĠĢletme Sahibi 56 3,9389 0,587 

0,627 

Kamu ÇalıĢanı 136 3,9075 0,594 

Kamuda Yönetici 22 3,9241 0,552 

Özel Sektör ÇalıĢanı 83 3,9456 0,601 

Özel Sektörde Yönetici 14 3,9448 0,595 

ÇalıĢmıyor 82 3,9277 0,620 

Diğer 88 3,9365 0,582 

Katılımcı öğrencilerin giriĢimcilik özelliklerinin ailenin gelir düzeyine göre farklılık 

gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan Anova analizinin sonuçları Tablo 25‘de 

sunulmuĢtur. Görüldüğü gibi giriĢimcilik özellikleri ile ilgili alt boyutlar ile ailenin gelir 

düzeyi arasında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. Dolayısıyla ―H4: Öğrencilerin girişimcilik 

özellikleri ile gelirleri arasında anlamlı bir fark vardır.‖ Ģeklinde ileri sürülen hipotezin 

desteklenmediği anlaĢılmaktadır.    

Tablo 25: GiriĢimcilik Özelliklerinin Ailenin Gelir Düzeyine Göre Farklılıkların Testi 

Boyutlar Meslek    N Art. Ort. S.S. p 

Fırsatçılık 

--10.000 Som arası 119 3,4521 0,678 

0,593 

10.000-15.000 Som arası 114 3,4284 0,587 

15.000-20.000 Som arası 121 3,4412 0,610 

20.000-25.000 Som arası 83 3,4529 0,596 

25.000 Som ve üzeri 98 3,4663 0,624 

BaĢarıya Ġnanma 

--10.000 Som arası 119 3,8148 0,585 

 

0,558 

10.000-15.000 Som arası 114 3,8025 0,601 

15.000-20.000 Som arası 121 3,8204 0,612 

20.000-25.000 Som arası 83 3,8049 0,594 

25.000 Som ve üzeri 98 3,8291 0,588 

Kendine Güven 

 

--10.000 Som arası 119 3,9410 0,585 

 

0,409 

10.000-15.000 Som arası 114 3,9271 0,599 

15.000-20.000 Som arası 121 3,9166 0,614 

20.000-25.000 Som arası 83 3,9078 0,590 

25.000 Som ve üzeri 98 3,9036 0,617 

DıĢa Açıklık 

--10.000 Som arası 119 3,7841 0,687 

0,521 

10.000-15.000 Som arası 114 3,8124 0,624 

15.000-20.000 Som arası 121 3,8099 0,634 

20.000-25.000 Som arası 83 3,8244 0,621 

25.000 Som ve üzeri 98 3,7967 0,599 

Risk Alma 
--10.000 Som arası 119 3,8871 0,607 

0,154 
10.000-15.000 Som arası 114 3,8478 0,598 
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15.000-20.000 Som arası 121 3,8450 0,541 

20.000-25.000 Som arası 83 3,8578 0,617 

25.000 Som ve üzeri 98 3,8683 0,588 

Yenilik 

--10.000 Som arası 119 3,9154 0,622 

0,394 

10.000-15.000 Som arası 114 3,9081 0,599 

15.000-20.000 Som arası 121 3,9219 0,573 

20.000-25.000 Som arası 83 3,9327 0,641 

25.000 Som ve üzeri 98 3,9296 0,588 

Katılımcı öğrencilerin giriĢimcilik özelliklerinin giriĢimcilik dersi alıp almama 

durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan Anova 

analizinde de anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. Dolayısıyla ―H5: Öğrencilerin girişimcilik 

düzeyleri ile girişimcilik dersi alan ve almayan öğrenciler arasında anlamlı bir fark vardır.‖ 

Ģeklindeki hipotezin red edildiği görülmektedir.    

5. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

GeliĢme sürecinde olan Kırgızistan‘da nüfusun önemli bir kısmını teĢkil eden gençlerin 

giriĢimcilik eğilimlerinin düzeyini belirleme amacı taĢıyan bu çalıĢma Kırgızistan-Türkiye 

Manas Üniversitesinde yapılmıĢtır. Üniversitenin farklı fakülte, bölüm ve programlarında 

eğitim gören öğrencilerin aldıkları giriĢimcilik dersi ile giriĢimcilik eğilimleri arasındaki 

iliĢkileri incelemek, ayrıca öğrencilerin giriĢimcilik düzeyleri ile cinsiyet, öğrenim gördüğü 

sınıf, bölüm, oturduğu yer, baba mesleği, ailenin ekonomik durumu gibi demografik 

özellikleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını tespit etmektir.  

Toplam 535 öğrenciden anket yöntemiyle elde edilen veriler öğrencilerin % 44,9‘unun 

kendi iĢini kurmak istedikleri yönünde bir eğilime sahip olduklarını, % 30,1‘inin kamu 

sektöründe, % 15,3‘ünün özel sektörde çalıĢmayı arzu ederken % 3‘ünün ise aile iĢine devam 

etmek istediklerini göstermektedir. Cinsiyete göre öğrencilerin çalıĢmak istedikleri alanlar 

karĢılaĢtırıldığında kadın öğrencilerin % 32,1‘inin kamu sektöründe çalıĢmayı istemesine 

karĢın erkek öğrencilerin % 26,2‘sinin kamu sektöründe çalıĢmayı istedikleri bulgusuna 

ulaĢılmıĢtır. Kendi iĢini kurmak seçeneği açısından kadınların % 43,7‘si, erkeklerin ise % 

47‘si bu yönde bir kariyer tercihi arzu etmektedirler.   

Öğrencilere eğitim hayatları boyunca giriĢimcilik dersi alıp almadıkları sorulmuĢ ve 

öğrencilerin % 24,3‘ü ―evet, aldım‖ derken, % 75,7‘si ―hayır almadım‖ cevabını vermiĢlerdir. 

GiriĢimcilik dersi alan öğrencilerin çalıĢmak istedikleri alanlara iliĢkin tercihleri 

incelendiğinde, giriĢimcilik dersi alan öğrencilerin % 31,2‘sinin aile iĢine devam, % 

30,4‘ünün kendi iĢini kurmak, % 29,3‘ünün özel sektörde ve % 14,3‘ünün kamu sektöründe 
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çalıĢmayı tercih ettikleri anlaĢılmaktadır. GiriĢimcilik dersi almayan öğrencilerde ise % 85,7 

ile kamu sektörünün çalıĢılmak istenilen alan olarak ilk sırada tercih edildiği görülmektedir.  

Öğrencilere ―her fakülte, bölüm veya programda giriĢimcilik dersi olmalı mıdır?‖ sorusu 

sorulmuĢ ve elde edilen verilere göre % 84,9‘u ―evet, olmalıdır‖ ve % 15,1‘i ―hayır, 

olmamalıdır‖ cevabı vermiĢlerdir. Öğrencilerin eğitim ve maddi destek sağlanması 

durumunda kendi iĢ yerlerini kurma istekleri incelendiğinde verilen cevapların kesinlikle 

isterim (% 62,8) ve isterim (% 33,3) seçeneklerinde yoğunlaĢtığı görülmüĢtür. Elde edilen 

veriler öğrencilerin % 80,4‘ünün bir iĢ fikri ve planına sahip olduklarını göstermektedir. Bu 

bulgu öğrencilerin güçlü bir giriĢimcilik potansiyeline sahip olduklarını göstermektedir. 

Öğrencilere göre kendi iĢini kurmak isteyen potansiyel bir giriĢimciyi baĢarıya götürecek 

özellikler eğitim, zamanlama, iĢgücü, iyi bir iĢ fikri ve planı ve aile desteğidir. Buna karĢın 

öğrenciler giriĢimci adayını baĢarıya götürecek en önemsiz unsurların müĢteri odaklılık, 

yaratıcılık, içgüdü (altıncı his), geniĢ bir çevreye sahip olma ve arkadaĢlar olduğunu 

belirtmiĢlerdir. AraĢtırma kapsamında ileri sürülen ―Öğrencilerin girişimcilik özellikleri ile 

cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark vardır.” hipotezinin kısmen desteklendiği, giriĢimcilik 

özellikleri ile baba mesleği, ailenin gelir düzeyi, eğitim gördüğü sınıf ve giriĢimcilik dersi 

alma durumuna göre farklılıkların bulunduğuna dair geliĢtirilen hipotezler desteklenmemiĢtir. 

Öneriler: 

 Üniversitelerde giriĢimcilik ile ilgili derslerin nicel ve nitel anlamda iyileĢtirilmesi, 

 GiriĢimcilik dersinin teorik olmaktan çıkarılıp uygulamalı bir eğitim modeline 

geçilmesi, 

 Bazı ülkelerde olduğu gibi giriĢimcilik dersinin simülasyon eğitimi Ģeklinde 

verilmesi (Çiçek, 2016: 367). 

 GiriĢimcilik dersine baĢarılı giriĢimcilerin davet edilerek, öğrencilere baĢarı 

hikâyelerinin ve tavsiyelerinin aktarılmasının sağlanılması, 

 GiriĢimcilik konulu aktivitelerin artırılması, 

 GiriĢimcilere destek veren kamu kurumları ve sivil toplum kuruluĢlarıyla ortak 

hareket edilmesi giriĢimciliği ülkenin geliĢmesinde itici bir faktör haline getirecektir. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 

КЫРГЫЗСТАНЕ 
 

Дамира Джапарова  
проф., Кыргызско - Турецкий университет «Манас», факультет экономики и управления, отделение 

«Экономика», Бишкек, Кыргызская Республика, damirajaparova@mail.ru 

Аннотация 

В настоящее время в секторе здравоохранения Кыргызской Республики используются различные 

информационные системы, первичный сбор которых осуществляется вручную, что допускает 

значительные ошибки по вине "человеческого фактора". Создание общедоступных электронных 

ресурсов, улучшение информированности населения по вопросам ведения здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, повысит качество получения медицинской помощи, качества обслуживания 

в организациях здравоохранения. Электронное здравоохранение должно охватить все структуры 

государственной системы здравоохранения. Они будут оснащаться медицинскими информационными 

системами и соответственно медицинскими картами  с помощью которых Создание национальной базы 

данных лекарственных средств даст возможность: фискальному органу, гражданам по электронной 

системе видеть регистрацию и реализацию лекарственных средств, обозначенных штрих-кодом.  

Зарегистрированные в системе фирмы и закупщики могут напрямую узнавать стабильные и 

одинаковые цены по всей стране. Если информация будет открытой, то это повысит конкуренцию, 

вследствие чего поднимется и качество услуг, а цены будут оптимальными. 

Ключевые слова: электронное здравоохранение, электронные медицинские карты, национальная база 

лекарственных средств, качество медицинских услуг. 

PROSPECTS OF CREATION OF E - HEALTH IN KYRGYZSTAN  

Abstract 

Currently, the health sector of the Kyrgyz Republic used information systems and databases, primary 

collected manually, which allows significant errors due to the fault of the "human factor". Create and share 

digital resources to enhance public access to information about their health, improving public awareness on 

healthy living, disease prevention, improve the quality of the receiving medical care service quality in health 

care organizations. E-health should cover all structures of the public health system. They will be equipped with 

medical information systems, with the help of electronic medical records. The establishment of a national 

database of medicines will enable the fiscal authority and citizens through the electronic system to see 

registration and sale of medicines identified by barcode.  

Companies and buyers registered in the system can directly learn stable and equal prices throughout the 

country. If the information is accessible, competition will be increased, bringing the better quality of services and 

optimal prices.  

Keywords: E-health, Electronic health cards, National database of drugs, Quality of medical services. 

1. Введение  

Во второй половине шестидесятых годов для установления правильности диагноза 

врачей в США впервые применили электронные медицинские карты ЭМК Electronic 

Medical Record (EMR). Появилась возможность контролировать диагноз врачей третей 

стороне. В 1969 году медицинский факультет Гарвардского университета начал 

использовать «Компьютеризованную амбулаторную карту». Исчерпывающие данные о 

больных в электронных медицинских картах помогали принимать эффективные 

решения в процессе лечения больных. При этом появилась возможность привлечения 

специалистов для оценки состояния больного и контроля лечения пациентов, что 

повышало качество лечения. В результате повышалось качество медицинских услуг. В 

2014 году создали общенациональную электронную медицинскую карту, что позволило 

mailto:damirajaparova@mail.ru
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широко использовать информационную технологию в здравоохранении. (Храмцовская 

Н.А. Проблемы управления документами в здравоохранении в условиях внедрения 

информационно-коммуникационных технологий. Терминология и стандартизация 

2013).  

2. Электронная система здравоохранения в КР 

В современных условиях в медицине КР применяются различного рода 

информационные технологии. Они представляют собой базы данных информации по 

медицине. Систематизация и введение первичных документов осуществляется 

вручную, что не исключает неточности и ошибки по вине «человеческого фактора». 

Информационные блоки в медицине не связаны между собой и  каждый из них имеет  

узкое направление. В отрасли нет единой автоматизированной системы управления.   

В информационных технологиях в системе здравоохранения КР следует обратить 

внимание на следующий круг проблем:  

- имеет место нестыковка форматов введенных в систему данных, они разные;  

- нет единой методики сбора, обработки, передачи и применения электронных 

информационных данных; 

- невозможно сопоставить и анализировать показатели здравоохранения, используя 

различные источники электронных информационных систем.    

- из-за того, что нет обмена информациями разных электронных источников, 

информации могут дублироваться.  

- низкий уровень телекоммуникационных технологий в регионах затрудняет доступ 

к информационным технологиям. 

Электронное здравоохранение обеспечивает доступность медицинских услуг.  

Пациенты могут заранее записаться к врачу, иметь доступ к истории болезни, заказать 

по рецепту лекарства в аптеках. (Министерство здравоохранения КР. В Кыргызстане 

внедрят электронные карты пациентов и истории болезни. 2016г.) В Настоящее время 

работа по созданию электронной базы лекарств, средств медицинского назначения в КР 

осуществляется согласно Концепции создания электронной базы данных 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Кыргызской Республике, 

утвержденной постановлением Правительства КР от 27 октября 2015 года. Вся 

деятельность по созданию электронной базы данных лекарственных средств 

осуществляется согласно данной концепции (Министерство юстиции КР. Концепция 
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создания электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения в Кыргызской Республике. 2015).  

Электронная форма оформления истории болезни экономит время врача и пациента, 

и позволяет иметь полную информацию о больном в единой базе данных. 

Министерство здравоохранения КР проводит пилотные проекты по созданию 

электронной медкарты больных. Это ведение электронной карты для пациентов 

амбулаторного лечения, Открытие электронной карты для новорожденных и 

дальнейшее ведение истории состояния здоровья ребенка. Кроме того в рамках проекта 

планируется введение телемедицинских технологий и дистанционного обучения 

студентов и врачей. Однако повсеместное использование электронной системы 

требуются большие финансовые расходы. Прежде всего, необходимо обеспечить 

медицинские организации современными компьютерами и соответствующей 

информационной системой. Следует отметить, что электронная система 

здравоохранения устранит неформальные платежи пациентов непосредственно врачам 

здравоохранения КР. Карта для персонала медицинской организации создает 

возможность учета рабочего времени, самостоятельный доступ в служебные 

помещения, обеспечит начисление заработной платы на электронную карту. Также дает 

возможность открытия медицинской карты пациентов, их заполнение и дальнейшее 

ведение и выписывание лекарственных средств согласно установленному диагнозу. 

Кроме того данная система позволит отслеживать статистику обслуженных пациентов.  

Карта предназначенная для пациента позволяет осуществить запись к врачу, внести 

оплату за медицинскую услугу, лекарственных средств и др. Электронное 

здравоохранение исключит неформальные выплаты пациентов – Минздрав КР. 

(Министерство здравоохранения КР. Аксыйская территориальная больница перешла на 

электронную форму учета пациентов 2016 г.) 

В Кыргызстане, как и в других странах, начинается поэтапное внедрение 

электронного обслуживания населения в системе государственного здравоохранения. 

Это во - первых, повысит качество медицинских услуг, во-вторых снизит нагрузку 

работников медицинских организаций и в третьих, сократит время ожидания пациентов 

приема к врачу. Электронная система будет устанавливаться на рабочих местах 

сотрудников лечебного учреждения: врачей, медсестер, лаборантов.  

Преимущества данной системы будут заключаться в том, что пациентам, 

обратившимся в поликлинику или больницу, нет необходимости носить с собой карты 

с историей болезни, результаты анализов и другие бумаги, так как вся информация о 

http://old.med.kg/index.php/ru/novost/1538-aksyjskaya-territorialnaya-bolnitsa-pereshla-na-elektronnuyu-formu-ucheta-patsientov.html
http://old.med.kg/index.php/ru/novost/1538-aksyjskaya-territorialnaya-bolnitsa-pereshla-na-elektronnuyu-formu-ucheta-patsientov.html
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состоянии больного и история болезни, будет помещаться на электронных картах 

пациента. К данной системе будут включены все отделения территориальной 

больницы. Если пациент сдает анализ, результаты поступают электронную карту 

больного и это исключает потери амбулаторной карты, нет риска потери отдельных 

страниц истории болезни. В Кыргызстане в качестве пилотного проекта осуществления 

электронного здравоохранения, пилотный проект проводится в Аксыйской 

территориальной больнице. Лечебная организация перешла на новую электронную 

форму регистрации и записи пациентов.  

Таблица 1: Динамика источников финансирования консолидированного бюджета 

системы Единого плательщика за 2009-2016 годы, млн.сом. 

Основные 

источники 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2016 г. в % 

к 2009 г. 

Бюджет 78,5 79,0 80,2 81,9 80,5 75,2 75,3 77,7 -0,8 

ФОМС 15,0 14,5 14,1 12,5 13,2 17, 1 16,4 13,9 -1,1 

Частные 6,5 6,5 5,7 5,6 6,3 7,7 8,3 8,4 +1,9 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Источник: Таблица рассчитана и составлена по данным ФОМС КР за 2009-2016 годы 

По данным таблицы мы видим, что поступления средств по линии обязательного 

медицинского страхования за анализируемый период, сократились. Это связано с тем, 

что страховые средства могут быть использованы только по месту проживания и 

прописки. Больные чаще всего стараются обращаться за медицинской помощью в 

медицинские организации, расположенные в областных центрах и в городе Бишкек. 

Внедрение электронной системы позволит использовать страховые деньги по месту 

обращения пациентов за медицинской помощью и по месту лечения, что повысит 

заинтересованность в страховании здоровья работников и работодателей платить 

страховые взносы.  

Выгода от внедрения электронной системы весьма очевидна. В первую очередь 

положительные стороны ощутят на себе пациенты, врачи и медицинский персонал. 

Пациентам откроется доступ к новому уровню качества медицинского обслуживания, 

доступным и качественным лекарственным средствам. Внедрение электронной 

системы должно также положительно сказаться на стоимости медицинской помощи в 

результате сокращения числа излишних обследований и их дублирования. 

(Министерство здравоохранения КР. Аксыйская территориальная больница перешла на 

электронную форму учета пациентов). Ведение электронной системы улучшит 

профилактическую работу и диагностику. У пациентов появится возможность получать 

квалифицированную медицинскую услугу, так как будет иметь место преемственность 

http://old.med.kg/index.php/ru/novost/1538-aksyjskaya-territorialnaya-bolnitsa-pereshla-na-elektronnuyu-formu-ucheta-patsientov.html
http://old.med.kg/index.php/ru/novost/1538-aksyjskaya-territorialnaya-bolnitsa-pereshla-na-elektronnuyu-formu-ucheta-patsientov.html


 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

80 

 

и персонализация оказания медицинской помощи в поликлиниках и больницах страны. 

Доступ граждан к электронной информации об их здоровье повышает ответственность 

за собственное здоровье и способствует своевременному обращению граждан к врачам 

в случае болезни.  

Организации здравоохранения будут иметь возможность персонифицированного 

учета медицинских услуг и расхода ресурсов: лекарственных средств и использование 

технологии. Повышается эффективность работы медицинских работников в результате 

улучшения качества обслуживания, поскольку есть сведения разных специалистов, 

принимаемые решения становятся обоснованными. Сокращается время на составление 

документации для пациентов. В условиях электронной обработки первичной 

документации, появляется возможность сокращения времени подготовки отчетных 

данных для самой организации и для вышестоящих организаций здравоохранения.     

Таблица 2: Неравномерный уровень  цен на лекарства по городу Бишкек за 2016 г. 

№ Наименование Доза Цены внутри организаций 

здравоохранения в сомах 

Цены за пределами 

территории мед. 

учреждений 

1 Метоклопрамид таблетки, 10 мг 80 55 

2 Амброксол таблетки, 60 мг 35 20 

3 Кетотифен таблетки 30 21 

4 Лидокаин 
раствор для 

инъекций, 20 мг/мл 
70 40 

5 Омепразол 
таблетки, капсулы, 

20 мг 
55 40 

6 Дигоксин таблетки, 0,125 мг 70 60 

7 Диклофенак таблетки, 50 мг 50 18 

8 Диклоберл 

Ретард 
100 мг, № 20 280 178 

9 Эналаприл 10 мг, № 20 17 10 

10 Энап 10 мг, № 20 120 112 

11 Панкреатин 25ЕД, № 60 60 42 

12 Креон 25 ЕД, № 20 940 615 

13 Конкор 10 мг, № 30 420 380 

14 
Квамател 

раствор в ампулах, 

40 мг 
600 300 

15 Актовегин 
раствор 5 мг, № 5; 

10 мг, № 5 
800 680 

  Источник: данные ФОМС КР за 2016 год  

Кроме того электронное здравоохранение позволяет создать четкое обоснование 

эффективного распределения и использование финансов и кадров медицины. Для 

базового и непрерывного профессионального образования врачей, особенно из 

регионов страны электронное здравоохранение позволяет получать дистанционное 
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обучение центральных обучающих программ, а также появляется возможность 

проведения консилиумов и консультаций врачей пациентов.  

Появляется возможность повышения оперативности и качества принимаемых 

решений. Создание электронной системы сокращает издержки в управлении. 

Сокращаются издержки в управлении здравоохранением на разных уровнях 

управления. Электронная форма учета и система мониторинга здоровья населения 

обеспечивает достоверность и объективность в оценке качества работы организаций 

здравоохранения.  

Для широкомасштабного внедрения электронной медицинской карты пациентов по 

всем организациям здравоохранения требуются значительные финансовые средства для 

оснащения компьютерным оборудованием, совершенствования и сопровождения 

информационных систем. "В настоящее время потребность в технической 

оснащенности учреждений здравоохранения остается достаточно высокой. Имеющееся 

в секторе здравоохранения компьютерное оборудование является недостаточным для 

внедрения новых информационных технологий в полном объеме. Поэтому с учетом 

опыта внедрения пилотных проектов и для решения возникших проблем 

Министерством здравоохранения разработан проект «Стратегии электронного 

здравоохранения на 2016-2020 годы». Разрабатывается комплексный план внедрения 

информационных систем для перевода в электронный режим работы лабораторий, 

аптек и других служб организаций здравоохранения. Такая работа ведется для 

исключения бумажной обработки и повторного ввода данных в различные 

информационные системы (Министерство здравоохранения КР. В Кыргызстане 

внедрят электронные карты пациентов и истории болезни. 2016г.). Также обсуждается 

вопрос по совместному сотрудничеству с ГРС в создании национальной базы данных 

лекарственных средств, которая обеспечит контроль движения лекарственных средств 

в здравоохранении.  

В ходе данного мониторинга было установлено, что цены на лекарственные 

препараты в аптеках на территории больниц города Бишкека гораздо выше, чем за 

пределами медицинских учреждений. Это отрицательно сказывается на доступности 

препаратов. Кроме того, многие больницы самостоятельно закупают лекарства. 

Процесс закупок не прозрачен. Система закупки будет прозрачной, повысятся 

эффективность, стабильность и быстрота поставок лекарственных средств. Также будет 

создан эффективный механизм противодействия производству, завозу и обращению 

фальсифицированных лекарственных средств на территории страны (Министерство 
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здравоохранения КР. В Кыргызстане внедрят электронные карты пациентов и истории 

болезни. 2016г.). 

В системе здравоохранения существует проблема дефицита медицинских кадров, 

особенно в отдаленных районах. Человеческие ресурсы и компетенция в области 

информационно-коммуникационных технологий являются ключевым фактором 

инновационного развития, использование которых приведет к социальным и 

экономическим эффектам. 

Для базового и непрерывного профессионального образования врачей, особенно из 

регионов страны электронное здравоохранение позволяет получать дистанционное 

обучение центральных обучающих программ. 

Появляется возможность проведения консилиумов и консультаций врачей 

пациентов.  

Появляется возможность повышения оперативности и качества принимаемых 

решений.  

Сокращаются издержки в управлении здравоохранением на разных уровнях 

управления.  

Реализация основных мероприятий Программы будет осуществляться в рамках 

Национальной программы реформирования здравоохранения "Ден соолук", с 

использованием принципа широкосекторального подхода SWAp, при котором 

международные организации (Всемирный банк, Немецкий банк развития, Швейцарское 

бюро по сотрудничеству) оказывают финансовую поддержку бюджету страны наряду с 

сохранением параллельного финансирования другими международными 

организациями по развитию программ здравоохранения. 

Финансовые средства международных организаций направляются на улучшение 

инфраструктуры, закупку оборудования и расходных материалов, приобретение 

компьютерной техники, оплату консультационных и информационных услуг, 

повышение потенциала медицинских работников, а также проведение других 

мероприятий, способствующих достижению поставленных задач по улучшению 

качества медицинской помощи и здоровья населения в целом. 

Дальнейшее внедрение подобных систем в других  медицинских учреждениях 

Кыргызстана, позволит объединить в единую электронную сеть всю систему 

здравоохранения и даст возможность четко регулировать и 

координировать  деятельность всей системы здравоохранения. В рамках внедрения 

электронного здравоохранения в организации здравоохранения республики, Аксыйская 
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территориальная больница перешла на электронную форму учета пациентов 

(Министерство здравоохранения КР. Аксыйская территориальная больница перешла на 

электронную форму учета пациентов). 

В результате внедрения электронной системы, пациенты получают качественное 

медицинское обслуживание и качественные лекарственные средства, врачи получают 

возможность принятия решения с учетом диагностики специалистов смежных 

направлений медицины. Электронная  система должна также положительно сказаться 

на стоимости медицинской помощи в результате сокращения числа излишних 

обследований и их дублирования. 

Наряду с разработкой современных информационных систем, необходимо 

приложить усилия для совершенствования законодательно-нормативной базы отрасли, 

регламентирующей порядок работы с документами в смешанном документообороте 

(Маманов М. Как Турция построила максимально эффективную и прозрачную базу 

данных по лекарственным средствам 2016г.). 

Национальный информационный банк должен объединять поставщиков 

лекарственных средств, закупщиков и пользователей. Использование штрих-кода 

обеспечит контроль каждого зарегистрированного в Национальной информационной 

базе материала. Зарегистрированные в системе фирмы и закупщики могли бы 

напрямую узнавать стабильные и одинаковые цены по всей стране. Являющийся весьма 

важным вопросом рынка медицинских приборов это контроль и надзор деятельности 

также будет намного легче для властей. Если информация будет открытой, то это 

повысит конкуренцию, вследствие чего поднимется и качество услуг, а цены будут 

оптимальными. Все будут работать в открытой конкурентоспособной среде, что 

позволит гражданам нашей страны пользоваться услугами по международным 

стандартам (Аматов Д.: Как Турция построила максимально эффективную и 

прозрачную базу данных по лекарственным средствам 2016г.). 

Создание Информационных систем требует времени и решения технических 

вопросов, слаженной работы государственных органов, оптовых фармпоставщиков и 

розничной аптечной сети. Когда пациенту назначают лекарственный препарат, и он 

приходит в аптеку с рецептом, аптека набирает номер этого рецепта в базу данных о 

лекарствах, чтобы проверить данные рецепта и зафиксировать отпуск препарата. Тут 

же база данных о лекарствах показывает, что данный рецепт выписан конкретным 

врачом (с указанием всех данных по этому врачу, включая данные его диплома, 

специальности, места его работы и др.), там же указывается диагноз и статус пациента 

http://old.med.kg/index.php/ru/novost/1538-aksyjskaya-territorialnaya-bolnitsa-pereshla-na-elektronnuyu-formu-ucheta-patsientov.html
http://old.med.kg/index.php/ru/novost/1538-aksyjskaya-territorialnaya-bolnitsa-pereshla-na-elektronnuyu-formu-ucheta-patsientov.html


 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

84 

 

с видом льготы на выписанное лекарство (с частичной сооплатой, полностью 

бесплатно).  

Далее, при отпуске лекарства пациенту, данные по отпущенной упаковке 

лекарства считываются в базу данных, в которой фиксируется, что данная конкретная 

упаковка отпущена пациенту Х в конкретной аптеке фармацевтом У. Второй раз, эта 

конкретная упаковка не может быть продана больше в Турции – база данных лекарств 

не пропустит. Такая же система мониторинга движения лекарства функционирует и в 

больничной сети. Таким образом, в Турции налажена система прослеживаемой 

каждой упаковки ЛС с момента пересечения границы до его потребления. Система 

закупки становится прозрачной, цена становится определяющим фактором, на рынок 

смогут заходить и маленькие фирмы. Все тендеры будут проводиться в электронном 

виде. Врачам и медработникам станет легче (БатыралиевТ. В Кыргызстане будет 

много противников введения национальной медицинской базы данных 2013г.). 

Все действия по медицинским вмешательствам, включая назначения врачами 

лекарств, прослеживаются по различным базам данных. То есть везде остается след, 

по которому можно отследить все действия медицинских работников или 

фармацевтов, историю назначений лекарств конкретному человеку и др. Чтобы 

снизить цены на лекарства, нужно контролировать стоимость самых покупаемых 

препаратов, а также заключать долгосрочные контракты с производителями 

лекарственных средств. Для Министерства здравоохранения введение базы данных о 

лекарствах, позволяет обеспечить контроль и регистрацию лекарственных средств и 

медицинской техники по всей республике. Повысится эффективность поставок, 

регистрации и отслеживания цепочки. Появится возможность осуществлять ценовой 

контроль покупки медицинского оборудования и лекарственных препаратов по 

республике. Будет гарант точного выполнения условий контрактов.  

Основными преимуществами Национального базы данных (НБД) о лекарствах, 

является повышение качества предоставляемых услуг, быстрая поставка 

медицинского оборудования и лекарственных средств, прозрачность и стабильность, 

регулирование расходов на здравоохранение по республике. Обеспечится 

согласованность и прозрачность решений о финансировании закупок лекарств. Это 

позволит планомерно выстроить политику закупки необходимых средств на данный 

или близлежащий период и обеспечит равномерное распределение. 

НБД поможет нашей стране перейти на новую ступень развития и контроля, что 

является эффективным методом борьбы с коррупцией. Это не пилотный проект, так как 
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НБД существует во многих странах и успешно себя зарекомендовал (Храмцовская Н.А. 

Проблемы управления документами в здравоохранении в условиях внедрения 

информационно-коммуникационных технологий.). 

3. Выводы 

Электронное здравоохранение во-первых, повысит качество медицинских услуг; во-

вторых снизит нагрузку работников медицинских организаций; в третьих, сократит 

время ожидания пациентов приема к врачу. 

Идентификация и введение электронных счетов позволит использовать 

страховыесредства по месту обращения пациентов за медицинской помощью и по 

месту лечения.  

Для Министерства здравоохранения введение базы данных о лекарствах, позволяет 

обеспечить контроль и регистрацию лекарственных средств и медицинской техники по 

всей республике.  

Электронное здравоохранение исключит неформальные выплаты пациентов  

Электронное здравоохранение позволяет получать дистанционное обучение 

центральных обучающих программ. 

Имеющееся в секторе здравоохранения компьютерное оборудование является 

недостаточным для внедрения новых информационных технологий в полном объеме.  

Для внедрения электронной медицинской карты пациентов по всем организациям 

здравоохранения требуются значительные финансовые средства. 
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Özet 

Dünya nüfusunun 7.5 milyara yaklaĢtığı günümüzde nüfusun yarısından fazlası yoksulluk sınırında 

yaĢamaktadır. Dolayısıyla siyasi otoritenin öncelikli hedeflerinden biri de yoksulluk probleminin çözüme 

kavuĢturulması ve sürdürülebilir sosyal geliĢmenin sağlanmasıdır. Bu konuda genel eğilim; sosyo-ekonomik 

alanda kamunun payının giderek azalması ve özel giriĢimlerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi yönündedir. Bu 

kapsamda sosyal giriĢimlerin önemi gün geçtikçe artmakta ve faaliyet alanları da geniĢlemektedir. ÇalıĢmada 

öncelikle sosyal giriĢimci ve sosyal giriĢimcilik kavramlarına iliĢkin literatür taraması yapılacaktır. Sonrasında 

ise Türkiye‘de sosyal giriĢimciliğin geliĢimi değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmanın son bölümünde ise mevcut teĢvik 

sistemimizde sosyal giriĢimciliğe yönelik teĢvik hükümlerinin değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal GiriĢimci, Sosyal GiriĢimcilik, TeĢvik. 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

SUPPORTS IN TURKEY: PROBLEMS AND RECOMMENDED SOLUTIONS 

Abstract 

Today the world population is approaching 7.5 billion and more than half of the population lives on the 

poverty line. Therefore, one of the primary goals of the political authority is to resolve the problem of poverty 

and to ensure sustainable social development. The general trend is; The reduction of the share of the socio-

economic area public sector is the more responsibility private enterprises undertake. In this context, the 

importance of social enterprises is increasing day by day and the fields of activity are expanding. In the study, 

firstly literature search related to concepts of social entrepreneurship and social entrepreneurship will be done. 

Then the development of social entrepreneurship in Turkey will be evaluated. In the last part of the study, the 

incentive provisions for social entrepreneurship will be evaluated in our existing incentive system. 

Keywords: Social Entrepreneur, Social Entrepreneurship, Incentive 

1. GiriĢ 

GiriĢimcilik kavramı günümüzde ülkelerin büyüme ve kalkınmalarının sağlanmasında en 

önemli faktörlerin baĢında gelmektedir. GiriĢimci risk alan, üretim faktörlerini biraya getirip 

katma değer yaratan kiĢidir. Sonrasında bu tanıma inovasyon kavramı da eklenmiĢtir. 

Dolayısıyla tüm ülkeler büyüme ve kalkınma hedeflerini gerçekleĢtirebilmek için giriĢimcileri 

çeĢitli araçlarla desteklemeye çalıĢmaktadır. Bunun nedeni ise giriĢimcilerin ekonomik ve 

sosyal hayata yaptıkları önemli katkılardır. GiriĢimciler; ekonomik anlamda yeni iĢ kollarının 

yaratılmasına, üretimin ve milli gelirin artmasına, iĢsizliğin azalmasına, bölgesel geliĢmiĢlik 

farklılıklarının azalmasını sağlamaktadır. Sosyal alanda ise değiĢimin ve dönüĢümün öncüsü 

konumundadırlar (Çetinkaya vd., 2012:232-233).  

KüreselleĢme süreci ile artan rekabet hem iĢletmeleri hem de ülkeleri etkisi altına almıĢtır. 

ġirketler karlarını maksimize etmeye çalıĢırken, ülkeler de orta gelir tuzağından çıkabilmek 

baĢka bir ifade ile milli gelir seviyelerini yükseltebilmek için üretim kapasitelerini arttırmak 

mailto:mustafa.mıynat@cbu.edu.tr
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zorundadır. Bu zorunluluktan ötürü tüm ülkeler giriĢimcilik ekosistemin geliĢebilmesi için 

politikalar uygulamaktadırlar.  

Uygulanacak politikaların baĢarılı sonuçlar verebilmesi için her giriĢimci türünün 

özelliklerinin ve önceliklerinin bilinmesi gerekmektedir.  Literatürde farklı giriĢimcilik türleri 

tanımlanmıĢ ve her bir giriĢimci türünün özellikleri belirlenmiĢtir. Bu kapsamda çalıĢmanın 

amacı sosyal giriĢimcinin tanımı ve özelliklerine değinilerek ülkemizde henüz geliĢen sosyal 

giriĢimciliğin çeĢitli kurum/kuruluĢlar tarafından nasıl desteklendiğinin açıklanması ve bu 

desteklerden yararlanırken sosyal giriĢimcilerin karĢılaĢtığı sorunlar üzerinde durulmuĢtur. 

2. Kavramsal Çerçeve: Sosyal GiriĢimciliğin Tanımı ve Katkıları 

Sosyal giriĢimcilik, piyasadaki baĢarısızlıkların giderilmesi ihtiyacından, sosyal açıdan 

önemli mal ve hizmetlerin yeterince sunumunu gerçekleĢtirmek ve toplumsal farkındalığı 

sağlamada geleneksel kar amacı gütmeyen kuruluĢların yetersiz kalmasından dolayı son 

dönemde tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır (Heaney&Hill,2010:4). 

Sosyal ve giriĢimcilik kavramlarından oluĢan sosyal giriĢimciliğin literatürde birçok 

tanımlaması yapılmıĢtır. Ġlk kez 1953‘te Bowen‘in «giriĢimcilerin sosyal sorumlulukları» adlı 

eserinde yer alan kavram, 2000 yılından sonra kar amaçlı iĢ dünyası ile sosyal bir amaca sahip 

hayırseverlik dünyasını birleĢtiren bir köprü görevine bürünmüĢtür. Dünyada sosyal 

giriĢimcilik Ashoka‘nın kuruluĢu ile gündeme gelmiĢtir. 1980 yılında Amerikalı William 

Drayton tarafından sosyal aktör olarak görülen sosyal giriĢimcilik kuruluĢ ile önem 

kazanmıĢtır ((Koçak ve Kavi,2014:28), (Kayalar ve Arslan:58)) 

Literatürde sosyal giriĢimcilikle ilgili farklı tanımlar yer almaktadır. King ve Roberts 

(1987) sosyal giriĢimciliği yenilik ve liderlik özellikleriyle, Leadbeater (1997) kar 

maksimizasyonundan ziyade sosyal refah için meydana getirilen giriĢimci davranıĢıyla,  Mair 

ve Martı (2006) sosyal değiĢimi arttıran ve sosyal ihtiyaçları tatmin etmek hedefiyle farklı 

kaynakları toplayan ve yenilikçi olarak kullanmakla, Peredo ve McLean (2006) sosyal değer 

meydana getirmekle, Yunus (2010) ise kar hedefiyle değil kiĢilerin öncelikli ihtiyaçlarının 

tatmin edilmesi iĢ modeli olarak ifade etmiĢlerdir (Gusseinova, 2015:11-12).  

TÜSEV sosyal giriĢimleri ―sosyal bir hedefe yönelik olarak ticari faaliyetlerin bir araç 

olarak kullanıldığı ve elde edilen gelirin yine bu sosyal hedefe yönlendirildiği‖ bir iĢ modeli 

olarak tanımlamaktadır (TÜSEV, 2010). 

Sobhani ve Gasnier (2012)‘e göre sosyal giriĢimci; dezavantajlı gruplar veya düĢük gelir 

grubundaki kiĢilerin ihtiyaç duydukları fonları yaratan, piyasa temelli ve görev odaklı 

organizasyonlardır. Bu organizasyonlar kuruluĢ biçimlerine göre kar amacı gütmeyen 
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kuruluĢlar olabileceği gibi, kooperatif veya baĢka modeller ile kurulmuĢ olabilir (Sobhani ve 

Gasnier, 2012:2).  

Literatürde ortak bir tanımın olmaması temel sebebi sosyal ve giriĢimcilik kavramlarının 

boyutlarının geniĢ olmasından dolayıdır. Sosyal giriĢimcilik üzerine yapılan tanımlamalarda 

farklı özellikler vurgulanırken genellikle tekrar edilen ifadeler karĢımıza çıkmaktadır.  Bu 

ifadeleri özetlemek gerekirse (Kümbül Güler, 2011:87); 

- Sosyal ihtiyaçları önemseme 

- Sosyal değer meydana getirme 

- Ġktisadi, sosyal ve çevresel örgüt meydana getirme 

- Yenilikçi yaklaĢımlara sahip olma 

- Sorunların çözümünde kaynakları en iyi seviyede kullanma 

Sosyal GiriĢimciliğin faydalarını ise Ģu Ģekilde ifade edebiliriz: 

- Etkin ve kaliteli sosyal hizmetler sağlayarak kamunun yükünü hafifletir. 

- Ġstihdam imkânları meydana getirir. 

- Ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlar. 

- Dezavantajlı grupların istihdamını sağlayarak topluma katılıma destek olur.  

- KiĢilerin bir araya gelmesini sağlayarak sosyal sermaye düzeyini arttırır. 

- Sivil toplum kuruluĢları için sürdürülebilir mali kaynak meydana getirerek sivil 

toplumu ve dolayısıyla katılımcı demokrasiyi güçlendirirken pozitif sosyal 

değiĢimi destekler. 

Sosyal giriĢimcilerin ekonomik hayata en büyük etkisi, sürdürülebilir kalkınmanın 

gerçekleĢmesinde ortaya çıkmaktadır. Sosyal giriĢimciler sayesinde; bir taraftan dezavantajlı 

gruplar tarafından üretilen mal ve hizmetlere talep oluĢtururken, diğer taraftan bu kiĢileri 

üretim sürecine dâhil ederek toplam arz miktarının artmasına yardımcı olmaktadır (Sobhani 

ve Gasnier, 2012:4). Bu sayede merkezi yönetimin bütçesinde kaynak dağılımının 

değiĢmesine de yardımcı olmaktadır. Sosyal giriĢimciler sayesinde kadınlar, eğitim seviyesi 

düĢük bireyler, engelli bireyler de üretim sürecine dâhil olarak gelir elde etme imkânına sahip 

olacaklarından merkezi idare bütçesinden bu gruplara yönelik transfer harcamalarında bir 

azalma meydana gelecek, bu vesile ile devlet harcama kompozisyonunu değiĢtirerek eğitim, 

sağlık, altyapı gibi alanlara daha fazla kaynak ayırma imkânına sahip olabilecektir. 
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ġekil 1: Sosyal GiriĢimciliğin Katkıları 

Kaynak: (Sobhani ve Gasnier, 2012:5-6)‘ dan yararlanılarak oluĢturulmuĢtur. 

Sosyal giriĢimciler ġekil 1‘de görüldüğü gibi birçok pozitif etkiyi bünyesinde 

barındırmaktadır. Öncelikle sosyal giriĢimcilik sayesinde dezavantajlı gruplar üretim sürecine 

katılarak ticari kapasitede artıĢ yaĢanmasını sağlar. Bu ekonomik etki dıĢında bu giriĢimcilik 

türünün sosyal katkısı zaman zaman ekonomik katkısının önüne geçmektedir. Örneğin; 

Kolombiya‘da Oro Verde Cooperation; ülkenin en yoksul ve çatıĢmaların en yoğun yaĢandığı 

bölgede faaliyette bulunan küçük ölçekli maden zanaatkârlarını bir araya getirmiĢ ve bu 

zanaatkârların bir aile Ģirketi olarak faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamıĢtır. Bu aile 

Ģirketlerinde iĢlenen altın ve platinin çevre dostu olarak üretilmesi sağlanmıĢtır. Bu sayede bir 

taraftan çevrenin korunmasına katkıda bulunulmuĢ diğer taraftan da bu sayede üretilen altın 

ve platin piyasa değerinin üzerinde satılmıĢtır. Bu sayede bölgede gelir düzeyi arttığı için 

bölge halkının yasa dıĢı faaliyetlerle olan iliĢkileri azalmıĢ ve suç oranında azalma tespit 

edilmiĢtir (Sobhani ve Gasnier, 2012:5-6).  

Tablo 1: SeçilmiĢ Sosyal GiriĢimcilerin Topluma ve Ekonomiye Katkıları 

Sosyal GiriĢimcinin 

Adı/Faaliyet Alanı 

Yenilik Katkısı Ekonomik 

Katkısı 

Çevresel Katkısı Kurumsal 

Katkı 

Oro Verde (Kolombiya, 

Madencilik) 

Kıymetli metal 

üretiminde ilk yerel 

sertifika alımı 

Üretim ve gelir 

artıĢı.700 

madenciye iĢ 

imkânı 

sağlanmıĢtır 

4.500 hektar 

tropik arazinin 

tahrip edilmesinin 

önüne geçilmiĢtir 

Sorumlu 

Madencilik 

Birliği 

KurulmuĢtur 

Pesinet (Mali,Sağlık) Ülkede erken uyarı 

sistemiyle dar gelirli 

ailelerin 

çocuklarının sağlık 

koĢulları iyileĢtirildi 

Sağlık 

harcamalarının 

azalması 

Hastalık sayısının 

azalması 

- 

Hathay Bunano 

Proshikhan Samity 

(Banglades, üretim-

satıĢ/pazarlama) 

Kırsal kesimde 

üretilen ürünlerin (el 

iĢi oyuncak ve 

kıyafet) 

değerlendirilmesi 

3.000 den fazla 

kadına iĢ imkânı 

sağlamıĢtır. 

ġirket elde ettiği 

karın %42‘sinin 

eğitim, araĢtırma 

faaliyetleri için 

kullanmaktadır. 

- 

Kaynak: (Sobhani ve Gasnier, 2012:6-7)‘den yararlanarak oluĢturulmuĢtur. 

Ġnsani 
GeliĢim 
Etkisi 

Ticari 

Kapasite 

ArtıĢı 

Çevresel 
Etki 

Yenilik 
Etkisi 
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Tablo 1‘de görüldüğü üzere sosyal giriĢimciler sosyal, ekonomik ve çevresel düzeyde bir 

değer yaratıp bu pozitif etkilerin ülke ekonomisinin geneline yaymaktadır.  

3. Türkiye’de Sosyal GiriĢimcilik: Mevcut Durum ve Yararlanılan Desteklerin 

Değerlendirilmesi 

ÇalıĢmamızın baĢında da belirttiğimiz üzere giriĢimcilik faaliyetleri her ülkede farklı 

düzeylerde ve farklı politika araçları ile desteklenmektedir. Bu desteklerin temelini sosyal 

giriĢimcilerin ihtiyaç duydukları finansmanın sağlanması oluĢturmaktadır.   

Türkiye‘de faaliyet gösteren sosyal giriĢimciler Binyıl Kalkınma hedefleri kapsamında 

ülke ekonomisine çevrenin korunması, kadın yoksulluğunun azaltılması, eğitim, çocuk ve 

anne ölümlerinin azaltılması, gıda yetersizliğinin önlenmesi alanlarında doğrudan katkı 

sağlamaktadır (DerviĢoğlu Okadan ve Görgülü, 2012:18). Ülkemizde faaliyette bulunan 

sosyal giriĢimcilik örnekleri; AYDER ve DüĢler Akademisi, GENÇTUR, Buğday, 

Çöp(m)adam (Ev hanımlarına Çöpten Ġstihdam Yaratmak), KEDV‘dir. 

Ülkemizde sosyal giriĢimcilere yönelik kapsamlı çalıĢmalar sürdüren TÜSEV‘in  ―Sosyal 

GiriĢim ve Türkiye Ġhtiyaç Analizi Raporu‖ nda sosyal giriĢimcilerimizin güçlü ve zayıf 

yönleri ġekil 2‘de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 2: Türkiye‘de Sosyal GiriĢimcilerin Güçlü ve Zayıf Yönleri 

Kaynak: TÜSEV Sosyal GiriĢim ve Türkiye Ġhtiyaç Analizi Raporundan yararlanarak hazırlanmıĢtır. 

ġekil 2‘de belirtildiği üzere ülkemizde sosyal giriĢimcilerin karĢılaĢtığı sorunların baĢında 

tanım karmaĢası gelmektedir (TÜSEV,2012:14). Bu sorun nedeniyle ülkemizde sosyal 

giriĢimcilik ülkemizde Ģirketlerin yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle eĢ değer 

görülmektedir. Ülkemizde sosyal giriĢimciler genellikle dernek, vakıf ve kar amacı gütmeyen 

Ģirket olarak kurulmaktadır. Ülkemizde dernek ve vakıflar farklı statülere sahip olarak 

kurulmaktadır. Eğer bir vakıf/ dernek;  Bakanlar Kurulu tarafından kamu yararına kurulduğu 

•Ġnsan, teknoloji ve mali kaynak potansiyeli 

•Destekleyici altyapı ve iletiĢim ağları 

•Ġyi örneklerin varlığı 

•Artan Ġlgi 

Güçlü Yönler 

•Kurumsal Tanım Yetersizliği 

•Mali yetersizlik 

•AĢırı Bürokrasi 

•Muhatap Eksikliği 

Zayıf Yönler 
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tespit edilirse vergi muafiyeti hakkını elde etmektedir. Bu hakkın elde edilmesi uygulamada 

hem vakıf hem de bağıĢçılar açısından önemli bir vergisel avantaj sağlamaktadır. Ancak bu 

noktada dernek/vakfın faaliyet amacı dıĢında sadece dernek/vakfa gelir getirici faaliyetler için 

kurulmuĢ veya ortak olunmuĢ ayrı bir tüzel kiĢiliğe haiz Ģirketler de bulunmaktadır. Bu 

Ģirketler, geleneksel Ģirketler gibi faaliyet göstermekte ancak karları dernek/vakfın faaliyet 

amaçlarının gerçekleĢmesi için kullanılmaktadır. Bu Ģirketler sağladıkları toplumsal faydaya 

rağmen kar amacı güden Ģirketlerle aynı vergi mevzuatına tabi tutulmaktadır.  

Ülkemizde sosyal giriĢimcilerin kooperatif Ģeklinde de kurulduğu gözlemlenmektedir. Bu 

noktada mevzuatımızda sosyal kooperatif tanımının olmaması büyük eksiklik olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Çünkü sosyal amaçla kurulan kooperatiflerin diğer kooperatiflerle 

aynı finansal olanaklara sahip olması her zaman beklenemez (TÜSEV,2012:18). Bu 

kapsamda vergi mevzuatımızda sosyal kooperatiflere muafiyet ve istisna sağlanması faydalı 

olacaktır.  

Son dönemde yapılan çalıĢmalarda sosyal giriĢimlere yatırım yapılmasında vergi 

teĢviklerinin etkisi tartıĢılmaktadır. Ülkemizde; sosyal giriĢimciliği, temelde melek 

yatırımcılar, uluslararası vakıflar, kamu kurumları ve diğer kuruluĢlar desteklemektedir. 

ÇalıĢmamızın bu kısmında bu kurum/kuruluĢların verdiği desteklerden sosyal giriĢimcilerin 

nasıl yararlanabileceği hakkında bilgi verilmiĢtir 

3.1. Melek Yatırımcılar ve Uluslararası Vakıflar 

Melek yatırımcı; risk ve büyüme potansiyeli içeren projelere sahip fakat finansman 

ihtiyacı olan giriĢimcilere, sermaye sağlayan, yatırım yapan, tecrübelerini veren bir nevi 

giriĢim sermayesi fonlarına benzeyen özel bir yatırımcı türüdür (Alptekin, 2013: 1). Melek 

yatırımcılar sermayesi kısıtlı veya bulunmayan sosyal giriĢimcileri ortaklık ile 

desteklemektedir.  

Ülkemizde genellikle melek yatırımcıların bulunduğu internet ağları <sosyal giriĢim.org> 

‘da belirtildiği üzere E-Tohum, Galata Business Angels (GBA), Bireysel ve Toplumsal 

Yaratıcılık Merkezi (BYTM), LABX, Türkiye ĠĢ Melekler Ağı, Ashoka, Skoll Vakfı, Omidyar 

Network, Acumen Fonu ve Genious gibi ağlardır. Türkiye‘deki ĠĢ Melekleri Ağının ilk 

uygulaması, ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafından geliĢtirilen METUTECH-BAN olup, 

yatırımcıları bir araya getirmekte ve teknoloji tabanlı giriĢimcileri yatırımcı iĢ melekleriyle 

buluĢturmayı hedeflemektedir. Ayrıca Avrupa ĠĢ Melekleri Ağı (EBAN-European Business 

Angels Network)‘na da bu dernek üyedir. Türkiye‘nin ilk ticari melek yatırımcı ağı, LabX 

Melek Yatırımcı Ağı, 2006‘da kurulmuĢtur. Merkezi New York‘ta olan Endeavor, 2006 

yılında Türkiye‘de faaliyetlerine baĢlamıĢtır. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye'nin 
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Odalar bünyesinde kurulan ilk ve bölgesel kalkınmayı amaçlayan iĢ meleği ağı olan 

MersinBAN‘ı 2009 yılında faaliyete geçirmiĢtir. Galata ĠĢ Melekleri, 2010 yılında 16 

yatırımcı tarafından kurulan bir melek yatırımcı ağıdır. Galata ĠĢ Melekleri kâr amacı 

gütmeyen bir dernek olarak faaliyet göstermekte olup melek yatırımcılar ile giriĢimcileri bir 

araya getirerek yatırım olanakları ve startup‘ larla ilgili fikir alıĢveriĢi yapmalarını sağlayan 

bir platformdur (Bayar, 2012: 142). 

Ülkemizde 05.02.2013 tarihinde 28560 sayı ile Resmi Gazete‘de yayımlanan Hazine 

MüsteĢarlığınca çıkarılan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik ile melek 

yatırımcılar için önemli düzenlemeler yapılmıĢtır. Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansına 

sahip yüksek gelirli melek yatırımcılar, bir firmaya yaptıkları yatırımın %75‘ini; Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu ile Küçük 

ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından belirlenen 

araĢtırma, geliĢtirme ve yenilikçilik programları kapsamında destek almıĢ bir Ģirket ise 

yatırımlarının %100‘ünü aynı takvim yılı içerisindeki kiĢisel vergi matrahlarından 

düĢebilmektedirler. ġirkette minimum iki sene kalıp çıkıĢ yapıldığında yatırımcının elde ettiği 

gelir vergiden muaf sayılacaktır. Bu kapsamda Devlet Desteği Sağlanacak Sektörlere ĠliĢkin 

Liste yayınlanmıĢtır (Resmi Gazete, 2013: 1) 

3.2. Kamu Kurumları 

Ülkemizde sosyal giriĢimlerin farklı tüzel kiĢiliklerce faaliyette olması sebebiyle yalnızca 

sosyal giriĢimcilere yönelik destek veren bir kamu kuruluĢu bulunmamaktadır. Genel olarak 

KOSGEB, Kalkınma Ajansları, ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Dairesi BaĢkanlığı ve 

BaĢbakanlık Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Genel Müdürlüğü sosyal giriĢimcilere destek 

vermektedir.  

KOSGEB kapsamında bulunan ―GiriĢimcilik Destek Programı‖ ile ekonomik kalkınma ve 

istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan giriĢimciliğin desteklenmesi, 

yaygınlaĢtırılması ve baĢarılı iĢletmelerin kurulmasını amaçlanmaktadır. Yeni GiriĢimci 

Desteğine; bu Program kapsamında Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimini tamamlayan 

giriĢimcilerin kurdukları iĢletmeler ile ĠġGEM’de yer alan iĢletmeler (sahip veya ortaklarının 

Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimine katılım Ģartı aranmaksızın) baĢvurabilir. Bu destekten 

KOBĠ niteliğinde kurulan sosyal giriĢimciler yararlanabilirler. 
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Tablo 2: KOSGEB GiriĢimcilik Destek Programında Yer Alan Destekler 

DESTEK UNSURU 
 

ÜST LĠMĠTĠ 

(TL) 

DESTEK ORANI 

(%) 

DESTEK ORANI 

(%) 

(1.ve 2. Bölge) 
(3., 4., 5. ve 6. 

Bölge) 

ĠĢletme KuruluĢ Desteği Geri 

Ödemesiz 

2.000 - 

KuruluĢ Dönemi Makine, 

Teçhizat, Ofis Donanım ve 

Yazılım Desteği 

18.000 60 70 

ĠĢletme Giderleri Desteği 30.000 Kadın GiriĢimci, 

Gazi, Birinci 

derecede Ģehit 

yakını veya Engelli 

Kadın GiriĢimci, 

Gazi, Birinci 

derecede Ģehit yakını 

veya Engelli 

Geri Ödemesiz Destekler Toplamı 50.000 GiriĢimciye GiriĢimciye 

Sabit Yatırım Desteği Geri 

Ödemeli 

100.000 %80 uygulanır. %90 uygulanır. 

10. Kalkınma Planında giriĢimciliğe özel bir önem verilmiĢtir. Ġhtisas raporunda 

ülkemizde bu konudaki en büyük eksiklik sosyal giriĢimciliği kolaylaĢtıran ve teĢvik eden bir 

düzenlemenin olmaması olarak tespit edilmiĢtir. Raporda 8. Temel Politika ve Amaç baĢlığı 

altında sosyal giriĢimciliğin desteklenmesi gerekliliğine vurgu yapılmıĢtır (Kalkınma 

Bakanlığı, 2014: 81 ve 94). Bu öncelik 2015-2018 yılları arasını kapsayan Türkiye 

GiriĢimcilik Stratejisi ve Eylem Planında bir kez daha belirtilmiĢtir. Planda 3. Stratejik Hedef 

olarak sosyal giriĢimcilik kapsamının ve tanımın belirlenmesi ve özellikle üniversitelerde 

sosyal giriĢimciliğin desteklenmesine yönelik faaliyetlerin yapılması gerekliliğine vurgu 

yapılmıĢtır (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,2014: 5) 

Yukarıda belirtilen öncelikler dâhilinde ülkemizde tüm giriĢimcilik türlerinin 

desteklenmesinde Kalkınma Ajansları büyük rol üstlenmiĢtir. Kalkınma ajansları; bölgesel 

geliĢmenin hızlanması, plan ve programlarının gerçekleĢtirilmesi hedefiyle Ajansın baĢvuru 

rehberinde ilan ettiği sektör ve konularda, uygun baĢvuru sahiplerine aracı kuruluĢlarla 

iĢbirliği yaparak sağladığı faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Faiz desteği, gerçek ve tüzel kiĢilerin kar elde etmek için aracı kuruluĢlardan alacakları 

krediler karĢılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin karĢılanmasını öngören karĢılıksız 

destektir. Faizsiz kredi desteği, gerçek ve tüzel kiĢilerin baĢvuru aracı kuruluĢlar eliyle kredi 

verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları mevzuatında belirtilen usul ve esaslar 

dâhilinde Ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karĢılıksız 

destek olarak ifade edilmektedir (Ġzmir Kalkınma Ajansı). 

Bu kapsamda ülkemizde kalkınma ajanslarının sosyal giriĢimcilere yönelik özel 

programlar da uyguladığı görülmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sosyal 

giriĢimcilere yönelik olarak ―Sosyal GiriĢimcilik Odaklı Genç GiriĢimcilik GeliĢtirme 
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Programı‖ açılmıĢtır. Program kapsamında 7 gün sürecek bir çalıĢtay planlanmıĢtır. 

Eğitimlere düzenli katılan sosyal giriĢimci adaylarına KOSGEB Uygulamalı GiriĢimcilik 

Sertifikası verilmiĢ ve baĢarılı sosyal giriĢimciler mentörlük programına ve Ankara Sosyal 

GiriĢimcilik YarıĢmasına katılma fırsatı yakalamıĢlardır (Ankara Kalkınma Ajansı). Yine 

Ġstanbul Kalkınma Ajansı Tarafından 2016 yılında kar amacı gütmeyen kuruluĢlar için ― 

GiriĢimcilik Mali Destek Programı‖ açılmıĢ ve bu programdan sosyal giriĢimciler 

yararlanabilmiĢlerdir. Yine bu kapsamda Boğaziçi Üniversitesi ĠĢ Ġnsanları Derneği tarafından 

Ġstanbul Kalkınma Ajansı ve T.C. Kalkınma Bakanlığı desteği ile ―Sosyal GiriĢimcilik 

Programı(SoGip) yürütülmüĢtür. Program kapsamında eğitimler verilerek somut projelerin 

desteklenmesi sağlanmıĢtır.  

Kalkınma Bakanlığı tarafından belirtilen öncelikler dâhilinde TÜBĠTAK tarafından sosyal 

giriĢimciliğin desteklenmesi için yarıĢma düzenlenmektedir. YarıĢmaya ön lisans, lisans ve 

lisansüstü öğrenciler katılmaktadır. YarıĢma neticesinde birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 

TL, üçüncüye 5.000 TL tutarında ödül verilmektedir.  

ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Dairesi BaĢkanlığı, kurumsal kapasitelerinin geliĢtirilmesi, 

kamu ile olan iliĢkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması 

gibi çeĢitli hedeflerle derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. Bu kapsamda, ―ĠçiĢleri 

Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge‖ çerçevesinde, 

derneklere hazırladıkları projeleri gerçekleĢtirmek üzere mali yardım yapılmaktadır. Bu 

kapsamda BaĢkanlık tarafından sivil toplum kuruluĢları için proje yardım çağrıları 

yayınlanmaktadır. Bu kapsamda BaĢkanlık gençlerin, kadınların ve engellilerin 

giriĢimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeleri destekleyeceğini 

belirtmiĢtir (T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Dairesi BaĢkanlığı, 2017:5) 

BaĢbakanlık Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Genel Müdürlüğü‘nün Gelir Getirici 

Proje Destekleri 2015 yılına kadar Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik (SYDT) 

Fonu kaynakları ile desteklenmiĢ ancak 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi ile ortaklaĢa 

gerçekleĢtirilen ―Gelir Getirici Projelerin Etki Analizi ÇalıĢmasının‖ değerlendirilmesi 

neticesinde 02.07.2015/4 sayılı Fon Kurulu kararı ile Gelir Getirici Projelere Fondan kaynak 

aktarımına son verilmiĢtir. (https://sosyalyardimlar.aile.gov.tr)  

4. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Türkiye‘de sosyal giriĢimcilik konusunda karĢılaĢılan sorunların baĢında mevzuatta sosyal 

giriĢimcilere yönelik düzenleme eksikliği gelmektedir. Ülkemizde sosyal giriĢimciler; vakıf/ 

dernek iktisadi iĢletmesi, kooperatif veya kar amacı gütmeyen tüzel kiĢilik olarak faaliyet 
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göstermektedir. Sistemde yer alan bu farklı yapılanmalar sosyal giriĢimcilerin kamu ile olan 

iliĢkilerinde sorunlar yaĢamalarına neden olmaktadır. Mevzuattaki bu çok baĢlılık teĢvik 

sistemimizde de sadece sosyal giriĢimcilerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik teĢvik 

hükümlerinin oluĢturulmasının önüne geçmiĢtir.  

Ülkemizde son dönemde sosyal giriĢimciliğin desteklenmesi yönündeki faaliyetler hız 

kazanmıĢtır. Sosyal giriĢimciler; mevcut teĢvik sistemi içerisinde üniversiteler ve diğer kamu 

kurumları tarafından düzenlenen yarıĢmalar, eğitimler, hibeler ya da kredi destekleri yoluyla 

desteklenmeye çalıĢılmaktadır. Ancak bu özel kuruluĢların ve üniversitelerin kapasite 

geliĢtirme faaliyetleri sosyal giriĢimlerin geliĢmesi için tek baĢına yeterli olmamaktadır. Bu 

noktada sosyal giriĢimciliğin desteklenmesinde asıl görevi devlet üstlenmek zorunda 

kalmaktadır.  

Sosyal giriĢimcilerin ülkemizde karĢılaĢtığı sorunların baĢında tanım karmaĢası 

gelmektedir. Sosyal giriĢimcilerin statüsünün yeterince belirlenmemiĢ olması nedeniyle genel 

olarak mevzuatımızda sosyal giriĢimleri destekleyen özel bir teĢvik hükmü bulunmamaktadır. 

Ancak bu giriĢim türünün ülkemizde yeni geliĢmeye baĢlamıĢ olması ve diğer giriĢim 

türlerinden farklı özelliklerinin bulunduğu dikkate alındığında teĢvik mevzuatımızda özel 

düzenlemelerin yapılmasının gerekli olduğunu düĢünmekteyiz. 

Bu kapsamda mevzuatımızda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TeĢkilatlandırma 

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile kadın, çevre, kültür ve iĢletme 

kooperatifleri gibi sosyal fayda sağlayan kooperatiflerin statülerinin diğer kooperatiflerden 

ayrılmıĢtır. Bu ayrım, sosyal fayda sağlayan kooperatiflerin KOSGEB, Kalkınma Ajansları, 

ĠġKUR gibi kamu kuruluĢları ve Avrupa Birliği‘nin sağladığı mali desteklerden 

faydalanmalarının önünü açmıĢtır. 

Ekonomik kalkınma ve sosyal geliĢme alanında yaĢanan yapısal dönüĢüm ve 

sürdürülebilir kalkınmaya bölgesel düzeyde katkıda bulunan kalkınma ajansları; kamu-sosyal 

giriĢim iliĢkilerini belirlemede önemli bir paydaĢ olduklarından sosyal giriĢimcilere yönelik 

destekleri arttırmalıdır. Bu noktada önemli olan bir konu da kalkınma ajansları proje bazlı 

destek vermelidir. Ülkemizde proje yazma kültürünün henüz yeterince geliĢmediği göz önüne 

alındığında sosyal giriĢimciler bu desteklerden sınırlı ölçüde yararlanabileceği gerçeği ile 

karĢı karĢıya kalmaktayız. Desteklerden yararlanmak için proje yazımında profesyonel yardım 

alma ihtiyacı sosyal giriĢimlerin baĢlangıç maliyetlerinin daha da yükselmesine neden 

olacaktır. Bu kapsamda ajansların sosyal giriĢimcilere yönelik özel proje yazma eğitimleri 

vermesi gerektiğinin faydalı olacağı düĢünülmektedir.  
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Özet 

2000‘li yılların baĢından itibaren bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde yaĢanan hızlı geliĢmeyle birlikte iĢletme 

yönetiminde de makro düzeyde bir dönüĢüm yaĢanmıĢtır. GeçmiĢte konvansiyonel yapıda faaliyete baĢlayan 

giriĢimcilerin neredeyse tümü, günümüzde iĢ yapma biçimlerini pazardaki dijital transformasyona 

uyarlamıĢlardır. Bunun yanı sıra, birçok yeni giriĢimin yalnızca internet üzerinden faaliyet gösterdiği de bir 

gerçektir. Tüketicilerin ve endüstriyel alıcıların satın alma davranıĢlarını çoğunlukla çevrimiçi yönettikleri 

pazara daha hızlı nüfuz edebilme ve maliyet avantajından yararlanma düĢüncesiyle hareket eden e-giriĢimcilerin, 

konvansiyonel giriĢimcilerde de bulunan, giriĢimci ruhu, liderlik, yönetim becerisi, ileri görüĢlülük vb. kiĢilik 

özelliklerine sahip oldukları bilinmektedir. E-giriĢimcilerin bireysel özellikleri yanında bunlara ek olarak birçok 

karakteristik özellikler de irdelenebilir. Bu çalıĢmanın amacı, Türkiye‘de faaliyet gösteren e-giriĢimcilerin sahip 

oldukları karakteristik yapıların ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla, giriĢimcilerin tipolojik özelliklerini sorgulayan 

ifadelerle birlikte demografik özellikler ve iĢletme bilgilerine iliĢkin soruların yer aldığı soru formundan 

yararlanılarak nitel bir araĢtırma yürütülmüĢtür. Veriler, derinlemesine mülakat yöntemiyle toplanmıĢ, bulgular 

doğrultusunda e-giriĢimcilere, e-giriĢimci adaylarına ve bu konuda çalıĢan araĢtırmacılara öneriler getirilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, E-giriĢimci, GiriĢimcilik Özellikleri, E-GiriĢimcilerin KiĢilik Özellikleri. 

CHARACTERISTICS OF E-ENTREPRENEURS 

Abstract 

In parallel with the rapid development in information and communication technologies since early 2000‘s, a 

macro level transformation has also been observed in business management. In today‘s marketing environment 

nearly all of the entrepreneurs who began working as conventional entrepreneurs adapt their transaction styles to 

the digital transformation. Furthermore, it is known that lots of new enterprises are acting only through internet. 

E-entrepreneurs acting with the aim of rapid penetration to market and utilization of cost leadership are known to 

have the characteristics as entrepreneurial spirit, leadership, management skill and long-sightedness as 

conventional entrepreneurs have. More attributes additively can be considered in order to define the e-

entrepreneurs‘ individual characteristics. Aim of this study is to determine the characteristic structure of e-

entrepreneurs who act in Turkey. By this aim, a qualitative research which uses questions about items related 

with typological issues, demographics and corporation knowledge has been conducted. Data were gathered by 

in-depth interview method and it is tried to make suggestions for e-entrepreneurs, e-entrepreneur candidates and 

researchers studying in this field due to the findings. 

Keywords: Entrepreneurship, E-entrepreneur, Entrepreneur Characteristics, Personality Characteristics of E- 

Entrepreneurs. 

1. GiriĢ 

Net ekonomisi olarak tanımlanan içinde bulunduğumuz dönemde, geliĢen teknolojiyle 

birlikte bilgi ve iletiĢim ağına dayalı yenilikçi iĢ kavramlarının geliĢmesi, hem tüketici pazarı, 

hem de endüstriyel pazarda faaliyet gösteren iĢletmelere birçok olanak sunmaktadır. Ġnternet 

üzerinden mal ve hizmetlerin satıĢına olanak sağlayan e-ticaret, birçok genç giriĢimciyi dijital 
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mağaza açmak yoluyla bu alana yöneltmektedir. "Bilgi ve iletiĢim teknolojilerine (ICT) dayalı 

yeni fikirlerin geliĢtirilmesi ve hayata geçirilmesi" olarak tanımlanan e-giriĢimcilik, yatırım 

ve iĢletmecilik maliyetlerinin düĢük olması nedeniyle, fiziksel bir mağaza kurmaya oranla 

daha fazla tercih edilmektedir. Yeni nesil e-giriĢimciler bu tür iĢ modelleriyle müĢteriyle etkin 

iletiĢim sağlayabilmekte, O2O (online to offline) hizmet verilebilmekte, ulusal ve uluslararası 

anlamda rekabet olanağına sahip olmakta, daha az sermaye ile iĢ yapabilme fırsatlarını 

yakalayabilmektedirler. Ayrıca sosyolojik olarak da bugün birçok kiĢiye iĢ fırsatı yaratan 

internet tabanlı iĢ modelleri, ekonomiye katkıları ve yarattığı yeni iĢ kolları ile, ekonomiye 

büyük bir ivme kazandırmaktadır.  

2. GiriĢimcilik Felsefesi  

GiriĢimci kelimesi Fransızca ―giriĢmek, teĢebbüs etmek‖ anlamında kullanılan 

‗entreprendre‘ kelimesinden türeyerek Türkçe ‘ye yerleĢmiĢtir (Vries, 1977). Kavram, 

bilimsel alanda ilk defa iktisatçı Richard Cantillon tarafından kullanılmıĢtır. Cantillon, 

giriĢimci kavramını, ―henüz belirginleĢmemiĢ bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve 

hizmetlerini bugünden satın alan ve üreten kiĢi‖ olarak tanımlamaktadır (Tügiad, 1993). Aynı 

zamanda giriĢimcilerin, tüketiciler ve üreticiler arasında bir köprü vazifesi gören 

koordinatörler olduğu söylenebilir (Grabel, Pyka ve Hanusch, 2003:495).  

Joseph Aloise Schumpeter ise, giriĢimciliği ―yenilik yapmak‖ olarak ele almıĢ ve The 

Theory of Economic Development (1912) isimli kitabında giriĢimciyi ―yenilik meydana 

getiren birey‖ olarak tanımlamıĢtır (Aidis, 2003; Ġbicioğlu, ÖzdaĢlı ve Alparslan, 2009:521). 

3. Elektronik Ticaret, E-GiriĢimci ve E-GiriĢimcilik 

Son yıllarda bilgi teknolojilerindeki geliĢmelere paralel olarak internet kullanımının 

yaygınlaĢması, e-ticaretin önem kazanmasına yol açmıĢtır. Bu durum aynı zamanda 

giriĢimcilerin, giriĢimci iĢ fikirlerini hayata geçirebilecekleri yeni bir platformun oluĢmasını 

da beraberinde getirmiĢtir. Bunun bir sonucu olarak da e-giriĢimci kavramı önem kazanmaya 

baĢlamıĢtır. Yukarıdaki tanımlardan hareket ederek e-giriĢimciyi "yeni iĢ fikirlerini elektronik 

ortamlarda uygulamaya koyarak ürün ve hizmetlerine elektronik değer katmayı baĢaran 

iĢlevsel, örgütsel beceri ve yetenekleri olan birey" olarak tanımlamak olanaklıdır. 

E-giriĢimciliğin önemli bir bileĢeni olarak elektronik ticaret modern ekonominin ayrılmaz 

bir parçası haline gelmiĢtir. Ġnternet üzerinden mal ve hizmet satın alan tüketicilerin sayısı 

giderek artmakta ve iĢletmeler ise, giriĢimcilik faaliyetlerinde söz konusu ağın sunduğu 

fırsatlardan yararlanmak istemektedirler. Singh‘e göre (2008:640), elektronik iĢ veya 
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giriĢimcilik elektronik ticaret kavramına kıyasla daha kapsamlı bir kavramdır ve dolayısıyla e-

ticaret, e-giriĢimciliğin bir altkümesidir. 

2000‘lerde e-ticaretin önündeki engeller; teknolojilere eriĢim sınırlılığı, yetersiz iletiĢim 

altyapısı, göreceli olarak yüksek internet kullanım maliyeti, e-ticaretin yaygınlaĢmasını 

yavaĢlatan faktörler olarak değerlendirilmiĢ ise de (Buckley and Montes, 2000:32), 

günümüzde söz konusu sorunlar ortadan kaldırılmıĢtır. Dünya genelinde internet kullanım 

oranları incelendiğinde, farklı kaynaklarda farklı bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Örneğin, 

Internet Live Stats‘a göre, dünya nüfusunun yaklaĢık % 40'ında bugün internet bağlantısı 

bulunmaktadır. Oysa 1995‘te bu gösterge % 1'den azdı. Ayrıca ülkelere bakıldığında en çok 

internet kullanıcısının Çin‘de olduğu (% 22) ve bunu sırayla ABD, Hindistan ve Japonya‘nın 

izlediği görülmektedir (http://www.internetlivestats.com). Internet World Stats‘e göre (2017) 

dünya nüfusunun % 54‘ü internet kullanıcısıdır(https://www.internetworldstats.com). Veri 

farklılığına karĢın, günümüzde dünya nüfusunun neredeyse yarısına yakınının internet 

kullanıcısı olduğu görülmekte ve bu oranın önümüzdeki yıllarda da hızla artacağı 

öngörülmektedir.  

Bahsedilen bu oranlar e-ticarete ve e-giriĢimciliğe verilen önemin de artmasını 

beraberinde getirmiĢtir. Bunun en önemli nedenlerinden biri e-giriĢimciliğin taraflara 

sağlamıĢ olduğu sayısız faydadır. Geleneksel giriĢimcilerden farklı olarak e-ticaret e-

giriĢimciliğe daha çok sayıda fayda katmaktadır. Bu faydaları Ģu baĢlıklar altında özetlemek 

olanaklıdır (Özbay ve Akyazı, 2004; Kantarcı vd. 2017:13):  

 E-giriĢimcilerin kurdukları e-iĢletmelerin genel maliyetleri, geleneksel giriĢimcilerin 

kurdukları iĢletmelerin maliyetlerine kıyasla daha düĢüktür.  

 E-ortamda aracıların yerini yeni iĢlemler yapan siber aracılar alabilir, ya da hiç aracı 

kullanılmayabilir. Bu durum, maliyetlerin daha da düĢmesini beraberinde getirecektir. 

 E-giriĢimciler tarafından kurulan e-iĢletmeler günün her saati (7/24) açık kalabilmekte 

ve personel çalıĢtırma zorunluluğu olmaksızın ara vermeden satıĢ yapabilme 

olanaklarını beraberinde getirmektedir.  

 Bu sayede tüketiciler saat gözetmeksizin sipariĢ verebilmekte, tüketicilere bir değer 

sunulmakta ve tatmin edilen tüketiciler iĢletmeye tekrarlanan alıĢveriĢler olarak geri 

dönmektedir.  

 E-ticarette sipariĢ alma, alındı makbuzu vb. iĢlemlerde yapılacak hatalar ve zaman 

kaybı yaĢanmamakta, bu durum e-giriĢimcilerin iĢlerini daha etkin ve verimli 

yapmaları anlamına gelmektedir.  
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 E-ticarette, e-giriĢimcilerin müĢterilerinin kiĢisel bilgilerini, alıĢveriĢ alıĢkanlıklarını, 

geri bildirimlerini takip etmeleri ve değerli müĢteri/daha az değerli müĢteri vb. 

sınıflandırmaları yapmaları daha kolay olabilmektedir.  

 E-giriĢimci ürünlerin hangi müĢteri kitlesi tarafından tüketildiği, müĢterilerinin ilgi 

alanları gibi bilgilere daha kolay ulaĢabilmekte bu da daha etkin ve kiĢiye özel iletiĢim 

stratejileri geliĢtirmeyi mümkün kılmaktadır.  

 E-ticaret aynı zamanda e-giriĢimcilere depodaki ürünlerin hızlı takibi, yeni sipariĢ, 

yeni ürün çeĢidine geçiĢ gibi konularda zamanında karar alma faydası sağlamaktadır.  

 E-ticaret, ürünlerin yurtdıĢı tanıtımının daha kolay, hızlı ve düĢük maliyetle 

yapılmasını sağlarken Ģirketlerin ihraç potansiyellerini artırıp girdi maliyetlerini 

düĢürmektedir.  

Makro açıdan bakıldığında da çeĢitli faydaları sıralamak mümkündür:  

 Ekonomide kayıt dıĢılığı azaltır, verimliliği, rekabet gücünü ve, iĢletmelerin 

büyümesine sağladığı destekle, istihdamı artırır.  

 Lojistik ve bilgi iĢlem teknolojileri gibi, etkileĢimde bulunduğu ve hizmet aldığı 

sektörleri, geliĢtirir.  

 Fiziksel dünyada gereken pek çok maliyet unsurunun olmaması sayesinde, KOBĠ‘lerin 

büyük Ģirketlerle rekabet edebilmelerini sağlar.  

E- giriĢimciliğin ekonomik boyutları yanında iĢ, iĢ gören ve iĢyeri üzerinde de önemli bir 

etkiye sahip olduğunu kabul etmek gerekir. E-giriĢimcilik alanında iĢ görenler arasında 

bilgisayar ve bilgi sistemi yöneticileri, bilgisayar mühendisleri, bilgisayar destek uzmanları, 

veri tabanı yöneticileri, bilgisayar bilimcileri ve bilgisayar programcıları yer almakla birlikte; 

bu alanda iĢ yapmak, daha fazla reklamcı (commercial artist), tasarımcı, yazar ve editör 

gerektirmektedir (Singh, 2008:634). Diğer bir ifadeyle, e- giriĢimcilik, hem yeni meslekleri 

yaratmakta hem de var olan mesleklere yeni boyutlar kazandırmaktadır. 

YaklaĢık 15 sene önce elektronik ticaretin ortaya çıkmasıyla birlikte dijital okuryazarlık 

önemli hâle gelmiĢtir (Singh, 2008:637). Günümüzde dijital okuryazarlığın daha da önemli 

bir noktaya ulaĢtığı görülmektedir. Bugün giriĢimcilerin kendisinden ve istihdam ettiği insan 

kaynaklarından beklenen beceriler; bilgi iĢlem dili, sosyal ağ ve medya bilgisi, ofis 

programlarını kullanabilme ve ölçüm yapabilmedir. Ayrıca e-giriĢimcilik, siber güvenlik 

konusunda farkındalık, iĢ iĢleme becerileri ve ofis yazılımları ve veri tabanları ile çalıĢmayı 

da gerektirmektedir (Hadziristic, 2017:16). 
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4. Dünyada ve Türkiye’de E-GiriĢimci Pazarı  

Statista verilerine göre, 2016'da, dünya genelinde perakende e-ticaret satıĢları 1,86 trilyon 

ABD doları iken, e-perakende satıĢ gelirlerinin 2021'de 4,48 trilyon ABD dolarına ulaĢacağı 

öngörülmektedir (https://www.statista.com).  

Kantarcı vd., (2017:17)‘nin belirttiği gibi, dünyada talep ve arz yapısındaki dinamikler e-

ticarette artıĢ beklentisini destekler nitelik taĢımaktadır. Bir yandan az geliĢmiĢ ülkelerdeki 

internet penetrasyonunun büyüme potansiyeli, artan genç nüfus ve genç nüfusun teknolojiye 

yatkın olması, tüketicilerin geliĢen teknolojilerle değiĢen beklentileriyle alıĢveriĢ iĢlemleri, e-

ticaretin hız ve kolaylığı sektörde talep artıĢını gösterirken, diğer yandan klasik perakende 

sektöründe artan maliyetler ve rekabet nedeni ile kâr marjlarının daralmaya baĢlaması, 

internet üzerinden satıĢ yapmanın maliyet avantajları ve ulaĢılabilecek pazar potansiyeli 

sektörde arzı artırmaktadır. 

TÜSĠAD'ın e-ticaret raporuna (2017) göre, Türkiye 46 milyon internet kullanıcısı ve % 58 

internet penetrasyonuyla dünyadaki önemli oyuncular arasındadır. 2013-2016 yılları arasında 

ortalama % 34 büyüyen perakende e-ticaret hacmi, 2016 yılı itibarıyla 17,5 milyar TL'lik bir 

hacme ulaĢmıĢtır. Dünya ortalaması % 8,5 iken, Türkiye‘de e-ticaretin toplam perakendeden 

aldığı pay 2016 itibarıyla %3,51 seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. 2016‘da % 65'e ulaĢan akıllı 

telefon penetrasyonuyla Türkiye, % 60 olan dünya ortalamasının üzerindedir. Dünya 

ortalaması % 44 iken, akıllı telefon penetrasyonun hızla arttığı Türkiye'de mobilin e-ticaret 

içerisindeki payı henüz % 19 seviyesindedir. 

5. E-GiriĢimci Türleri  

Ġlgili yazında giriĢimci tipolojileri baĢlığı altında giriĢimcilerin farklı kriterlere göre farklı 

Ģekillerde kategorize edildiği görülmektedir. Bu sınıflamaların çoğunu e-giriĢimcilere 

uyarlamak mümkün olmakla birlikte, e-giriĢimcilerin ve e-giriĢimciliğin kendine özgü 

özellikleri sonucunda farklı bir sınıflandırma kullanmak daha doğru olacaktır.  

Geleneksel giriĢimcilerde olduğu gibi, e-giriĢimcileri de davranıĢ türlerine, olaylara bakıĢ 

açılarına ve giriĢimci olma motivasyonlarına göre çeĢitli alt kategorilerde incelemek 

olanaklıdır. Bu bağlamda e-giriĢimci türleri ve özellikleri Ģu Ģekilde tanımlanabilir 

(http://eticaretgunlugu.com):  

Tüccar GiriĢimci: Bu giriĢimci türü inovasyona değil, o anda pazarda en iyi satılabilecek 

ürüne odaklanmaktadır. Bu nedenle sattığı ürün onun için çok önemli değildir. Örneğin, 

bugün çorap satan bir internet sitesi ertesi ay kozmetik ürünleri satıĢına baĢlayabilir. Bu 

noktada önemli olan unsur; o anda pazarda neyin en çok talep edilebileceğini 
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tahminleyebilme ve bunu en kısa sürede paraya çevirebilme becerisi ve yeteneğidir. Tüccar 

giriĢimcilerin bazı durumlarda lisans eğitimi bile almadıkları gözlemlenebilir. Diğer bir 

ifadeyle bu giriĢimciler için önemli olan ticari zekânın üstünlüğü ve bunu kullanılabilme 

yeteneğidir.  

ĠĢ Adamı/Ġnsanı GiriĢimci: Bu giriĢimci türündeki kiĢiler okuduklarıyla, iĢ hayatındaki 

geliĢmelerle, çevresel faktörlerle ve eğitimini aldıkları meslekle giriĢimciliğe atılan kiĢilerdir. 

Bu tip giriĢimciler çoğunlukla kurumsal yaĢamda iĢe baĢlarlar ve fırsat gördüklerinde, 

kurumsal hayatta sıkıldıklarında ya da umduklarını bulamadıklarında giriĢimci olmaya karar 

verirler. Bu tip giriĢimcileri baĢarılı kılabilecek Ģey, kurumsal hayatta öğrendikleri ve iĢ 

ağlarının güçleriyle sınırlıdır. KuĢkusuz bireyin karakteri ve iç motivasyonları da baĢarıyı 

etkileyecek diğer faktörler arasındadır. Bu tip giriĢimcileri baĢarısız kılabilecek Ģey ise, ticari 

yeteneksizlik ve fazla inovasyon odaklı olmaktır. 

Teknolojik GiriĢimci: Teknik altyapısı yüksek olan ve bunu paraya çevirebileceğini fark 

eden giriĢimci örneğidir. Ticari zekâ ve bireyin karakteri yine etkilidir; fakat bu tip 

giriĢimcilerdeki en büyük eksiklik, sadece teknolojinin nakit kazanmada yeterli olacağını 

düĢünmeleridir. Bu tip giriĢimcilerin yapması gereken, teknolojik inovasyon ile açık kaynak 

kod üzerine yoğunlaĢmaları ve tüccar giriĢimci ve iĢ adamı giriĢimcilerle ortak çalıĢmalarıdır. 

Aksi takdirde, serbest çalıĢan yazılımcı olarak kariyerlerine devam etmek durumunda 

kalabilirler. 

Zorunlu GiriĢimci: Zorunlu giriĢimciler genel olarak varlıklı ailelerin kuruluĢların baĢına 

geçmesi için hazırladıkları kiĢilerdir. Zorunlu giriĢimcilerin hedefinde geleceğe hazırlık 

yapmak bulunmaktadır. Bu giriĢimcilerin avantajı, finansal sıkıntılardan geçmemeleridir. 

Dezavantajı ise, para kazanma yeteneklerinin baĢlarda yavaĢ geliĢmesidir. 

Bahsedilen giriĢimci türlerinin hepsinin belirli artıları ve eksileri bulunmaktadır. Bu 

bağlamda belki de bir e-giriĢim iĢletmesi için en gerekli olan unsur, tüm giriĢimci türlerini de 

bünyesinde bulundurabilmesi, böylelikle hepsinin faydalarından yararlanabilme olanağına 

sahip olmasıdır.  

6. E-GiriĢimci Özellikleri  

E-giriĢimci özelliklerine değinmeden önce bir giriĢimcide bulunması gereken özelliklerin 

incelenmesi faydalı olacaktır. Bunun temel nedeni e-giriĢimcilerin geleneksel giriĢimcilerin 

sahip olması gereken özeliklere sahip olmaları gerekliliği yanında, ek bir takım özellikleri 

daha bulundurma zorunluluğudur.  
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Yeni ekonomik düzenin önünü açtığı e-ticaret kavramıyla birlikte, kuralları farklı, yeni bir 

ticaret sistemi doğmuĢtur. Bu sistem içinde yer alacak giriĢimcilerin de temel giriĢimcilik 

becerileri ve yeteneklerinin yanına e-giriĢimci olarak yeni birtakım özellikler eklemesi 

beklenmektedir (Gökaliler, 2014:11).  

Ġbicioğlu, ÖzdaĢlı ve Alparslan (2009) yapmıĢ oldukları kapsamlı yazın taraması 

sonucunda giriĢimcilerde bulunması gereken özellikler çerçevesinde giriĢimcileri Ģu Ģekilde 

tasvir etmiĢlerdir: 

 Risk almayı seven, bundan kaçınmayan, 

 Sorumluluk ve inisiyatif alabilme becerisi bulunan, 

 Belirsizlikleri fırsata dönüĢtürme yeteneğine sahip, 

 Fırsatlardan yararlanma konusunda yetenekli, 

 Yaratıcılığı yüksek, 

 Yenilikçiliğe önem veren, 

 Sınırlı kaynakları koordine etme ve etkili kullanma becerisine sahip, 

 Kendini gerçekleĢtirme ihtiyacı yüksek, 

 Toplumsal statü kazanma isteği yüksek, 

 DeğiĢimlere kolayca uyum sağlayabilen, 

 Sürdürülebilir ve sağlıklı iliĢkiler kurabilen bireyler.  

Bunlara ek olarak çeĢitli çalıĢmalarda yer alan diğer giriĢimci özellikleri ise Ģu Ģekilde 

özetlenebilir; liderlik (Beugel, ve Noorderhaven, 2005), baĢarı ihtiyacı/baĢarı odaklılık 

(Hansemark, 1998; Littunen, 2000), kendini kontrol edebilme becerisi (D‘intino vd., 2007), 

bağımsızlık, azim (Shaver ve Scott, 1991), özgüven ve kendine saygı (Robinson vd., 1991), 

problem çözme yeteneği, gerçekçi olma ve dürüstlük (Vries, 1985).  

Kuratko ve Hodgetts, giriĢimcilerle özdeĢleĢtirildiğini düĢündükleri sıfatları baĢta güven, 

kararlılık, enerjik olma, gayretli olma, becerikli olma, risk alma yeteneğine sahip olma, 

dinamizm, liderlik vasfına sahip olma, iyimserlik, baĢarma isteği duyma, ürün, pazar, 

ekipman, teknoloji bilgisine sahip olma olarak tanımlamıĢlardır. Bunların yanı sıra 

giriĢimcileri, yaratıcı, diğerlerini etkileme yeteneğine sahip, diğer kiĢilerle iyi geçinen, teĢvik 

edici, esnek, zeki, açık hedefler koyabilen, mücadeleci, bağımsızlığına düĢkün, öneri ve 

eleĢtirilere açık, zamanını ayarlayabilen, verimli, hızlı karar verebilen, öngörü sahibi, titiz, 

dikkatli, iĢbirlikçi, kâr odaklı, hatalarından ders çıkarabilen, kudret duygusuna sahip, makbul 

bir kiĢiliği olan, egoist, cesur, hayal gücü geniĢ, algıları açık, belirsizliği tolere edebilen, 

agresif, zevk alma yeteneği olan, yararlı, çalıĢanlarına güvenen, diğer bireylere karĢı duyarlı, 

dürüst, olgun ve dengeli olarak nitelendirmektedir (Kuratko ve Hodgetts, 1999).  
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E-giriĢimcilerin özellikleri düĢünüldüğünde, geleneksel giriĢimcilerde bulunması gereken 

ve buraya kadar bahsedilen tüm özelliklerin e-giriĢimcilerde de bulunması gerektiği 

söylenebilir. Bazı durumlarda bu özelliklerden bazılarının e-giriĢimcilerde daha fazla 

bulunması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Örneğin yenilikçilik, risk üstlenme gibi özelliklerin, 

e-giriĢimciliğin doğası gereği, e-giriĢimcilerde daha yüksek olması beklenmektedir. 

Gökaliler (2014:9-10) e-giriĢimcilerin temel özelliklerini Ģu Ģekilde sıralamıĢtır:  

 AlıĢılagelmiĢin dıĢında düĢünebilmek, 

 Esnek, yaratıcı ve karar verici olabilmek, 

 Hedef odaklı olabilmek, 

 Ġnisiyatifi iĢinin merkezine alabilmek, 

 Risk almayı teĢvik edebilmek. 

BaĢka bir kaynakta ise, e-giriĢimci özellikleri olarak Ģunlar ele alınmıĢtır 

(http://www.eticaretgunlugu.com):  

 Belirsiz ortamlarda çalıĢabilen, 

 Azimli, 

 Sabırlı, 

 Bir ekibe liderlik yapabilecek, 

 Ticari zekaya sahip, 

 AraĢtırmacı, 

 MüĢteriyi, pazarı iyi tanıyan, 

 Dayanıklı, 

 Hayal gücü yüksek, 

 Risk alabilen, 

 Titiz ve dikkatli, 

 Kazanma ihtiyacı yüksek olan, 

 ĠĢ bitirici, 

 Deneyimli, 

 Dürüst. 

Bahsedilen bu özelliklere ek olarak, takım çalıĢmasına yatkınlık, merak ve öğrenme isteği, 

yüksek düzeyde çalıĢma motivasyonu, iletiĢim yeteneği, zamanı etkin ve verimli 

kullanabilme, ikna, açık ve anlaĢılır bir vizyona sahip olma, iĢ hayatıyla özel hayat arasında 

denge kurabilmek gibi özellikler de e-giriĢimcilere baĢarı getirebilecek özellikler arasında 

sayılabilmektedir. Ayrıca e-giriĢimciler, özellikle ödemelerin daha güvenli olabilmesi 

açısından, bilgi güvenliği ve standartları konularında da yeterli bilgi düzeyine sahip olmalıdır. 
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7. Yöntem 

Bu araĢtırma, e-giriĢimcilerin sahip olması gereken ortak özelliklerin bulunup 

bulunmadığı sorusu üzerine kurgulanmıĢtır. AraĢtırmanın amacı, e-giriĢimcilerin sahip 

oldukları kiĢisel ve giriĢimcilik özelliklerinin belirlenmesidir. Bilindiği üzere, dijitalleĢme 

trendiyle birlikte giriĢimcilik kavramı da elektronik ortama taĢınmıĢtır. Bu açıdan e-

giriĢimciler özelinde tasarlanan bu araĢtırma, mevcut durumdaki hızlı değiĢimi ortaya 

koyması bakımından, literatüre katkı sağlar niteliktedir. Ayrıca, araĢtırmada e-giriĢimci 

özellikleri geleneksel giriĢimci özellikleriyle kıyaslanmakta, bu durum da araĢtırmanın 

önemini artırmaktadır. 

AraĢtırma amacına uygun olarak kalitatif yöntem tercih edilmiĢtir. Veriler, kolayda 

örneklemeyle ulaĢılan ve Türkiye‘de farklı sektörlerde faaliyet gösteren 10 e-giriĢimciyle 

yapılan derinlemesine mülakatlar ve bu mülakatlarda kullanılan yarı-yapılandırılmıĢ soru 

formları yoluyla elde edilmiĢtir. Mülakat yapılan bireylerin demografik profilleri ve firma 

bilgilerine iliĢkin veriler, SPSS 16 programında analiz edilen betimsel istatistiklerle 

açıklanmıĢ, kiĢisel özellikler ve giriĢimcilik özellikleri ise, istatistiksel olmayan yöntemlerden 

yargısal yöntem aracılığıyla irdelenmiĢtir. 

8. Bulgular 

Bu bölümde katılımcıların demografik özellikleri, firma profilleri, kiĢilik özellikleri ve 

giriĢimcilik özelliklerine dair araĢtırma bulgularına yer verilecektir. 

8.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla frekans ve yüzde değerleri 

incelenmiĢtir. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

  Frekans % 

YaĢ 19-30 

31-40 

51-60 

2 

7 

1 

20 

70 

10 

Cinsiyet Kadın 

Erkek 

4 

6 

40 

60 

Öğrenim Durumu (En 

Son Mezun Olunan Okul) 

Lise 

Üniversite 

Yüksek Lisans 

3 

5 

2 

30 

50 

20 

Tablo 1‘de görüldüğü üzere, derinlemesine mülakat yapılan katılımcıların % 20‘si (2 kiĢi) 

19-30 yaĢ aralığında, % 70‘i (7 kiĢi) 31-40 yaĢ aralığında ve % 10‘u (10 kiĢi) ise 51-60 yaĢ 

aralığındadır. Katılımcıların % 40‘ı (4 kiĢi) kadın, % 60‘ı (6 kiĢi) ise erkektir. Öğrenim 
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durumları incelendiğinde, katılımcıların % 30‘unun (3 kiĢi) lise mezunu, % 50‘sinin (5 kiĢi) 

üniversite mezunu ve % 20‘sinin (2 kiĢi) yüksek lisans mezunu oldukları görülmektedir. 

8.2. Katılımcı ĠĢletme Profilleri 

AraĢtırmaya katılan e-giriĢimcilerin iĢletme profilleri Tablo 2‘de özetlenmiĢtir: 

Tablo 2: Katılımcı ĠĢletme Profilleri 

  Frekans % 

Sektör Aksesuar 

Ev yemekleri 

Hediyelik eĢya 

Kahve ve kahve makineleri 

Kitap satıĢ 

Kozmetik ürünleri 

Organik ürünler 

Organizasyon 

Rezervasyon hizmetleri 

Yatırım hizmetleri 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Yıllık YaklaĢık 

Ciro (TL) 

15.000 

25.000 

100.000 

300.000 

500.000 

1.000.000 

3.000.000 

5.000.000 

10.000.000 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

20 

ÇalıĢan Sayısı 1-10 çalıĢan 

11-50 çalıĢan 

8 

2 

80 

20 

ĠĢletmenin YaĢı 

(Yıl) 

0-2 

3-5 

6-10 

7 

2 

1 

70 

20 

10 

Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların farklı sektörlerde faaliyet yürüttükleri 

görülmektedir. Katılımcı iĢletmelerin çalıĢan sayıları 1 ile 50 arasında olup % 70‘i 0-2 yıllık, 

% 20‘si 3-5 yıllık, % 10‘u ise, 6-10 yıllık iĢletmelerdir. 

Tablo 3‘te katılımcı iĢletmelerin sayfalarının bulunduğu çevrimiçi ortamlar görülmektedir. 

Tablo 3: Katılımcı ĠĢletmelerin Sayfalarının Bulunduğu Çevrimiçi Ortamlar 

 Frekans % 

Kendi Web sayfası 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Youtube 

LinkedIn 

Snapchat 

5 

8 

4 

10 

2 

2 

1 

50 

80 

40 

100 

20 

20 

10 
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Katılımcı iĢletmelerin sayfalarının en az bulunduğu ortam Snapchat, en fazla sayfalarının 

bulunduğu ortam ise, Instagram olarak saptanmıĢtır. 

Katılımcı iĢletmelerin reklam verdikleri çevrimiçi ortamlar Tablo 4‘te açıklanmaktadır: 

Tablo 4: Katılımcı ĠĢletmelerin Reklam Verdikleri Çevrimiçi Ortamlar 

 Frekans % 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Youtube 

LinkedIn 

Snapchat 

1 

0 

3 

1 

0 

0 

10 

0 

30 

10 

0 

0 

Tablo 4‘ten anlaĢılacağı üzere, katılımcı iĢletmelerin reklam verdikleri çevrimiçi ortamlar 

oldukça kısıtlıdır. 

8.3. KiĢilik Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmaya katılan e-giriĢimcilerle geleneksel giriĢimcilerin kiĢilik özellikleri tartıĢılmıĢ 

olup, geleneksel giriĢimcilerdeki bazı kiĢilik özelliklerinin e-giriĢimcilikte önem göstermediği 

belirlenmiĢtir. Buna göre, e-giriĢimcilerde en fazla önem verilen kiĢilik özellikleri 

motivasyon, öğrenme arzusu ve risk alma eğilimidir. E-giriĢimcilerde en az önemsenen kiĢilik 

özellikleri ise, kararlılık, özgüven ve yaratıcılık olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Geleneksel giriĢimci kiĢilik özelliklerinin yanı sıra katılımcılar, e-giriĢimcilerin cesur, 

fırsatçı ve dinamik olmaları gerektiğini ileri sürmüĢ, bazı e-giriĢimciler ise, kendilerinin 

aslında giriĢimci ruhuna sahip olmadıkları halde e-giriĢimci olduklarını, böylelikle fiziksel 

ortamdakinden daha az risk aldıklarını belirtmiĢlerdir. 

8.4. GiriĢimcilik Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular 

Katılımcı e-giriĢimciler, geleneksel giriĢimcilik özelliklerinden iĢ ve özel hayatta yazılı ve 

sözlü iletiĢim kurabilme, zamanı etkin ve verimli bir Ģekilde kullanabilme, insanlarla birlikte 

olma ve takım çalıĢmasına yatkınlık ve açık ve anlaĢılır bir vizyona sahip olmanın e-

giriĢimcilerde de önem taĢıdığını belirtmiĢ, buna karĢın en az önemsenen özellik ise, iĢ 

hayatıyla özel hayat arasında denge kurabilme olarak ifade edilmiĢtir. 

Geleneksel giriĢimcilik özelliklerinin yanında katılımcıların en fazla vurguladıkları 

olmazsa olmaz e-giriĢimcilik özellikleri teknolojiye uyumluluk, farklı iĢ modelleri 

geliĢtirebilme, sosyal medyayı etkin biçimde kullanma, yerelden çok global trendleri 

yakından takip etme, dijital pazarlama stratejilerini kullanabilme, müĢterilerin hoĢlandıkları 

unsurları ve zafiyetlerini tespit edebilme ve çevrimiçi satın alma davranıĢının kendine has 

özelliklerini kavrayabilme olarak ĢekillenmiĢtir. 
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Sonuç ve Öneriler 

Ġçinde bulunduğumuz dijital çağda, giriĢimcilik kavramı her geçen gün dönüĢmekte, hatta 

belki de zamanla yerini tamamen e-giriĢimciliğe bırakacak gibi görünmektedir. Bilindiği 

üzere, giriĢimcilerin kararlarında en önemli etkenlerden biri, müĢteri davranıĢlarıdır. 

Günümüzde, tüketici ya da endüstri fark etmeksizin, neredeyse tüm pazarlar doymuĢ 

durumdadır. Bu nedenle müĢterilerin beklentileri farklılaĢmaktadır. Özellikle iĢ yaĢantısındaki 

yoğunluk, büyük Ģehirlerdeki trafik, diğer bölgelerde ise, ulaĢım zorluklarının getirdiği zaman 

ve maliyet kayıpları, müĢterileri büyük oranda çevrimiçi alıĢveriĢe yönlendirmektedir. 

AlıĢveriĢlerini çevrimiçi olarak gerçekleĢtirmese bile müĢterilerin büyük kısmı satın alma 

sürecinde bilgi ararken internete baĢvurmaktadır. Pazarın yapısını iyi tahlil eden giriĢimciler, 

faaliyetlerini elektronik ortamda sürdürmeyi yeğlemektedir. 

E-giriĢimcilerin temelde geleneksel giriĢimcilerle ortak özellikler taĢıdığı düĢünülse de, 

hem kiĢilik özellikleri bakımından hem giriĢimcilik özellikleri bakımından e-giriĢimcilerin 

geleneksel giriĢimcilerden farklılaĢtığı ileri sürülebilir. AraĢtırmada birçok katılımcının 

belirttiği üzere, e-giriĢimcilerin teknolojiye daha fazla yatkın olmaları, çok iyi 

kullanabilmeleri beklenmektedir. E-giriĢim baĢlı baĢına bir teknolojik ürün olarak 

değerlendirilebilir. 

Geleneksel giriĢimciler de çevrimiçi ortamda etkin biçimde var olmakla birlikte, e-

giriĢimcilerin tek satıĢ kanalı, çevrimiçi ortamdır. Burada da en önemli yeri sosyal medya 

kaplamaktadır. Dolayısıyla sosyal medyanın satıĢ yapabilecek Ģekilde verimli kullanılması, 

gerekmektedir. Bununla birlikte, tüm süreçlerin çevrimiçi olarak planlanabilmesi ve 

izlenebilmesi çok önemlidir. E-giriĢimciliğin en önemli avantajlarından biri, girdi ve çıktıların 

her an takip edilebilmesidir. Ġnternet ortamında veriler somut bir Ģekilde saklanabilmekte ve 

kullanılabilmektedir. E-giriĢimcilik, aynı zamanda global pazara kolaylıkla eriĢebilme olanağı 

sunmaktadır. UlaĢım olanakları, ürün teslimatını oldukça basitleĢtirmiĢ, ürün iadesi, değiĢim 

vb. süreçler internet üzerinden rahatlıkla gerçekleĢtirilebilir hâle gelmiĢtir. 

E-giriĢimcilik, ayrıca, evden çalıĢma olanaklarını artıran bir unsurdur. Bu nedenle birçok 

birey, ikinci bir gelir kaynağı olarak e-giriĢimciliği tercih edebilmektedir. Bu noktada 

bireylerde olması beklenen özellikler bilgisayar ve mobil cihazları kullanma becerisi, çeĢitli 

aplikasyon ve yazılımlara hâkim olma ve çevrimiçi dünyanın ―dil ‖ini anlama olarak öne 

çıksa da, bu özelliklerin zorunluluğu tartıĢılabilir niteliktedir. Zira e-giriĢimci bu gibi 

faaliyetleri çalıĢanlarına devredebilir. 

AraĢtırma bulguları incelendiğinde dikkat çeken bir diğer nokta, e-giriĢimlerin yaĢlarının 

genellikle sıfır ile 10 yıl arasında değiĢmekte olduğudur. Bu durumun temel nedeni, 
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elektronik ortamın ticarette kullanımının bu yıllarda yaygınlaĢmıĢ olması Ģeklinde 

düĢünülebilir. Yine araĢtırma bulgularının da doğruladığı gibi, tamamen elektronik ortamda 

faaliyet gösteren iĢletmelerin, ciroları düĢük veya yüksek olsun, çalıĢan sayıları genellikle 

azdır. Bu da elektronik ticaretin en belirgin özelliklerinden biridir. Çevrimiçi ortamda faaliyet 

göstermek, çalıĢan maliyetlerinin yanı sıra, fiziksel ortam ve reklama iliĢkin maliyetleri de 

büyük oranda düĢürme olanağı sunmaktadır. E-giriĢimcilerin demografik yapıları 

incelendiğinde, öğrenim durumunun çeĢitlilik gösterdiği göze çarpmaktadır. E-giriĢimci 

olmak herhangi bir lisansa sahip olmayı gerektirmediği gibi, e-giriĢim kurabilmek için 

internet teknolojilerini kullanabilme becerisi yeterli olarak düĢünülebilir. Ancak 

unutulmaması gereken nokta, birçok e-giriĢimcinin teknoloji tabanlı faaliyetlerini kendilerinin 

değil, çalıĢanlarının yürüttüğüdür. Fenomenler bu duruma örnek gösterilebilir. Bilindiği 

üzere, video paylaĢım siteleri ya da instagram vb. sosyal ortamlarda fenomen olan bireylerin 

bir kısmı, sonrasında bunu e-giriĢimcilikle desteklemekte, kendi marka adlarını yaratarak 

tüketicilere çeĢitli ürünler sunmaktadır. Bu giriĢimcilerin, sosyal medya hesaplarında olduğu 

gibi, marka hesaplarını da profesyoneller yönetmektedir. 

Elektronik giriĢimlerin çeĢitlilik gösteren sektörlerde yer almaya baĢladığından da söz 

edilebilir. Örneğin günümüzde oldukça popüler olan sağlıklı yaĢam trendinin bir sonucu 

olarak organik ürünler, diyet beslenme, vegan beslenme vb. alanlarda faaliyet gösteren giriĢim 

sayısı her geçen gün artmaktadır. Benzer biçimde, pazardaki eğilimler, çevrimiçi ortamlardaki 

içerikleri de etkilemektedir. ĠĢletmelerin birçoğunun geçmiĢte çevrimiçi ortamda oldukça 

resmi bir dil ve soğuk renkler kullanırken Ģimdilerde daha samimi bir dile yöneldiği ve 

görselliği ön plana çıkardığından söz edilebilir. Katılımcı iĢletmelerin tamamının Instagram 

sayfasının bulunması, bu durumu destekler niteliktedir. 

Bu çalıĢmadan elde edilen çıktılar doğrultusunda, e-giriĢimcilere öncelikle faaliyet 

alanlarıyla uyumlu çevrimiçi ortamları belirleyerek buralarda yer almaları önerilmektedir. 

Bunun yanı sıra, faaliyete baĢlamadan önce tüm süreçlerin detaylı bir biçimde plânlanması, 

gerek Web sayfalarında, gerek sosyal medyada ulaĢılabilir olmaya özen göstermeleri, içerik 

üretme ve paylaĢmada sürekliliğin göz ardı edilmemesi, hedef kitleye hitap eden içeriklerin 

kullanılması, kullanılan dilin gerek sektöre, gerek müĢteri portföyüne hitap eder nitelikte 

olması, yatırımların geri dönüĢ oranlarının iyi izlenmesi, alınan risklerin gerçekçi biçimde 

ortaya konulması son derece önemlidir. 

Ġleriki çalıĢmalarda e-giriĢimcilerin sıfatsal özellikleri ile performansları arasındaki 

iliĢkiler irdelenebilir. Bu amaçla kantitatif araĢtırmalar yürütülebilir. 
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Özet 

Akıllı turizm uygulamalarında bulunan destinasyonlar, rekabetçiliğini arttırabildiği için turistlerin 

tecrübelerini de arttırmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, akıllı turistik destinasyon tasarımında büyük verinin rolünü 

ortaya koyarak turizmin geliĢen teknoloji dünyasına adaptasyon sürecinde bu havuzdan yararlanması 

gerektiğinin önemini ortaya koymaktır. Yapılan literatür taraması kapsamında büyük veri kavramı, akıllı 

destinasyon kavramı ve prensipleri ve son olarak da akıllı destinasyon ve büyük veri iliĢkisine değinilerek 

yapılan çalıĢmalar incelenmiĢtir. Elde edilen bulgular ıĢığında akıllı destinasyon tasarımı için büyük verinin 

temel yapı taĢı olduğu gözlemlenmiĢtir. Turizm endüstrisinde akıllı destinasyon tasarımının gereklilikleri ön 

planda tutularak değerlendirmeler yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın turizm endüstrisinin yenilikçi yapısını desteklemede 

katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı destinasyon, Büyük veri, Turizm. 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF BIG DATA IN DESIGNING SMART 

TOURISTIC DESTINATION 

Abstract 

Destinations in smart tourism applications also increase the experience of tourists as they can increase their 

competitiveness. The aim of this article is to highlight the role of tourism in the design of smart tourist 

destinations by exploiting this pool in the process of adapting to the developing world of technology. In this 

study, the concepts of big data, smart destination and its principles and as lastly the relation of big data and smart 

destination were examined based on literature research. According to the obtained information, Big Data is 

fundamental for setting Smart Destinations. In this study, the requirements of setting Smart Destination in 

Tourism Industry were evaluated importantly. The aim of this study is to make contribution to the innovative 

structure of the tourism industry. 

Keywords: Smart destination, Big data, Tourism. 

1. GiriĢ 

Akıllı Ģehir kavramı, Ģehir nüfusunun hızlı bir Ģekilde yükseliĢ göstermesi ile birlikte 

sorumluların bir takım problemleri çözüme ulaĢtırmak için yapmıĢ oldukları çalıĢmalar 

neticesinde ortaya çıkmıĢtır. Harrison ve diğerlerinin (2010: 1) yapmıĢ olduğu çalıĢmada tam 

zamanlı dünya verilerini kullanmak, bu verileri anlamlı bir Ģekilde bütünleĢtirerek paylaĢıma 

sunmak ve kritik operasyon tabanlı kararlar verme aĢamasında analitik, modelleme ve 

görselleĢtirmeyi kullanarak kolaylıklar sağlanması amaçlandığından akıllı sıfatı Ģehirlere 

eklenmektedir. Bu sıfatın kullanılmasındaki temel amaç, kaynakların verimli kullanılması, 

adil bir yönetim biçiminin benimsenmesi, sürdürülebilir bir çevrenin oluĢası ve Ģehirlerdeki 

mailto:ates0717@gmail.com
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yaĢam kalitesinin artmasını sağlamak için yenilikçi teknolojileri kullanmaya yönelik 

çalıĢmaları tanımlamaktadır (Aktaran: Çelik ve Topsakal, 2017: 150). 

Akıllı Ģehir idealini eriĢmek için bir takım unsurların tamamlanmıĢ olması gerekmektedir. 

Bu noktada Ģehir kapsamında akıllı süreçleri oluĢturmak ve var olan süreçlerin verimliliğini 

arttırma aĢamasında veri tabanlı stratejileri benimsemek son derece önemlidir (Akdamar, 

2017: 46). 

Teknolojik geliĢmeler ile birlikte turizm endüstrisinde temel değiĢiklikler meydana 

gelmiĢtir. Bu değiĢimlere uyum sağlayabilmek için baĢarılı destinasyon pazarlama teknikleri 

ile internetten pazarlama çalıĢmalarının koordinasyonlu bir Ģekilde yürütülmesi için yeniliği 

ön plana taĢıyan örgütsel çevrenin geliĢiminin sağlanmıĢ olması gerekmektedir (Özdemir, 

2014: 192). 

Bu çalıĢmada, literatür taramasına dayalı olarak akıllı turistik destinasyonların tasarımında 

büyük verinin rolü ve bunun turizme uyarlanması üzerinde durulacaktır.  

2. Akıllı ġehirler (Destinasyonlar) 

Henüz kesin olarak literatürde kabul edilen bir tanımı olmayan akıllı Ģehir için Ģu Ģekilde 

bir tanım yapılabilir. Günümüz Ģartlarında modern bir alt yapıya sahip olan, doğal kaynakların 

sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkin bir Ģekilde yönetilebildiği, yaĢam standartlarının 

sağlandığı sunulan hizmetlere kolay ulaĢılabilen yenilikçi Ģehir olarak tanımlanabilir (Uçar ve 

diğerleri, 2017: 1787). Uluslararası Standartlar Enstitüsü (BSI) akıllı Ģehirleri, Ģehrin 

planlaması, yönetilmesi ve inĢası aĢamasında akıllı hizmetleri kolaylaĢtıracak nesnelerin 

interneti, bulut biliĢim, büyük veri ve entegre coğrafi bilgi sistemleri gibi yeni trend olan bilgi 

iletiĢim teknolojilerinin uygulandığı bir model Ģehir olarak tanımlamaktadır (Çelik ve 

Topsakal, 2017: 151). Akıllı Ģehir uygulamalarına çevre ve hava kirliliğinin ölçülmesi, su 

doğalgaz ve elektrik ağlarının denetlenmesi gibi çalıĢmalar örnek gösterilebilmektedir (Kılıç 

ve Tuncer, 2017: 01). 

Akıllı turistik destinasyonların liderlik, giriĢimcilik ve yenilik, sosyal sermaye ve insan 

sermayesi olmak üzere dört temel yapı taĢına sahip olması gerekmektedir. Bu yapı taĢlarını 

yenilikçi teknoloji uygulamaları ve gerekli alt yapılar ile destekleyerek Ģehrin akıllı sıfatını 

almasını sağlanabilmesi mümkündür. Turistik destinasyonların akıllı sıfatını alabilmesi için 

temel yapı taĢları ile turistik deneyimlerin, turistik tamamlayıcıların bir araya gelmesi ve bir 

bütün oluĢturması gerekmektedir (Boes, vd., 2015: 395-400).  
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Çevre ĠĢbirliği Komisyonu‘nun 2001‘de yapmıĢ olduğu çalıĢmaya göre akıllı Ģehirler 

geliĢtirebilmek için devletlerin aĢağıdaki prensipleri benimsemeleri gereklidir (SEGITTUR, 

2015: 148). 

 Açıklık: Kurumlar çalıĢmalarını daha açık bir Ģekilde yürütmeli ve kamuya açık veri 

uygulamasına giderek eriĢebilir olmalıdırlar. 

 Katılım: Hayata geçirilecek devlet politikalarının her aĢamasında vatandaĢ katılımı ve 

tasarımından faydalanılması gerekmektedir. 

 Sorumluluk: Tüm paydaĢların kendi üstlerine düĢen görevleri yerine getirmesi 

gereklidir. 

 Etkinlik: Yapılacak eylemler hedeflenen amaca uygun, zamanında, ölçülebilir ve 

kontrol edilebilir olmalıdır.  

 Tutarlılık: Düzenlenecek olan politikalar uygulama ile bir bütün olmalı ve tutarlılık 

göstermelidir. 

Akıllı turistik destinasyonu kapsamında tüketim, servis sağlayıcıları ve kolaylaĢtırma 

baĢlıkları altında aĢağıdaki konular tartıĢılmaktadır (Gretzel, vd., 2015: 7): 

 Tüketim: KiĢisel veya kurumsal gizlilik endiĢeleri, Birlikte yeni ürün oluĢturmaya 

yönelik tutumlar, yapılacak aktivitelerin fizyolojik sonuçları, teknolojiden uzaklaĢma 

isteği ve teknolojinin ulaĢılabilirliği 

 Servis sağlayıcıları: Verinin değeri, araĢtırma ve tekonoloji pazarının koordinesi, 

çevreye ve yeniliğe uygun iĢ modelleri, Ģehrin yeniliğe açık olan kapasitesi, insan 

kaynakları faktörleri, halk ve yerel yönetimlerin iĢ birliği ve koordinasyonu ve pazarın 

dinamik yapısının uyumu. 

 Kolaylıklar: Bilgi yönetimi, altyapı gereksinimleri, sosyal ve çevresel maliyetler ve 

yapay zeka gibi kolaylaĢtırıcı etkenler. 

Teknolojinin Ģehir ile bir bütün hale gelerek hizmete sunulmasını ifade eden akıllı 

Ģehirlerde teknoloji, vatandaĢların yaĢam standartlarını yükseltmek ve aynı zamanda enerji 

tüketimini en aza indirgemek için Ģehrin sosyal bileĢenleri ile sinerji oluĢturmaktadır (Çelik 

ve Topsakal, 2017: 150). Bu kapsamda, Ģehirlerde uygulanacak olan bilgi yönetim 

uygulamaları, web siteleri, IT web sayfaları, iletiĢim uygulamaları, yerel yönetimde yüksek 

hızda iletiĢim alt yapısı, güvenlik alt yapısı ve tematik veri tabanları ile Ģehrin miras 

alanlarının kamuya açık hale getirilmesi ve internet tabanlı Ģehir tanıtımlarının hayata 

geçirilmesi gibi projeler geliĢtirilebilmektedir (Çelikyay, 2014: 1316). 

Akıllı Ģehirlerde klasik Ģehir alt yapılarının bilgi ve iletiĢim teknolojileriyle bir araya 

getirerek Ģehirlerdeki yaĢam kalitesinin artıĢını sağlamak amaçlanmaktadır. Elbette ki bu 
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noktada önemli konu sorunları doğru bir biçimde ortaya koyarak çözümüne yardımcı olacak 

uygun metodu ve teknolojiyi belirlemektir (Oktuğ ve Yaslan, 2017: 1). 

3. Büyük Veri (Açık Veri) 

Büyük veri (açık veri) kavramı; verilerin depolanmasında, analiz edilmesinde ve 

yönetilmesinde klasik veri tabanı yönetim sistemlerin yetersiz kaldığı durumlarda karĢımıza 

çıkan bir sorun olarak tanımlanabilmektedir. Bu kavram, örgütlere göre değiĢiklik 

gösterebilmektedir. Örneğin; bir organizasyon için gigabaytlarca veriyi iĢlemek sorun iken, 

bazı organizasyonlarda terabaytlarca veri analizi problem olabilmektedir. Tanım olarak büyük 

veri; ―farklı formatlarda, hızlı bir Ģekilde ve büyük hacimde üretilen veriler‖ olarak 

adlandırılabilmektedir (Terzi, vd., 2017: 16). 

Tarih boyunca farklı gereksinimlerin motor kuvvet oynaması ile büyük veri kavramı 

Ģekillenmektedir. Örnek vermek gerekir ise arama motoru teknolojisindeki ilerleme ve 

gereksinimlere ilaveten doğan veri depolama pratikleri ve paralel iĢleme teknolojisindeki 

geliĢmeler, büyük veri dünyasının Ģekil almasında önemli rol oynamaktadır. Paralel iĢleme 

için geliĢtirilen mesaj geçiĢ ara yüzü (message passing interface, MPI) teknolojisi daha 

sonraları büyük veri için kritik önem taĢıyan haritalama ve indirgeme (map-reduce, MR) 

teknolojisi için öncü rol oynamıĢ, yine büyük veri teknolojisi için çıkıĢ dönemlerinde öncü rol 

oynayan Apache Hadoop teknolojisi için belirleyici olmaktadır (ġeker, 2017: 11). 

Oktuğ ve Yaslan (2017:02)‘a göre büyük veriyi tanımlamak için genel olarak 3V kavramı 

kullanılmaktadır: 

 Volume (Hacim): Farklı kaynaklardan oluĢturulan verinin miktarını belirtmektedir. 

 Velocity (Hız): Üretilen, depolanan ve iĢlenen verinin hızını belirtmektedir. Artık 

verilerin gerçek zamanlı iĢlenmesi birçok uygulama için önem kazanmaktadır. 

 Variety (ÇeĢitlilik): Üretilen ve depolanan verinin çok farklı kaynaklardan gelmesini 

ve farklı tiplerde olmasını ifade etmektedir. Birçok problemde yapısal veriye ek olarak 

yapısal olmayan ve sınıflandırılamayan veriler de bulunmaktadır. 

3V‘ye ek olarak verinin doğruluğu ve güvenirliliği de önem kazanmaktadır. Ayrıca 

uygulama ve veri analizi açısından bakılacak olursa bir diğer önemli özellik ise verilerin 

görselleĢtirilmesidir. 

Büyük veriyi yerel sunucular üzerinde barındırmak ve yönetmek hem baĢarım 

(performance) hem de maliyet açısından akla uygun olmamaktadır. Dağıtık dosya sistemleri 

(Distributed File System, DFS) çözümlerden biridir. Merkezi iĢlem birimini (Central 

Processing Unit, CPU) büyük veriyi iĢlemede kullanmak çoğu zaman verimsiz bir çözümdür. 
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Grafik iĢlem birimi (Graphical Processing Unit, GPU) son yıllarda gittikçe rağbet görmekte 

ve birden çok çekirdek desteği ile büyük verinin iĢlenmesinde ve yönetilmesinde CPU‘lara 

göre daha fazla kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Öztopuz ve Karasulu, 2017: 02). 

Google, Facebook ve LinkedIn gibi arama ve sosyal paylaĢım sitelerinin yüz milyonlarca 

hatta milyarlarca kiĢinin bilgilerini toplayıp Ģirketlerinin geliĢimi ve müĢteri memnuniyeti 

amacıyla kullanması ve bu yöntemle kullanıcı sayılarının artıĢ göstermesi sebebiyle büyük 

veri bir anda popüler olmuĢtur (Yıldız ve Topal, 2015: 77). 

Büyük verinin kullanımı bankacılık, sağlık, güvenlik, bilgi ve biliĢim endüstrilerinde 

yaygın olmakla birlikte birçok sektör büyük verinin getirilerinden yararlanmaktadır. 

Günümüzde iĢletmeler büyük veriye devasa yatırımlar yapmakta ve emeklerinin karĢılığını 

büyük ölçüde geri almaktadırlar. Örnek vermek gerekir ise, dünyada perakende sektöründe 

büyük baĢarılara imza atan Walmart kendi bünyesinde bulunan mağazalarında her saat baĢı 

bir milyondan fazla müĢteri ile ilgili bilgileri kayıt altına almakta ve bu veriyi iĢlemektedir. 

Walmart bu elde etmiĢ olduğu büyük veri ile pazara yönelik çalıĢmalarında pazar bölümleme, 

müĢteri iliĢkileri yönetimi ve sadakat programları geliĢtirerek maliyetlerinde büyük oranda 

azalmalar ve ürün dağıtımında ise daha etkin bir çalıĢma ortamı sağlamaktadır (AltunıĢık, 

2015: 47). 

Bu bağlamda büyük veri, çok geniĢ bir kitle tarafından ulaĢılabilir, kiĢiler ve makineler 

tarafından kullanılabilir, teknolojik, yasal ve kullanılabilirlik engellerinden arındırılabilir 

olabilen kamu verisi olarak tanımlanabilmektedir (Akdamar, 2017: 48). 

4. Büyük Veri ve Akıllı Destinasyonlar  

Akıllı kavramı büyük verinin desteği ile ortaya çıkan ve turizm endüstrisinde bilgi üretimi 

ve kullanımı aĢamasında temel olan bir faktördür. Büyük veri kullanılarak dijital bilgiler 

yardımı ile daha fazla ürün ve hizmet geliĢtirilebilmektedir. Gerçek zamanlı veri yönetimi ile 

birlikte elde edilen bilgiler ölçülebilmekte, entegre edilebilmekte ve analiz edilerek eyleme 

dökülebilmektedir. Etkili bir büyük veri yönetimiyle akıllı turistik destinasyon tasarımının 

temel bileĢeni tamamlanmıĢ olmaktadır (SEGITTUR, 2015: 97). 

Büyük veri sayesinde destinasyonlar, hizmetlerinde yenilikçi çözümler üretebilmekte, Ar-

Ge faaliyetleri için tüm paydaĢlarını devreye sokarak katma değer yaratma ve veri odaklı 

çalıĢma biçimleri geliĢtirebilmektedir. Bu sayede veri odaklı bir kent yönetiĢim sistemi olan 

akıllı destinasyon idealine ulaĢmak için istenilen veri altyapısına ulaĢılmıĢ olunabilmektedir 

(Akdamar, 2017: 46). Khan ve diğerleri (2013: 385) Ģehirlerin sürdürülebilirliğini ve dayanıklı 

bir kentsel ortamın oluĢabilmesinin temelinin günümüzde akıllı Ģehir uygulamaları ile 
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atılabileceğini savunmuĢlardır. Arazi kullanımı, ulaĢım, enerji ve sosyoekonomik büyüme için 

entegre bir sistemin oluĢturulması gerektiğini vurgulayarak yapmıĢ oldukları çalıĢmada akıllı 

Ģehir planlaması ve yönetilmesi için yenilikçi teknolojilere ilaveten büyük verinin yönetimin 

temel kriter olduğunu dile getirirken büyük veri analizinin büyük fırsatları da beraberinde 

getirdiğini savunmuĢlardır. Akıllı Ģehir çalıĢmaları ile büyük veri çalıĢmalarının koordineli bir 

Ģekilde yürütülmesini savunan araĢtırmacılar çeĢitli sensörler, akıllı telefonlar ve bulut 

ortamları ideal veri toplama ortamı olarak önermiĢlerdir. 

Günümüzde nesnelerin interneti kavramının popüler olması büyük veriyi toplamada ve 

yönetmede büyük bir rol alması ile iliĢkilendirilebilir. Nesnelerin interneti çerçevesinde 

Ġtalya‘nın Padova kentinde uygulanan bir akıllı Ģehir projesinde teknik ve uygulama 

yönergeleri oluĢturulmuĢ ve sorunlara karĢı mevcut çözümler analiz edilmiĢtir. Akıllı Ģehir 

projesi kapsamında nesnelerin interneti sistemleri için yeni tasarım seçenekleri 

oluĢturulmuĢtur. Projeyi yapan araĢtırmacılar günümüzde büyük tartıĢmalara sebep olan 

nesnelerin interneti gibi teknolojilerin standart bir yapıya dönüĢmeye baĢladığını ve bu 

teknolojilerin belirsiz yapısının kitleler tarafından benimsenmesini engellendiğini 

savunmuĢlardır. Bu amaçla pilot çalıĢmalar yürütülmesi gerektiğini ve sahada bu kavramların 

somutlaĢtırması gerektiğini ileri sürmüĢlerdir (Zanella ve Vangelista, 2014: 31). Büyük veri, 

Ģehirlerin nasıl yönetildiğine iliĢkin deneyimlerimizi zenginleĢtirmekte ve en iyi düzeyde nasıl 

yönetilebileceğine dair büyük bilgi içerikleri sunmakta ve bilinçli karar verme fırsatı elde 

etmemizi sağlamaktadır. Büyük verinin kendisinin yönlendirdiği bir takım avantajlar sunması 

akıllı Ģehir planlama aĢamasında destek unsuru olarak görülmektedir. Bu bilgi çerçevesinde 

büyük veri ile akıllı Ģehir planlama aĢamasında uzun vadeli planlar yapabilmek için yapılan 

çalıĢmada Londra‘nın toplu taĢıma sistemlerinde gerçekleĢen bireysel seyahatlerin akıllı 

seyahat kartlarının 6 aylık verileri toplanarak yeni teoriler kurulmuĢ, analizleri yapılmıĢ ve 

büyük veri‘nin akıllı Ģehir planlamasındaki önemi vurgulanmıĢtır (Batty, 2013: 274-277). 

ġehirlerde yaĢayan nüfus artıĢı nedeniyle meydana gelen problemlere iliĢkin çözüm 

arayan araĢtırmacılar akıllı Ģehirlerin gerekliliğini savunmaktadırlar. Meydana gelen 

problemlere temelden çözüm olabilecek akıllı Ģehirlerin oluĢturulabilmesi için temelde ilk 

prensip doğru veri akıĢının sağlanabilmesi için güvenilir algılama altyapısının oluĢturulması 

gereklidir. Bu veri akıĢını destekleyen diğer prensipler ise akıllı Ģehir paydaĢlarının iĢ birliği 

içerisinde çalıĢmasıdır (Vilajosana, vd., 2013: 133). Bu bilgileri destekleyen, Ģehirlerin 

dijitalleĢmesinin sağlanabilmesi için eğitim ve araĢtırmaların eksik olduğunu düĢünen Rabari 

(2013: 52-53), teknolojik devrimin kentsel araĢtırmalar ile sağlanabileceğini ve araĢtırma 

destekleri ile daha üretken Ģehirlerin meydana geleceğini savunmaktadır. Eğitim ve 
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araĢtırmaları temele alarak yapılacak olan veri akıĢı ve paydaĢlarının iĢ birliği ile ideal akıllı 

Ģehir platformları oluĢturulabilir. 

5. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

ÇalıĢma kapsamında büyük verinin akıllı Ģehir idealine eriĢmedeki önemi ortaya 

konmuĢtur. Bu amaçla akıllı Ģehir ve büyük veri ile ilgili genel detaylara değinilerek 

literatürde akıllı Ģehirlerde büyük verinin kullanımına iliĢkin çalıĢmalara yer verilmiĢtir. 

Konuyla ilgili yapılan çalıĢmalarda genellikle akıllı destinasyon tasarımında büyük verinin 

önemli bir temel yapı taĢı olduğunu savundukları görülmektedir. Bir diğer yandan büyük veri 

genel anlamda nesnelerin internet, bulut biliĢim, makine öğrenmesi, veri madenciliği gibi 

günümüzün popüler konuları ile yakından iliĢkilendirildiği de göze çarpmaktadır. Bu noktada 

büyük verinin Ar-Ge ve yenilik çalıĢmalarını destekleyerek yeni ürün ve hizmetler sunmada 

öneminin büyük olduğu söylenebilir. Çünkü ortada kaynağının bizler olduğu ve herkese açık 

bir hazine bulunmaktadır. Günümüzde bu açık hazinenin Ģehirlerin geliĢimi için doğru Ģekilde 

kullanılması oldukça önemli hale gelmiĢtir. 

Tüm bu bilgiler ıĢığında multi disipliner bir yapıya sahip olan turizmin bu geliĢmelerden 

pay alarak ve bunlara adapte olarak turizm talebine yönelik çalıĢmalar yapması kaçınılmaz 

olmaktadır. Maliyetlerin azaltılması, müĢteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik, yeni pazarlama 

strateji açılarından büyük verinin akıllı destinasyonları tasarımındaki rolü tartıĢılmaz bir 

gerçek olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Seyahat öncesi destinasyonun, ürünler ve hizmetler hakkında oluĢturulmuĢ bir bilgi 

kümesine (metin, resim, ses, video, enformasyon, haritalar ...) eriĢim, turistler için seçme 

deneyimini net bir Ģekilde zenginleĢtirebilmektir. Seyahat boyunca destinasyondaki mobil 

iletiĢim teknolojisinin ve uygulamalarının kullanımındaki artıĢ, turistlerin yaĢayacaklarındaki 

deneyimi gerçekleĢtirmede kolaylaĢtırıcı etki yaratarak daha esnek hale getirmektedir. 

Seyahate çıkan turistlerin genel olarak ürün ve hizmet üreticileri, yerel halk ve turistler ile 

etkileĢim içerisinde olması akıllı süreçler geliĢtirilmesine yardımcı olarak yeni kararlar 

alınmasını sağlayabilir. Turistik ürünleri pazarlamaya yönelik yapılan çalıĢmalar kapsamında 

popüler akıllı sıfatı kullanılarak alt yapı çalıĢmalarının desteği ile turiste ulaĢım mümkün 

olabilmektedir. Tüm bunları desteklemek için destinasyonda baĢlangıç olarak internet 

ortamında destinasyonu pazarlamaya yönelik tanıtım faaliyetleri yapılabilir. Ayrıca Qr kod 

kullanımından yararlanılarak destinasyondaki turistik faaliyetlerin tanıtımında kolaylaĢtırıcı 

çözümler üretilebilir. Yapılan küçük adımlar ile zaman içerisinde Ģehrin akıllı sıfatını alması 

mümkün olabilecektir. Literatürde de bahsedildiği üzere ulaĢım sistemleri, araçlar, hatta 
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konaklama iĢletmeleri dahi akıllı sıfatı alması ve tüm bu süreçte büyük veriden yararlanılması 

kaçınılmaz gözükmektedir. 

Akıllı turistik destinasyon tasarımında büyük veriden faydalanmak için turizm 

faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde açık veri platformları oluĢturarak bu bölgelerde akan 

verinin bir havuzda toplanması ve toplanan verinin bilgiye dönüĢtürülerek akıllı destinasyon 

tasarımını desteklemesi önerilebilir. Bu alanda yapılacak çalıĢmalarda destinasyonda bulunan 

yerel yönetimlerin, iĢletmelerin ve vatandaĢların iĢ birliği içerisinde çalıĢması temel 

gereksinim olarak görülmektedir. Bu alanda devlet desteği çerçevesinde paydaĢların birlikte 

çalıĢması akıllı turistik destinasyon tasarımını kolaylaĢtıracağı düĢünülmektedir. Konu ile 

ilgili akademik alan çalıĢmalarının arttırılması saha çalıĢmalarının uygulanmasında yardımcı 

unsur olarak destekleyici olacaktır. 
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  Özet 

Günümüzde iĢletmeler için tanıtım, pazarlama ve satıĢ amaçlı birçok veri elde etme yönteminin mevcut 

olmasıyla birlikte internet platformlarında da veri elde etme amacıyla kullanılan bilgisayar ve internet 

uygulamaları mevcuttur. Zira toplanan bu trafik ve davranıĢ verisi birçok boyutta değerlendirilmeye olanak 

sağlamaktadır Bir turistik iĢletme, kendi internet sayfası üzerinden elde etmiĢ olduğu ziyaretçi verisini analiz 

ederek karlılığını arttırabilir veya turistik tüketicilere kiĢiselleĢtirilmiĢ ürün ve hizmetler sunmak için daha 

rasyonel kararlar alabilir.  

Bir turistik iĢletme Google Analytics yardımı ile kendi internet sayfaları üzerinden elde etmiĢ olduğu veri 

doğrultusunda internet sayfası üzerinden yansıtmıĢ olduğu imajı güçlendirmek ve farklılaĢtırmak için değiĢiklik 

yapma veya geliĢtirme yoluna gidebilir. Bu çalıĢmada turizm endüstrisinde faaliyet gösteren iĢletmelerin internet 

sayfası trafik izleme uygulaması kullanarak elde edebilecekleri baĢarı değerlendirilecek ve Google Analytics 

üzerinden elde edebilecekleri verinin yorumlanması doğrultusunda alabilecekleri kararlar ve iĢletmeye olası 

faydaları ele alınacaktır. ÇalıĢmanın amacı turizm endüstrisinde faaliyet göstermekte olan iĢletmelerin web sitesi 

üzerinden sağlayabileceği yararları Google tarafından sunulan raporlarda yer alan somut örneklerle 

açıklamaktadır. ÇalıĢmanın yöntemi literatür taramasına dayandırılmıĢ olup ikicil veriler ile oluĢturulmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Web Analitik, Google Analytics, Veri Analizi, E-Turizm. 

GOOGLE ANALYTICS AND ITS APPLICATIONS IN TOURISM INDUSTRY 

Abstract 

Nowadays, there are many methods for obtaining data used by business for promotion, marketing and sales. 

Beside that there are also computer and internet applications that are being used for data acquisition on internet 

platforms. The data of the traffic and behaviour obtained by Google Analytics can be evaluated 

multidimensionally. A tourism business can increase the profitability by analysing the visitor data that are 

obtained through the website, or the obtained data can help to make more rational decisions to offer personalized 

products and services to tourists. 

A tourism business may make improvement or make changes to differentiate and strengthen its image 

reflected through the website in accordance with the data obtained via Google Analytics. This study will evaluate 

the achievements of the business operating in the tourism industry by using Google Analytics and the study will 

also consider the possible benefits after interpretation of the data. The purpose of the study is to illustrate the 

benefits that web sites can provide to businesses operating in the tourism industry with concrete examples in 

reports presented by Google. The method of work is based on the literature review and it is formed by the 

secondary data. 

Keywords: Web Analytics, Google Analytics, Data Analytics, E-Tourism. 

GiriĢ 

GeçmiĢten günümüze süregelmiĢ olan, insanın sahip olduğu bilgi arayıĢına yönelik 

eğiliminden kaynaklanan ve bu bilgi doğrultusunda ortaya çıkan en önemli olgulardan birisi 

değiĢimdir. Öyle ki değiĢimi hayatın birçok alanında gözlemlemek mümkündür. Bu 

alanlardan birisi sanayi devriminden itibaren süregelen teknik değiĢimler ve buna bağlı olarak 

ortaya çıkan dijital platformlarda yaĢanan değiĢimlerdir. Günümüzde iĢletmelerin somut 

olarak sahip olduğu araçların yanı sıra, dijital platformlarda yer alan ve iĢletmeye katkısı olan 

soyut yani dijital araçların iĢletmelerin baĢarısındaki önemi büyüktür. Sahip olduğu bir kiĢisel 
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bilgisayar ve bir takım yazılım sayesinde dünyanın herhangi bir yerinden bir insan, gerek 

ekonomik gerekse sosyal anlamda büyük etkilere ve değiĢimlere neden olabilir. Söz konusu 

bu durum, dünyanın dijital platformların etki gücü ve geliĢiminden dolayı sahip olduğu 

güncel yapısı hakkında önemli bir çıkarım yapılabilmesini sağlayabilir. 

ĠĢletmeler gerek karlarını arttırmak, gerek sunmuĢ oldukları hizmetin veya ürünün 

kalitesini arttırmak için değiĢimlere uyum sağlamaya çalıĢmaktadır. ĠĢletmelerin yaĢam 

döngülerini uzatabilmesi ve bu süreç boyunca baĢarılı olabilmesi açısından, bu uyumun 

özümsenmesi önem arz etmektedir. ĠĢletmeler dijital platformlardaki değiĢimleri özümseme 

yoluna gitmekte ve bu alandaki değiĢimleri yakından takip etmektedir. Dijital platformlarda 

yaĢanan değiĢimlerden birisi de iĢletmelerin internet sayfası sahibi olmaya yönelik 

faaliyetlerinin yaygınlaĢmasıdır. Önemli bir iletiĢim aracı olan internet sayfası sahibi, 

iĢletmelerin imajı üzerinde etkisi olduğu bilinmesiyle iĢletmelerin bu imaja olumlu yönde 

katkı sağlayacak kararları hayata geçirmesi söz konusudur. Ġnternet sayfalarının geliĢmeye 

baĢladığı 1990‘lı yıllarda internet sayfalarında temel olarak sadece gezinilmekte ve bu 

gezinme sonucunda kullanıcının bırakmıĢ olduğu veriye ulaĢmak mümkün olamamaktaydı 

(Reader Dijital Books). 

Ġnternet sayfası analitik araçlarının geliĢimiyle bu veri elde edilerek yorumlanmıĢ ve 

analitik yöntemlerinin dijital platformda yer edinmesinin temelini oluĢturmuĢtur. Gün 

geçtikçe geliĢtirilmekte olan internet sayfası trafik izleme analitik araçları, baĢta kar amacı 

güden iĢletmeler olmak üzere çoğu internet sayfası sahibi tarafından kullanılarak veri 

toplamakta ve bu veri doğrultusunda internet sayfaları iyileĢtirilerek bu iletiĢim aracından en 

iyi Ģekilde yararlanabilecekleri stratejileri hayata geçireme yoluna gitmiĢlerdir. Bilgiye 

dönüĢtürülen bu veri, belirli stratejiler doğrultusunda iĢletmelerin kararlar almasına yardımcı 

olmaktadır. ÇalıĢma, geliĢtirilmiĢ olan internet sayfaları aracılığıyla trafik veri analiz 

araçlarının kullanımının önemine değinmek amacıyla oluĢturulmuĢtur. 

1. Turizm Endüstrisi ve Teknoloji 

Turizm, Türk Dil Kurumu‘nun (TDK) çevrimiçi sözlüğüne göre ―bir ülkeye veya bir 

bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalıĢmaların 

tümü‖ olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu). Turizmi sunacakları ürün ve hizmet ile 

kar elde edilebilinecek bir fırsat olarak gören iĢletmeler (Güçer, 2004: 7), bu amaç 

doğrultusunda teknolojiden de yararlanmaktadır. Türk Dil Kurumu‘nun (TDK), ―bir sanayi 

dalı ile ilgili yapım yöntemlerinin, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım 

biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi‖ olarak tanımladığı teknolojinin 
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(Türk Dil Kurumu), geldiği aĢama süregelen değiĢimlerin bir sonucudur. Teknolojinin 

etkilemiĢ olduğu endüstrilerden birisi de turizm endüstrisidir. Hizmet sektörünün bir parçası 

olarak turizmin organizasyonel ve yapısal özelikleri, yeni teknolojiler dolayısıyla sürekli 

olarak yenilenmektedir (Stamboulis ve Skayannis, 2003: 35).  

Turizm endüstrisindeki ürün ve hizmetlerin soyut özelliği, müĢterilerin onları satın 

almadan önce detaylı bir Ģekilde bilgi edinmek istemelerine neden olmaktadır. Çünkü 

müĢteriler bir turistik ürünü onu görmeden satın almak durumunda kalırlar (Sarı ve Kozak, 

2005: 257). Ġnternet ile birlikte dünyanın her yerindeki seyahat destinasyonları ile ilgili 

oldukça kapsamlı bilgilere eriĢebilme imkânı elde edilmiĢtir. Aynı zamanda internet ile 

birlikte hızlı ve kolay bir Ģekilde rezervasyon yapma imkânı da doğmuĢtur. Bu noktadan 

bakıldığı zaman, müĢterilerin yedi gün 24 saat boyunca ulaĢabileceği, geniĢ ve güncel bilgiler 

alabileceği internet hizmetlerinin önemi daha net görülmektedir (Ataman, 2007: 67). Turizm 

pazarı ürünleri ve hizmetleri yoğun olarak güncel bilgilere bağlıdır. Ürün- satıĢ olarak 

görüldüğü koĢulda- aslında ürüne dair bilgidir. Bu sebepten bilgi ve iletiĢim teknolojileri 

(BĠT) küresel seyahat dağıtımlarının merkezinde (çekirdeğinde) yer almıĢtır.  

2. Turizm Endüstrisinde Ġnternet Hizmetleri Kullanımı 

Bir turistik ürünü satın alma kararı ile baĢlayan süreç karmaĢık bir süreci ifade eder. 

Turistik bir satın alma karar süreci altı aĢamada ele alınabilir. Bunlar; gereksinimin belirmesi, 

bilgi arama, seçenekleri değerlendirme, satın alma kararını verme, hazırlık yapma ve karar 

sonrası değerlendirme Ģeklindedir (Rızaoğlu, 2013: 155-163). 

Sanal ortamlarda gerçekleĢtirilen satın alma sürecinde yukarıda belirtilen süreçlerin 

tamamı çevrimiçi olarak elektronik ortamlarda gerçekleĢtirilmektedir. Ġnternet, turistik satın 

alma karar sürecinin bilgi arama aĢamasında turistlerin yoğun olarak kullandığı bir araçtır. 

Aymankuy (2011), ―yerli turistlerin internet ortamındaki Ģikayetlerinin satın alma kararlarına 

etkileri‖ baĢlıklı çalıĢmasında turizm iĢletmelerine yönelik Ģikayet ve yorum internet 

sayfalarında ve bu sayfalardaki Ģikayet ve değerlendirmeleri, turistlerin nihai satın alma 

kararını vermesinde önemli bir kaynak olarak gördükleri sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Fiziksel mağazaların aksine sanal mağazalarda turistler bir ara yüz ile iletiĢim halinde 

bulunurlar. Bu yüzden turistler sanal mağazalarda daha fazla güvenliğe ihtiyaç duymaktadır 

(Wolfinbarger ve Gilly, 2003). Bu anlamda internet sayfalarının sundukları ara yüzlerin 

kullanımı kolay ve güvenilir olacak Ģekilde tasarlanması gerektiği söylenebilir.  

Turistik satın alma karar sürecinde bir diğer önemli konu olarak ağızdan ağıza iletiĢim 

görülmektedir. Özellikle bir hizmet endüstrisi olan turizm endüstrisinde ağızdan ağıza iletiĢim 
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daha fazla önem kazanmaktadır. Sanal ortamda ağızdan ağıza iletiĢimin turistler üzerinde 

önemli bir etkisi bulunmaktadır (Fong ve Burton, 2006). Buradan hareketle internette var olan 

blogların, forum sitelerinin, turistlerin deneyimlerini paylaĢtığı internet sayfalarının (örn. 

Sikayetvar.com) bu anlamda turistlerin satın alma sürecinde önem taĢıdığı söylenebilir. 

3. Turizm Endüstrisinde Ġnternet Sayfası Kullanımının Önemi 

Tüketiciler, bir internet sayfasına eriĢim sağladıklarında ihtiyaçlarına dair ürün ve 

hizmetlere ulaĢmak için arama yaparlar. Böylece, farklı ürün ve hizmetler hakkında da bilgi 

sahibi olabilirler ve bu durum tüketiciler adına yeni ihtiyaçların meydana gelmesine yol 

açabilir. Dolayısıyla, tüketiciler bir internet sayfasını ziyaret ettiklerinde yalnızca bir ürün 

veya hizmeti satın alma amacı taĢırken, farklı ürün ve hizmetleri satın alarak alıĢveriĢlerini 

sonlandırabilirler. Buradan hareketle, tüketicilere yönelik hazırlanan web sayfalarının, 

tüketicilerin satın almayı düĢündükleri ürün ve hizmetlerin yanı sıra ihtiyaç duyabilecekleri 

ürün ve hizmetleri de satın alabilmelerine imkân tanıyan baĢarılı bir navigasyonun, yani site 

haritasının kurgulanması gerektiği söylenebilir (Web Sitesi Haritası, 2016: eticaret.com). 

YaĢadığımız dönemde oldukça geliĢmiĢ olan ve geliĢmeye devam eden internet sayfasu 

oluĢturma yazılım teknolojileri, turizm iĢletmelerine dinamik ve etkileĢimli internet sayfaları 

kurma imkânı vermektedir. Bu Ģekilde turizm iĢletmeleri internet aracılığı ile sadece tanıtım 

faaliyetleri değil, satıĢ, dağıtım ve müĢteri iliĢkileri gibi pazarlama faaliyetlerini de 

yürütebilmektedir (Sarı ve Kozak, 2005).  

Karaosmanoğlu, Acar ve Uray (2016), web sitesinin kaliteli bir site olarak 

değerlendirilebilmesi için sahip olması gereken özellikleri, teknik yeterlik, özgün içerik, bilgi 

kalitesi, güvenlik, etkileĢirlik ve cevap verirlik Ģeklinde ele almıĢtır. ÇalıĢmaları sonucunda, 

elektronik ortamda tüketici odaklı marka değerinin, internet sayfalarının iĢlevsel özelliklerine 

dayalı kalite düzeyi algısı ile doğrudan iliĢkili olduğu bulunmuĢtur. 

Elektronik ticaret yapan iĢletmeler için ve doğal olarak sanal organizasyonlar için internet 

sayfası tüketiciler ile iletiĢime geçilen en önemli faaliyet alanıdır. Tüketiciler için sanal 

iĢletmelerin mağazası internet sayfalarıdır. Bu sebeple buradaki ara yüzün iyi tasarlanması 

gerekmektedir. GüreĢ, Arslan ve Yalçın (2013), Türk havayolu iĢletmelerinin internet 

sayfaları değerlendirmeye yönelik yaptıkları araĢtırmada, iyi tasarlanmıĢ bir internet 

sayfalarının etkin hizmet sunumunda ve pazar payının arttırılmasında son derece önemli bir 

yeri olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. ĠĢletmeler için temel soru internet sayfasını ziyaret eden 

bir tüketicinin tekrar ziyaret edip etmeyeceğidir. Bu sebeple internet sayfasının kalitesi büyük 

önem taĢımaktadır (Loiacono, Watson ve Goodhue, 2002). Ġyi tasarlanmıĢ bir internet sayfası 
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tüketicilerde iĢlevsel ve faydalı olduğu imajı uyandırmaktadır. Böylece, tüketiciler iĢletmenin 

sunmuĢ olduğu ürünler veya hizmetlerin de farkına varabilmektedir. (Barnes ve Vidgen, 

2002) 

Tüketicilere doğrudan satıĢ yapan ve birçok seyahat acentesinin ürününü toplayarak 

elektronik ortamda tüketicilere sunan tatil.com, tatilsepeti.com ve gruppal.com gibi sitelerin 

en önemli varlıkları baĢından beri internet sayfalarıdır. Ġnternet sayfasının oluĢturulma veya 

yenilenme aĢamasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus hangi alanda faaliyet 

gösteriliyorsa ona uygun yapıda bir site oluĢturulması ve en önemlisi tüketicilerin ihtiyaç ve 

taleplerine göre bunun sağlanmasıdır (E-turizm Nedir?, 2016: tursab.org.tr). 

4. Ġnternette Bilgi Ġzi Sürme - Web Analitik 

Ġnternet faaliyetleri arkada iz bırakan faaliyetlerdir. Ġnternette bilgi tüketimi ve internet 

sayfası ziyaretlerinde kiĢiler istemli veya istemsiz iz bırakabilmektedirler. Ayrıca ziyaret 

ettikleri internet sayfalarında arka planda çalıĢan özel yazılımlar ziyaretçilerin farklı 

bilgilerini toplayabilmektedirler. Web analitik, e-ticaret açısından değerlendirildiğinde 

çevrimiçi müĢterilerin davranıĢlarını anlayarak, iĢletme tarafından oluĢturulan internet 

sayfasının stratejisi doğrultusunda sonuca ulaĢmak için etkili eylemler tasarlamak için 

kullanılır (Nakatani ve Ta-Tao, 2011: 172). Birçok kurum ve kuruluĢ gerçekleĢtirmiĢ 

oldukları faaliyetlerin yanında tamamlayıcı görev gören bir internet sayfasına sahiptir ancak 

bu kurumlardan çok azı internet sayfalarının ne kadar baĢarılı oldukları bilmektedir (Phippen, 

Sheppard ve Furnell, 2004: 284). Bu baĢarını boyutunun ölçülebilir hale gelmesini sağlamak 

için web analitik araçları kullanılması gereklidir. Web analitik araçları, internet sayfasında 

tıklanma akıĢını izleyerek kullanıcıların internet sitesinde nasıl gezindiklerinin yollarını izler. 

Ġnternet sitesindeki akıĢlar ve gezinme yolları web analitik araçları tarafından iĢlenerek 

anlamlı bilgiler halinde bir platforma aktarılır ve bu platform üzerinden belirli bir arayüz 

aracılığıyla sunulur (Görsel 1).  

Ġnternette etkili olabilmek için kurumun talebini karĢılayabilecek bir yaklaĢım olan web 

analitik (Nakatani ve Ta-Tao, 2011: 172), birçok endüstride olduğu gibi turizm endüstrisinde 

de kullanılmaktadır. Ücretsiz ve çalıĢma prensibi açısından popüler dolayı popüler olan web 

analitik araçlarından birisi Google Analytics‘tir. 
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Görsel 1: Google Analytics Arayüzü 

2011 yılında Nakatani ve Chuang tarafından yayınlanmıĢ olan bir çalıĢmada kurumların 

ihtiyaçları doğrultusunda seçebilecekleri en uygun web analitik aracını belirlemek üzere 

―Analitik HiyerarĢi Süreci‖ adındaki model geliĢtirilmiĢtir. Modeli oluĢturma sürecinde 

kullanılan çerçeveler iki farklı boyutta olmak toplam 7 ana kriter altında ele alınmıĢtır. Ġlk 

boyutun ana kriterleri web analitik aracının kabiliyetine göre oluĢturulmuĢtur. Bu kriterler; 

veri toplama kabiliyeti, veri iĢleme ve analiz kapasitesi, veri sunma kabiliyeti ve veri kalitesi 

son olarak bütünleĢme kalitesidir. Risk ve maliyet göz önüne alınarak belirlenen diğer boyut 

olan yönetim boyutunu ise üç kriter göz önünde bulundurularak oluĢturulmuĢtur. Bunlar; 

sistem ve veri yönetimi, maliyet yönetimi son olarak risk yönetimidir. Bu kriterlere göre 

kullanım açısıdan en popüler ve en uygun uygulamanın çoğunlukla Google Analytics olduğu 

tespit edilmiĢtir. (Nakatani ve Ta-Tao, 2011: 177).  

4.1. Google Analytics 

Google Analytics, her boyutta Ģirket için uygun kurumsal özellikler sunan etkili bir 

internet sayfası analiz aracıdır. Google Analytics aynı zamanda, internet sayfası ziyaretlerinin 

tamamının izlenerek baĢka internet sayfası aracılığıyla nasıl bir etkileĢimde bulunduklarını da 

gösterir (Reklam Yatırım). Bu etkileĢimin tespitlerinden yola çıkarak düzenli olarak kontrol 

edilip raporlanması sonucunda iĢletmeler için büyük değere sahip veri elde edebilir ve 

istatistik oluĢturulabilir. Ziyaretçi istatistiklerini ölçmek, internet sayfası sahipleri için temel 

bir etkinlik olmakla birlikte, bu analitik yöntemleri yakın geçmiĢe kadar oldukça sınırlı, zor ve 

pahalı bir etkinlikti. Bu anlamda Google Analytics‘in en önemli özelliği ölçümleri ücretsiz bir 

Ģekilde yapmasıdır (Pakkala, Presser ve Christensen, 2012: 504). Google Analytics kullanıcı 

paneli aracılığıyla oluĢturulan ve internet sayfasına yerleĢtirilen bir kod parçacığı sayesinde 

çekilen verinin sayfa hakkında önemli bilgiler elde edilmesi sağlanmaktadır. Google 

Analytics, bir internet sayfası üzerinden yapılan satıĢları ve dönüĢümleri ölçmenin yanısıra 

ziyaretçilerin internet sayfasını nasıl kullandıkları, internet sayfasında nasıl davrandıkları, 
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internet sayfasına nasıl geldikleri ile ilgili gibi çok farklı bilgiler sunar (Google). Bu bilgiler 

farklı biçimde değerlendirilerek bazı yargılara ulaĢılmasını sağlar. Örneğin, bir internet 

sayfasına gelen trafiğin büyük bir kısmının direk trafikten oluĢması internet sayfasının ait 

olduğu iĢletmenin tanınırlığının iyi olduğunu, gelen kitleler üzerinde etkili bir marka bilinci 

oluĢturulmuĢ olduğunu ve bu çerçeve dahilinde iyi bir tutundurma stratejisinin izlenmiĢ 

olduğunu gösterebilir.  

Ġnternet sayfasına gelen ziyaretçi trafiğinin büyük çoğunluğunun sosyal medyadan olması, 

iĢletmenin sosyal medyayı internet sayfasının tanıtımına yönelik çok iyi bir strateji izlemiĢ 

olduğunu sonucu çıkarılabilir. Bununla birlikte internet sitesine mobil telefon aracılığıyla 

eriĢen ziyaretçilerin sayfada kalma süresinin çok düĢük olduğu tespit edilebilir. Bu tespit 

doğrultusunda mobil telefonları ile siteye yapılan ziyaretlerde siteden kaynaklanan bir sorun 

olduğu yargısına varılabilir. Bununla birlikte Google Analytics‘in sunmuĢ olduğu verinin 

karĢılaĢtırılmasıyla farklı sonuçlara varmak ve bu sonuçlar doğrultusunda kararlar almak 

mümkündür.  

Google Analytics‘in sunmuĢ olduğu veri miktarının ve çeĢidinin büyük boyutlarda olması, 

verinin farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmasıyla yararlar sağlar. Google Analtics ile elde 

edilen veri yorumlanarak bilgiye çevrilebilir ve bir intermet sayfası üzerinden daha iyi 

kullanıcı deneyiminin sunulabilmesinin, arama motorlarında daha üste çıkmak için Arama 

Motoru Optimizasyonunun (SEO) etkili bir Ģekilde uygulanılarak arama motorlarında üst 

sıralarda yer alabilmenin avantajlarından yararlanılmasını sağlayabilir. Bununla birlikte 

internet sayfası üzerinden ulaĢılması istenen amaçlar doğrultusunda, internet sayfası üzerinde 

değiĢikliğe gidilerek yeni stratejiler geliĢtirilerek dönüĢüm oranı arttırılabilir veya huni 

yöntemi uygulanılarak veri analiz edilebilir ve kullanıcıların bir internet sayfasını terk etme 

oranlarını yükselten sebepler iyileĢtirilebilir. Örneğin, e-ticaret faaliyeti yapan bir internet 

sayfasının Amerika BirleĢik Devletleri‘nden çok fazla trafik almasına rağmen satın alma 

oranının düĢük olduğunun tespiti yapılabilir. Bu tespitin neticesinde bu soruna iliĢkin 

aramalar yapıldığında, Amerika BirleĢik Devletleri‘nde yaygın olarak kullanılan bir kredi 

kartı türü olan American Express‘in yaygın olarak kullanıldığı tespit edilerek, internet 

sayfasında kullanılan ödeme sisteminin bu kart türü aracılığıyla yapılan ödemeleri kabul 

etmediğinden dolayı olduğu ortaya çıkarılabilir. UlaĢılan bu sonuç doğrultusunda internet 

sayfasında iyileĢtirmeler yapılabilir.  
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4.2. Google Analytics Kullanım Alanlarına ĠliĢkin Örnekler 

Google Analytics‘in gerek dijital pazarlama stratejilerinin gerek internet sayfası 

görsellerinin düzenlenmesi açısından birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Bu kullanım 

alanlarından bazıları kullanıcı deneyiminin arttırılmasına, arama motorlarında üst sıralara 

yükselme ve dönüĢüm oranını arttırmaya yöneliktir. 

Kullanıcı Deneyimi (User Experience - UX): Ġnternet sayfasını ziyaret eden kullanıcıların 

internet sayfası üzerindeki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, internet sayfasında önem 

verdikleri değerleri, yetkinlikleri ve sınırlılıkları, hakkında derin bilgiye sahip olmaya 

odaklanmaktır. Kullanıcı deneyimi uygulamaları, internet sayfasında yer alan ürün veya 

hizmet ile olan etkileĢimin sonucunda etkileĢimin kalitesini geliĢtirmeyi desteklemektir (User 

Experience Basics). Kullanıcı deneyiminin kalitesinin belirlenmesinde 7 temel ölçüt 

oluĢturulmuĢtur. Bunlar; kullanılabilirlik, kullanıĢlılık, arzu edilebilirlik, eriĢilebilirlik, 

güvenilirlik, bulunulabilirlik ve değerliliktir. Google Analytics üzerinden elde edilen verilere 

göre bir kullanıcının internet sayfasında tekrar ziyaret etmemesinin en temel sebebi arasında 

internet sayfasında yaĢamıĢ olduğu kötü kullanıcı deneyimidir (Clifton, 2010: 216).  

Kullanıcının internet sayfasını tekrar ziyaret etmemesinden dolayı bir anormal durumun 

olduğu Google Analytics sayesinde tespit edilebilir. Bu tespit doğrultusunda iyileĢtirmeler 

yapılabilir ve ilerleyen zamanlarda aynı sebepten dolayı bir kullanıcının siteyi terketme 

ihtimali ortadan kaldırılabilmektedir. 

Arama Motoru Optimazyonu: ―SEO‖, Ġngilizce dilinde yer alan "Search Engine 

Optimization" (Arama Motoru Optimizasyonu), cümlesinin bir kısaltmasıdır. Google 

Analytics‘in kullanıldığı bir diğer önemli alan arama motoru optimizasyonu (SEO) 

iyileĢtirmeleridir. SEO gerek turizm gerek diğer iĢletmeler tarafından önemli olmakla birlikte, 

iĢletmelerin dijital platformlarda rekabet ettiği bir unsur haline gelmiĢtir. SEO iĢlemleri ile 

arama motorları, internet sayfalarının daha kolay okunmasını ve daha kolay bir Ģekilde 

taraması için yapılan teknik kriter düzenlemelerdir. SEO, bir internet sayfası hakkında arama 

motorları için yapılan tüm iyileĢtirme çalıĢmaları olarak tanımlanabilir. Arama motoru 

optimizasyonu yani SEO ile en temel amaç internet sayfalarının değerini artırarak arama 

motorunda daha üst sıralara çıkılmasının ve dolayısı ile site ziyaretçi sayısının artırılmasıdır 

(Seo Hocası). Arama motorlarından fazla trafik gelmemesi SEO‘nun iyi bir durumda olmadığı 

göstermekle birlikte potansiyel trafik kaybının yaĢanmasına sebep olur (Yoast, 2017). 

Potansiyel trafik kaybı ise internet sayfalarında dönüĢüm oranında düĢüĢe neden olabilir.  

Dönüşüm: Ġnternet sayfası bulunan bir iĢletmenin baĢarısı için önemli olan, çevrimiçi veya 

çevrimdıĢı tamamlanan etkinliklerdir. Bu etkinliklere e-posta bültenlerine kaydolma iĢleminin 
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tamamlanması veya satın alma iĢlemleri örnek olarak verilebilir (Google). DönüĢüm 

iĢletmenin internet sayfalarının amaçlarıdır ve bu amaçlar; müĢterinin bir ürünü satın alması, 

bültene kaydolması, iĢletmeyi telefonla araması veya iĢletmeye ait olan uygulamayı indirmesi 

gibi iĢlemleri gerçekleĢtirip gerçekleĢtirmediği olarak görülebilir. Bir diğer deyiĢle, iĢletme 

tarafından değerli olarak tanımlanan bir iĢlemin, müĢteri tarafından gerçekleĢtirilmiĢ olmasına 

dönüĢüm adı verilir (Google). Funnel veya bir diğer adıyla huni yöntemi ile dönüĢüm oranı, 

Google Analytics aracılığıyla belirlenebilir (Görsel 2) ve belirlenmiĢ olan bir amaç 

doğrultusunda internet sayfası üzerinde stratejik değiĢiklikler yapılabilir. Örneğin bir turizm 

endüstrisinde yer alan bir konaklama iĢletmesinin internet sayfasına gelen ziyaretçilerden en 

az %20‘sinin rezervasyon yapması amacıyla stratejik çalıĢmalar yapılması doğrultusunda 

kararlar alınması sağlanabilir.  

 

Görsel 2: Huni (Funnel) Yöntemi  

4.3. Google Analytics Ġçerikleri 

Google Analytics tarafından 5 ana baĢlık altında internet sayfası ile ilgili olarak raporlar 

sunulmaktadır. Bu 5 baĢlık; gerçek zamanlı sunulan veri, kitle, edinme, kullanıcı davranıĢı ve 

dönüĢüm ile ilgilidir. Bu verilerin alt baĢlıkları aĢağıda yer alan tabloda verilmiĢ olup, Google 

Analytics‘in sunmuĢ olduğu bu veriler turizm endüstrisinde yer alan bir seyahat acentesi 

açısından anlamlı bir yer Ģekilde değerlendirilecektir.  

Tablo 1: Google Analytics Kullanıcı Panelinde Sunulan Veri Kategorileri 

Gerçek 

Zamanlı 
Kitle Edinme DavranıĢ DönüĢüm 

Genel BakıĢ Genel BakıĢ Genel BakıĢ Genel BakıĢ Hedefler 

Yerler Etkin Kullanıcılar Tüm Trafik DavranıĢ AkıĢı E-Ticaret 

Trafik 

Kaynakları 
YaĢam Boyu Değer Adwords Site Ġçeriği 

Çok Kanallı 

Huniler 

Ġçerik Kohort Analizi Search Console Site Hızı ĠliĢkilendirme 

Etkinlikler Kitleler Sosyal Site Arama  

Siteyi ziyaret eden : 1000 kişi 

Ürün sayfasını ziyaret 

eden: 340 kişi 

Alışveriş sepetine ürün 

ekleyen: 140 kişi 

Satın alma bilgileri 

giren: 50 kişi.  

Satın Alan: 22 Kişi 
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DönüĢümler Kullanıcı Gezgini Kampanyalar Etkinlikler  

 Demografi  Yayıncı  

 Ġlgi Alanları  Denemeler  

 Coğrafi    

 DavranıĢ    

 Teknoloji    

 Mobil    

 Özel    

 KarĢılaĢtırma    

 Kullanıcı AkıĢı    
Kaynak: Google Analytics 

Gerçek zamanlı: Bir seyahat acentesi gerçek zamanlı kategorisinden sitesine gelen 

ziyaretçileri görüntüleyerek, o an kullanıcıların hangi ülkeden hangi cihazlarla hangi internet 

sayfasında gezindiğini görüntüleyebilir. Gerçek zamanlı bölümünden bir seyahat acentesi o an 

sağlamıĢ olduğu dönüĢümleri görüntüleyerek, satmıĢ olduğu bir turun operasyonunu 

gerçekleĢtirilmesi ile ilgili çok hızlı bir Ģekilde kararlar alabilir. 

Kitle: Bir seyahat acentesi kitlesini görüntüleyebilir. Bu baĢlık altında sunulan verilerin 

coğrafi kısmı incelenecek olunursa, bir acentenin doğru stratejiler izlemesi için yararlı olur. 

Örneğin, Rusya ile iliĢkileri olan bir seyahat acentesi, internet sayfasının Rusça olmasına 

rağmen, Rusya‘dan çok fazla trafik almadığını tespit edilebilir. Anlamlı veriler elde eden bu 

seyahat acentesi araĢtırma yaparak, Rusya‘da en yaygın olarak kullanılan Yandex arama 

motoruna internet sayfalarının dizine eklenmemiĢ olduğunu tespit edilebilir. Sözü edilen bu 

arama motoruna uygun optimizasyonlar yapılmamıĢ olduğu da tespit edilerek internet 

sayfasının Rusya‘da en fazla kullanılan arama motorunun dizinine ekleme kararının 

alınmasının yanı sıra, bu arama motoruna göre optimizasyon yapılarak en üst sıralara 

yerleĢme kararları hayata geçirebilir.  

Bir baĢka seyahat acentesi Google Analytics izleme kodunu yerleĢtirdikten sonra, anlamlı 

veriler kazanmaya baĢlar. Belirli bir süre sonra, siteyi mobil cihazları ile ziyaret eden kitlenin 

her hangi bir turu satın almadığını tespit edebilir. Bu durumu araĢtırma kararı alan seyahat 

acentesi yetkilileri, internet sayfasının mobil cihazlarla uyumsuz bir Ģekilde tasarlanmıĢ 

olduğunu tespit edebilir. Bunun sonucunda internet sayfalarının mobil uyumlu halde yeniden 

tasarlayarak mobil cihazlardan gelen potansiyel müĢterilerinden dönüĢüm elde etme ihtimali 

arttırabilir. 

Edinme (Tüm trafik): Bir seyahat acentesi Ġnternet sayfalarına gelen ziyaretçilerini hangi 

yoldan kazandığı ile ilgili olarak veriyi görüntüleyerek, belirli hedefler doğrultusunda 

stratejiler geliĢtirebilir. Örneğin, bir internet sayfasına sosyal medya aracılığıyla gelen trafik 

artırılmak istenmektedir. Buna bağlı olarak stratejiler geliĢtiren acente, sosyal medyada 

bulunan kitlesini arttırmaya yönelik sosyal medya reklamcılığı yapabilir veya yer almamıĢ 
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olduğu sosyal medya platformlarında profiller oluĢturabilir. Bu karar sosyal medyadan daha 

fazla turistin elde edilmesini sağlayabilir. 

Davranış - Davranış Akışı: Sözü edilen acente bu panelden kullanıcıların internet 

sayfarında gezinirken nasıl bir yol izlemiĢ olduklarını görüntüleyerek hangi internet 

sayfasından hangi internet sayfasına doğru bir akıĢın olduğunu görüntüleyerek, kullanıcıların 

internet sayfalarında nasıl gezindiği ile ilgili olarak bilgi elde edebilir. 

5. Google Analytics BaĢarı Hikâyeleri  

Google Analyics aracını kullanarak hedeflerine ulaĢmıĢ farklı endüstrilerden seçilen bazı 

iĢletmelerin baĢarıları Google tarafından ―BaĢarı Hikâyeleri (Success Stories)‖ baĢlığı altında 

bir internet sayfasında yayınlanmaktadır. Bu internet sayfasında Google‘ın veri elde etme 

ürünlerini kullanarak baĢarı elde etmiĢ olan iĢletmelerin baĢarı öyküleri raporlanmıĢtır. Bu 

raporlar doğrultusunda Google Analytics veya Google Analytics 360 aracını kullanarak baĢarı 

elde etmiĢ 3 örnek incelenmiĢtir. 

Global Tech Led Örneği: Ana merkezi Amerika BirleĢik Devletleri‘nin Florida eyaletinde 

bulunan Global Tech LED iĢletmesi, ticari ve endüstriyel iĢletmelere yönelik LED aydınlatma 

ıĢıkları üretmektedir. Global Tech Led‘e ait internet sayfası ile ilgili olarak 2 hedef 

belirlemiĢtir. Ġlk hedef, internet sayfasına gelen yüksek kaliteli trafiğin tekrar elde edilmesidir. 

Ġkinci hedef, internet sitesinde bulunan ürünlere ilgi duyan müĢterilerin, satın alma iĢlemini 

gerçekleĢtirmeleridir. Bu iki amaca yönelik 3 tane yaklaĢım belirlenmiĢtir. Bu yaklaĢımların 

devreye sokulması ardından Google Analytics aracı ile takibi sağlanmıĢ ve bazı sonuçlar elde 

edilmiĢtir. Bunun sonucunda internet sayfalarına gelen trafik oranında yeni marketlerinde 

dahil olmasıyla %100‘ün üzerinde bir oranda artıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca Google‘ın 

dijital pazarlama aracı olan Google Adwords üzerinden yapılan dijital pazarlama 

stratejilerinde olumlu aktiviteler gözlemlenmiĢtir (Google).  

Aida Cruises Örneği: Almanya merkezli ―Aida Cruises‖ modern yaĢam kültürünün 

kurvaziyeri olarak marketin lideridir. Aida Cruises müĢterilerinin çevrimiçi seyahatleri ile 

ilgili olarak müĢterilerinin nasıl kazanıldığı, internet sayfalarında nasıl davrandığı ve ne 

zaman dönüĢtürüldüğü ile ilgili olarak daha fazla bilgi elde etmek istemiĢtir. Aida Cruises bu 

doğrultada kendine hizmet edebilecek olan Google Analytics 360 Suite aracını kullanmıĢtır. 

Aida Cruises‘e ait olan www.aida.de adlı internet sayfaları üzerinden bazı amaçlar 

belirleyerek Google Analitys'i bu amaç doğrultusunda kullanmaya baĢlamıĢ ve veri 

toplamıĢtır. Bu amaçlar; müĢterilerin internet sayfasındaki çevrimiçi yolculuğunu anlamak, 

ölçeklenebilir dinamik bir raporlama ve analiz ortamı oluĢturmak ve daha iyi kararlar 

http://www.aida.de/
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alabilmek için Ģirketteki tüm ekiplerin verilere eriĢim imkanı sağlamaktır. Bu doğrultuda 

hareket eden Aida Cruises Google Analytics aracı sayesinde bazı sonuçlar elde etmiĢtir. Bu 

sonuçlar; Google Analytics programına daha hassas veriler göndermek için oluĢturulan 

etiketlerin üzerinde uğraĢılan gün sayısının 21 günden tek bir güne düĢürülmüĢ olmasıdır. 

Ġkinci olarak Google Analytics sayesinde kurvaziyer ile ilgili tarih ve destinasyonlar ile ilgili 

olarak gerçek zamanlı görüĢler elde edilebilmiĢtir. Son olarak, daha iyi karar vermek için tüm 

Ģirket çapında, merkezi veri analizi sistemi kurulabilmiĢtir (Google Analytics 360, 2016). 

Fairmont Hotels & Resorts Örneği: Fairmont Hotels, sosyal medya pazarlama 

stratejilerini en yararlı Ģekilde optimize etmek için Google Analytics'in gücünden 

yararlanmaktadır. www.fairmont.com internet sayfasına sahip olan Fairmont otel zinciri, 

sosyal medya pazarlamasına yönelik hizmet eden stratejiler aracığıyla internet sayfasına 

yönelen ziyaretçiler ile ilgili daha iĢlevsel bilgi kazanmak ve sosyal medya pazarlama 

aktivitelerinden en yararlı bir Ģekilde yararlanmak adına doğru bir Ģekilde optimize etmek için 

Google Analytics‘ten yararlanmıĢtır. Twitter kampanyası performansını izlemek için farklı 

değiĢkenler kullanarak elde edilmiĢ olan farklı veriyi değerlendirmek ve kullanıcı davranıĢını 

ve dönüĢüm verisini ölçmek içins geliĢmiĢ segmentler kullanma yaklaĢımıyla hareket ederek 

sonuçlar elde etmiĢtir. Google Analytics‘teki segmentlere ayıtma özelliğinden yararlanarak 

sosyal medya üzerinden gelen ziyaretçilerin internet sayfalarındaki davranıĢları 

izlenebilmiĢtir. Bu amaç doğrultusunda sosyal medya kampanyalarının etkinliğine iliĢkin 

bilgiler ve sosyal medya üzerinden gelen ziyaretçileri hakkında geliĢmiĢ bir anlayıĢ 

sağlanmıĢtır (Google). 

6. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Bu çalıĢma ile turizm endüstrisinde yer alan iĢletmeler için bir internet sayfası üzerinden 

elde edilen veri ile sahip olunan bilginin önemine değinilmiĢtir. Günümüzde ticaretin ve 

kurum imajının önemli bir unsuru olan internet sayfalarının önemi çoğu iĢletme tarafından 

yeterince bilinmemektedir. Stratejik ve geleceğe dönük kararlar almak için veriler basit bir 

yöntem olan izleme kodunun internet sayfasına eklenerek web analitik aracı olan Google 

Analytics ile ücretsiz bir Ģekilde elde edilebilinmektedir. Bir internet sayfasının kurum 

açısından ne kadar baĢarılı, verimli ve etkin olduğu bilmenin bir yolu, web analitik aracı 

kullanarak bu verilerin yorumlanmasına bağlıdır. 

Turizm endüstrisinde Google Analytics‘in etkin kullanımı ile bir destinasyonun 

paydaĢlarının da destinasyon ile ilgili olarak geleceğe yönelik sunulan turistik hizmetlerin 

çeĢitliliğinin ve kalitesinin arttırılması için kararlar alınmasını sağlayabilir. Bir destinasyona 



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

133 

 

ait olan ve Google Analytics kodu bulunan bir internet sayfası ile destinasyona ilgi duyan 

insanların çoğunlukla hangi ülkelere ait olduğu tespit edilerek, bu ülke insanlarının ilgi 

duyacağı kültürel etkinlikler düzenlenerek turist deneyiminin kalitesi arttırabilir.  

Google Analytics sayesinde etkin tanıtım kampanyaları yapılarak internet sayfalarında 

önemli değiĢikler yapma yoluna gidilebilir. Bu durum gelir ve dönüĢüm oranında artıĢı da 

getirebilir. Kampanyaların etkinliği Google Analytics sayesinde ölçülebilir. Bunun doğrultuda 

A-B testleri hayata geçirilerek hangi seçeneğin daha etkin olduğu tespit edilerek yüksek 

oranda verimlilik sağlanabilir. Örneğin aynı ürünün farklı açıdan çekilmiĢ 2 ayrı fotoğrafı 

dönüĢümlü olarak internet sayfası ziyaretçilerine gösterilebilir ve Google Analytics sayesinde 

elde edilen veri ile hangi açıdan çekilmiĢ fotoğraf üzerinden daha fazla satıĢ olduğu 

öğrenilebilir. Bu durum Google Analytics sayesinde uzun vadede gelir artıĢı sağlayabilir. 

Böylece A-B testleri ile en etkin tanıtım faaliyetleri belirlenmiĢ ve uygulanmıĢ olabilir. 

Google Analytics sayesinde daha geniĢ pazarlara hitap etme adına yeni stratejilerin hayata 

geçirilmesi yoluna gidilebilir. Google Analytics üzerinden internet sayfasına gelen 

kullanıcıların siteyi ziyaret etmiĢ oldukları coğrafyanın özellikleri belirlenerek, baĢka 

coğrafyalara internet sayfasını tanıtmak adına yeni stratejiler belirlenebilir. Böylece ulaĢılan 

pazarlar geniĢletilebilir. Örneğin, Google Analytics ile Rusya‘dan gelen kullanıcı sayısının az 

olduğu verisi tespit edilebilir. Bu durum Google arama motoru yerine Rusya‘da yaygın olarak 

kullanılan Yandex arama motorundan kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda iĢletme Yandex 

arama motoruna yönelik, arama motoru pazarlamasına yönelik yeni dijital pazarlama 

stratejileri geliĢtirilebilir. Google Analytics ile bir ziyaretçinin internet sayfasına kaç kere 

geldiği tespit edilebilir. Tekrar ziyarette bulunan müĢterilerin kaçıncı seferde alıĢveriĢ iĢlemini 

gerçekleĢtirdiğine yönelik anlamlı bir veri elde edilebilir. Bunun neticesince ziyaretçilerin 

neden belirli bir aĢamada satın alma iĢlemini gerçekleĢtirdiğine yönelik araĢtırmalar yapılarak 

bu aĢamalara yönelik dijital pazarlama stratejileri belirlenebilir.  

Günümüzde çoğu iĢletme internet sayfasına sahip olmasına rağmen internet sayfasının ne 

kadar baĢarı gösterdiğine ve internet sayfasından kaynaklanan problemler neticesinde 

kaybedilen potansiyel müĢterinin sayısı bilmemektedir. Bu sorunların ölçülebilir hale 

getirilmesi adına Google Analytics aracını kullanmak yarar sağlayabilir. Bunun adına 

iĢletmelerin sürekli olarak değiĢen teknolojiyi ve dijital platformları yakından takip etmesi 

gerekmektedir.  
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TÜRK KENEġĠ BÜNYESĠNDE KURULAN TÜRK Ġġ KONSEYĠ’NĠN TÜRK 

DÜNYASI EKONOMĠK ĠġBĠRLĠĞĠ AÇISINDAN YERĠ VE ÖNEMĠ 
 

Mustafa BIYIKLI 
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, İİBF, UİB, Bişkek, Kırgızistan / 

Dumlupınar Üniversitesi FEF, TB, Kütahya, Türkiye. mb.bilgi@gmail.com 

Özet 

Türk Dili KonuĢan Ülkeler Ortak ĠĢ Konseyi (Türk ĠĢ Konseyi), Türk Dünyasına yönelik olarak, bölgesel 

ekonomik iĢ birliğinin teĢvik edilmesinin, iĢ konseyleri arasında iliĢkilerin kurulmasının, ikili ve çok taraflı iĢ 

birliğinin daha da artırılmasının, iĢ paydaĢları ve ekonomileri lehine etkili bir ağ kurulmasının ve ticaret, sanayi, 

yatırım, teknoloji transferi, hizmetler ve diğer ekonomik sektörlerde iĢ tanıtım faaliyetleri yürütmenin önemi göz 

önünde bulundurularak, sivil ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir teĢkilat olarak kurulmuĢtur. Türk KeneĢi/ 

Konseyi (Türk Dili KonuĢan Ülkeler ĠĢ Birliği Konseyi)‘ne üye devletlere ait iĢ topluluklarını temsil eden 

taraflar (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye) 20 Ekim 2011 tarihinde Türk KeneĢi himayesi altında 

sözleĢmeyi imzalamıĢlardır.  

Türk ĠĢ Konseyi, üye devletlerin iĢ adamları arasındaki ortak faaliyetlerin tartıĢılması ve tanıtılmasına 

yönelik kurumsal bir platform sağlayarak, üye devletlerin ekonomik kalkınmasını ilerletmeye yönelik öneriler 

sunmakta, bir danıĢma konseyi olarak da görev yapmakta ve üye devletler arasında bulunan diğer ikili ve çok 

taraflı iĢ konseyi yapılarına rehberlik hizmeti vermektedir.  

Bu tebliğde, Türk ĠĢ Konseyi‘nin kuruluĢu, amaçları, statüsü, yetkisi ve faaliyetleri, taahhüt ve hedefleri, 

teĢkilat yapısı ve Türk Dünyası ekonomik iĢ birliği açısından yeri ve önemi ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türk ĠĢ Konseyi, Türk KeneĢi, Türk Konseyi, ortak kalkınma, Türk Dünyası, ekonomik 

iĢ birliği. 

TURKIC BUSINESS COUNCIL WHICH IS ESTABLISHED BY THE TURKIC 

COUNCIL AND ITS PLACE AND IMPORTANCE FOR TURKISH WORLD 

ECONOMIC COOPERATION 

Absract 

Joint Business Council of the Turkish Speaking Countries (Turkic Business Council) has been established as 

an international organization that is not civil and profit-oriented. The Turkic Business Council aims to promote 

regional economic cooperation, to establish relations between business councils, to promote bilateral and 

multilateral cooperation, to establish an effective network for commercial stakeholders and economies, and to 

promote trade, industry, investment, technology transfer and promotion. 

The parties representing the business communities belonging to the member states of the Turkic Council 

(Cooperation Council of Turkic Speaking States: Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkey) signed the 

contract on 20 October 2011 under the auspices of the Turkish Council. 

The Turkic Business Council provides an institutional platform for the discussion and promotion of joint 

activities among businessmen of member states and offers suggestions for improving the economic development 

of member states. In addition, it acts as an advisory council and provides guidance to other bilateral and 

multilateral business council structures among the member states. 

In this paper, its organization, aims, status, authority and activities, commitment and objectives, 

organizational structure and place and importance of Turkish World in terms of economic cooperation are 

explained. 

Keywords: Turkic Business Council, Turkic Council, joint development, Turkish World, economic 

cooperation. 

1. GiriĢ 

Türk dili konuĢan ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan 

ve Türkiye arasında Sovyetler Birliği‘nin dağılıp Asya Türk Coğrafyasındaki Türk dili 

konuĢan cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, 1992 yılında baĢlayan 

"Türkçe Konuşan Devletler Devlet Başkanları Zirveleri" sonucunda ortaya çıkan ortak siyasi 
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irade üzerine pek çok ortak kuruluĢ kurulmuĢ, bugüne dek iliĢkiler ve iĢbirlikleri aĢama aĢama 

geliĢtirilmiĢtir. 

30-31 Ekim 1992 yılında Türkiye Ankara‘da gerçekleĢen ilk zirvede, Türk devletleri 

arasında ikili ve çok taraflı iĢ birliğinin ve çok yönlü iliĢkilerin geliĢtirilmesi arzusu ve 

uluslararası kuruluĢlarla ortak hareket etme iradesi beyan edilmiĢtir. Zirvede ulaĢtırma, 

haberleĢme, sanayi, enerji, tarım, eğitim ve kültür alanlarında ortak kuruluĢlar kurarak ortak 

projeler geliĢtirmek suretiyle iĢ birliğinin arttırılması ve bu sahalardaki çalıĢmalar için çalıĢma 

grupları kurulması üzerinde durulmuĢtur. Türk dili konuĢan devletler parlamentolar arası iĢ 

birliğinin önemi de ilk defa bu zirvede dile getirilmiĢtir. 18-19 Ekim 1994 tarihinde Türkiye 

Ġstanbul‘da gerçekleĢen 2. Zirvede, ulaĢtırma ve ticaretin geliĢtirilmesi, tarihi Ġpek Yolu‘nun 

diğer ilgili ülkelerin de katkısıyla canlandırılması, Aral Denizi‘ndeki çevreyle ilgili durumun 

normalleĢtirilmesi için uluslararası imkânların birleĢtirilmesinin gereği vurgulanmıĢtır.
 
27-29 

Ağustos 1995 tarihinde Kırgızistan BiĢkek‘te gerçekleĢen 3. zirvede, doğrudan ulaĢtırma 

bağlarının sağlanması, serbest dolaĢımın kolaylaĢtırılması, iĢ adamlarının çalıĢma Ģartlarının 

iyileĢtirilmesi ve karĢılıklı ticaret, bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin önündeki 

engellerin kaldırılması, üzerinde durulmuĢtur. (Musabay Baki, 2014: 143).  

21 Ekim 1996 tarihinde Özbekistan TaĢkent‘te gerçekleĢtirilen 4. zirvede devlet 

baĢkanları ilk defa ortak mal, hizmet, sermaye ve iĢgücü pazarı oluĢturmak amacıyla gerçek 

ve tüzel kiĢiler arasındaki ekonomik iĢ birliğinin sağlanması yönünde uygun hukuki ortamın 

oluĢturulmasına taraftar olduklarını belirtmiĢlerdir. Zirvede ulaĢtırma alanında hem Türk dili 

konuĢan devletler ve hem de diğer bölgesel ve bölge dıĢı aktörlerle iĢ birliği detaylı bir Ģekilde 

ele alınmıĢ, ekonomik kalkınma hususunda uygulanması gereken yöntemler ortaya 

konmuĢtur.(Musabay Baki, 2014: 144). 

1998 tarihinde Kazakistan‘ın yeni baĢkenti Astana‘da bir yıl tehirle gerçekleĢtirilen 5. 

Zirveye Türkmenistan, meclis baĢkanı düzeyinde katılmıĢtır. 2000‘li yılların baĢlarında 

Özbekistan ve Türkmenistan belli gerekçelerle ―Zirveler Süreci‖‘nden çekilse de Azerbaycan, 

Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye, devlet baĢkanları düzeyinde zirve toplantılarına devam 

etmiĢler, ekonomiden kültüre önemli iĢ birlikleri gerçekleĢtirmiĢlerdir. 8 Nisan 2000 tarihinde 

Azerbaycan Bakü‘de yapılan 6. zirvede, 21. yüzyıla girerken karĢılıklı menfaatlere ve eĢitliğe 

dayalı iĢ birliğine yeni bir ivme kazandırılması gereğine iĢaret edilerek, Bakü-Tiflis-Ceyhan 

petrol boru hattı ile Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Avrupa Hazar geçiĢli doğal 

gaz boru hattının gerçekleĢtirilmelerine iliĢkin bölgesel iĢ birliğinin geliĢtirilmesinin önemi 

vurgulanmıĢtır. 26-27 Nisan 2001 tarihinde Türkiye Ġstanbul‘da gerçekleĢtirilen 7. zirvede 

Ġpek Yolu‘nun canlandırılması ile bölgesel ve uluslararası iĢ birliğinin her alanda 
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ilerletilmesini sağlamak maksadıyla sürdürülen çalıĢmaların hızlandırılması konusunda görüĢ 

birliğine varılmıĢtır. 17 Kasım 2006 tarihinde Türkiye Antalya‘da gerçekleĢtirilen 8. zirvede, 

ulaĢtırma ve enerji sahalarında geliĢen iĢ birliği takdirle karĢılanmıĢtır. (Musabay Baki, 2014: 

144-146). 

2-3 Ekim 2009 tarihlerinde Nahçivan‘da düzenlenen 9. Türk Dili KonuĢan Ülkeler 

Zirvesi‘nde, Avrasya‘da Türk dili konuĢan ülkeler arasında iĢ birliğinin geliĢtirilmesi ve 

derinleĢtirilmesinin önemi, ekonomi ve ticaretin uluslararası iliĢkilerdeki rolü teyit edilmiĢtir. 

Ortak dil, ortak tarih ve ortak kültür birliğine dayanan ortak çıkarlar için iĢ birliğinin 

seviyesinin ticari-ekonomik, bilim-teknik ve sosyal alanlarda arttırılması amacıyla ilave 

tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu üzerinde önemle durulmuĢtur. Zirveler Süreci‘nin 

son ve 10. zirve toplantısı 16 Eylül 2010 tarihinde Türkiye Ġstanbul‘da dört ülke Azerbaycan, 

Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye‘nin iĢtirakiyle düzenlenmiĢtir.  

Bu toplantıda, Türk dili konuĢan ülkeler arasında kapsamlı iĢ birliğini teĢvik etmek, 

yakınlaĢmak, daha da derinleĢtirmek, etkili ve etkin iletiĢim ve daimi bir uyum amacı ile 

uluslararası bir teĢkilat olarak öncelikle Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk 

Keneşi veya Türk Konseyi) kurulmuĢtur. Daha sonra Türk KeneĢi/Türk Konseyi bünyesinde 

iliĢkili, çoklu ortak kurum ve kuruluĢlar kurulmuĢ ve bu kuruluĢlar, Türk KeneĢi çatısı altında 

toplanmıĢlardır.  

Türk KeneĢi, kurulduğu tarihten itibaren üye ülkelerin birbirleriyle ve dünya ile olan 

ekonomik uyum ve bütünleĢmesine büyük önem vermiĢtir. Üye ülkeler arasındaki iliĢkilerin 

ve iĢ birliklerinin özünün, karĢılıklı fayda, kazanç esasına dayanan ekonomik iĢ birliğinde 

yattığı düĢüncesiyle, ―Ekonomik İş Birliği‖ temasıyla gerçekleĢtirilen ilk Türk KeneĢi Zirvesi, 

üye ülkeler arasındaki ekonomik iliĢki ve iĢ birliğine verilen önemin somut bir göstergesi 

olarak görülmektedir. Türk KeneĢi‘nin kuruluĢundan itibaren, baĢta Ekonomi Bakanları 

toplantıları olmak üzere ekonomik iĢ birliği baĢlığı altında pek çok toplantı ve faaliyet 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu alanda ―yatırım ortamının iyileĢtirilmesi‖; ―ekonominin 

çeĢitlendirilmesi‖ ve ―ekonomik iliĢkilerin temeli olarak giriĢimcilik‖ konu baĢlıklarında üç 

ÇalıĢma Grubu düzenli olarak faaliyetlerini sürdürmüĢtür. Ayrıca, Türk KeneĢi Ekonomi 

Bakanları Üçüncü Toplantısı‘nda üye ülkelerin Yatırım Ajansları arasında bir Mutabakat 

Muhtırası imzalanmıĢtır. KarĢılıklı yatırımların artırılması ve üye ülkelerin özel sektörleri 

arasındaki iliĢkilerin ve iĢ birliklerinin geliĢtirilmesi amacıyla Türk KeneĢi bünyesinde bir 

―Ortak Yatırım Portalı‖ hayata geçirilmiĢtir.(Ekonomik ĠĢbirliği: turkkon.org).  

Türk KeneĢi, Türk dilli diaspora ortak faaliyet stratejileri, üye ülkeler ihracat ve 

yatırımları teĢvik, kardeĢ liman iĢbirliği, ulaĢtırma alanında ortak iĢbirliği ve turizm alanında 



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

139 

 

ortak iĢbirliğini hayata geçirmek ve geliĢtirmek, üye ülkeleri ilgili kamu kurumları arasında 

yatırım istatistikleri alanında iĢbirliği sağlamak ve yatırım ortamı alanında tecrübe paylaĢımı 

imkanlarını araĢtırmak, modern ipek yolu ortak tur paketi için konsorsiyum oluĢturulması için 

anlaĢmalara imza atmıĢtır. Aynı zamanda, üye ülkelerin birbirleriyle ve dünya ile olan 

ekonomik iliĢki, iĢ birliği, uyum ve bütünleĢmesini sağlamak için Ģu kurum ve kuruluĢlarla da 

mutabakat imzalamıĢtır: Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı, Dünya Gümrük Örgütü, BM Dünya 

Turizm Örgütü, Üye Ülkeleri KOBĠ Kurumları, BM Güney ĠĢbirliği Ofisi, Ġslam Ülkeleri 

Ġstatistik, Ekonomik ve Sosyal AraĢtırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), BM Kalkınma 

Programı (UNDP), BM Medeniyetler Ġttifakı. (ĠĢbirliği AnlaĢmaları: turkkon.org).  

Türk KeneĢi‘nin bünyesinde kurulan ve ekonomi ve iĢ dünyasını ilgilendiren ortak 

kuruluĢlardan biri, Türk Dili konuĢan ülkelerin parlamentoları aralarındaki iĢ birliğini 

geliĢtirilmesi ve geniĢletilmesi için bir danıĢma organı olarak kurulmuĢ olan Türk Dili 

KonuĢan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA)‘dir. (TÜRKPA, Resmi Belgeler: 67-68). 

29 Eylül 2009 tarihinde Bakü Ģehrinde söz konusu kuruluĢun genel kurul toplantısında 

―Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Bakü Beyannamesi‖‘e göre TÜRKPA, 

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi çerçevesinde iş birliği, üye devletler 

arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer ilişkileri yoğunlaştırmanın, Türk dili konuşan 

halkların birbirlerine daha da yakınlaştırmanın önemli bir aracı[dır]. (TÜRKPA, Resmi 

Belgeler: 69). 

Buna göre, TÜRKPA, siyasi, sosyo-ekonomik, kültürel ve insani konuları müzakere 

etmekte ve Türk KeneĢi‘ne üye devletler arasında hukuki ve diğer konularda bilgi 

alıĢveriĢinde bulunmaktadır. (TÜRKPA, Resmi Belgeler: 76). 

Faaliyetlerini gerçekleĢtirmek üzere Asamble, ilgili daimi komisyonlar oluĢturmuĢtur. Bu 

komisyonlardan konumuzla ilgili olan biri, ekonomi, ticaret ve finans konularında daimi bir 

komisyon olan Ekonomi ĠĢbirliği Komisyonu‘dur. (Ekonomik ĠĢbirliği Komisyonu, turk-

pa.org).
 
 

2011 yılında TÜRKPA 2. Genel Kurulu‘nda Ekonomik, Ticari ve Mali ĠĢleri Komisyonu 

olarak kurulan komisyonun adı, 2014 tarihinde TÜRKPA 5. Genel Kurulu‘nda daha kapsayıcı 

bir hale getirilerek, Ekonomik ĠĢbirliği Komisyonu olarak değiĢtirilmiĢtir. Komisyon, Türk 

Dili konuĢan ülkeler arasında ekonomik ve ticari perspektifler, üye ülkelerin iĢ adamları 

arasında pratik iĢ birliğin sağlanması, ekonomik konulara iliĢkin sektörel diyalogların oluĢtu-

rulması, üye ülkelerinde yatırım ortamının iyileĢtirilmesi, Türk dili konuĢan ülkeler arasında 

ekonomik iĢ birliğinde ulaĢım ağlarının rolü ve ulaĢım ağları iĢ birliği, Türk dili konuĢan 

ülkeler arasında enerji sektörünün ve alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliĢimi 
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ve geniĢletilmesine iliĢkin iĢ birliği vb. konularda toplantılar, müzakereler ve istiĢareler 

yaparak tavsiye kararları alabilmektedir. (TÜRKPA, 2015: 14-17). 

Asamblenin daimi komisyonlarından konumuzla ilgili olan bir diğeri ise, Çevre ve Tabii 

Kaynaklar Komisyonu‘dur. 2014 yılından beri faaliyet gösteren komisyon, çevrenin 

korunması ve doğal kaynakların yeterli kullanımı, alternatif enerji kaynaklarının geliĢimi ile 

bağlı konular, üye devletlerin Hazar‘ın bitki örtüsü ve hayvan varlığı, kuraklıkla mücadele 

eden Aral Gölü‘nün korunması, üye devletler alanında su yönetimi, çölleĢme ile mücadele, 

çevre problemlerinin çözümü ile ilgili ortak bir bakıĢın ortaya konması, somut projelerin 

hayata geçirilmesi, küresel iklim değiĢikliği ve üye ülkeler için neticeleri, ―YeĢil‖ ekonominin 

kalkınması, yürütülecek etkinlikler ile toplumların bilinçlendirilmesi, tabii kaynakların bilinçli 

yönetimine ve modern ölçülere ulaĢılmasına yardımcı olunması, üye devletlerin çevre ve tabii 

kaynaklar üzerine çalıĢan bakanlıkları ile iliĢkilerin geliĢtirilmesi, ciddi çevresel sorunların 

araĢtırılması, biyolojik çeĢitliliğin korunması, petrol kirliliği, doğal kaynakların yönetimi vb. 

konularda toplantılar, müzakereler ve istiĢareler yaparak tavsiye kararları 

alabilmektedir.(TÜRKPA, Resmi Belgeler: 76). 

Bu komisyonlar mevcut olmakla beraber, esas konumuzu teĢkil eden ve ele aldığımız 

kuruluĢ, Türk KeneĢi bünyesinde kurulan ve faaliyet gösteren Türk Dili Konuşan Ülkeler 

Ortak İş Konseyi (Türk İş Konseyi)‘dir. Türk İş Konseyi, bölgesel ekonomik iĢ birliğinin 

teĢvik edilmesinin önemi göz önünde bulundurularak, sivil ve kâr amacı gütmeyen 

uluslararası bir teĢkilat olarak kurulmuĢtur. Türk KeneĢi‘ne üye devletlere ait iĢ topluluklarını 

temsil eden taraflar (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye) 20 Ekim 2011 tarihinde 

Türk KeneĢi himayesi altında sözleĢmeyi imzalamıĢlardır.  

Türk ĠĢ Konseyi, ekonomik iĢ birliğinin ilerletilmesi, geliĢtirilmesi ve modernize edilmesi 

yolunda gerekli çalıĢmalarda bulunmaktadır. Türk ĠĢ Konseyi üye ülkelerde faaliyette bulunan 

giriĢimcileri, yatırımcıları ve tüccarları bir araya getirmek suretiyle aralarındaki temas ve iĢ 

birliğinin tesisi, geliĢtirilmesi ve sürekliliğinde önemli bir rol üstlenmektedir. Üye ülkelerin 

özel sektörleri arasındaki iliĢkilerin artırılması ve iĢ birliklerinin geliĢtirilmesi amacına matuf 

olarak, 2014 yılı itibarıyla ĠĢ Konseyi tarafından düzenli olarak ―ĠĢ Forumu‖ ve ―Ġhraç Malları 

Sergisi‖ düzenlenmesi kararı alınmıĢtır. Bu çerçevede, 19 ġubat 2014 tarihinde Azerbaycan, 

Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den petrol dıĢı sektörlerin temsilcisi 100‘ü aĢkın iĢ 

adamının katılımıyla Ġstanbul‘da TOBB Binası‘nda Türk KeneĢi ĠĢ Forumu düzenlenmiĢtir. ĠĢ 

Forumu‘na paralel olarak, Türk ĠĢ Konseyi toplantılar gerçekleĢtirmiĢtir. (Ekonomik ĠĢbirliği: 

turkkon.org). 
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Bu süreçlerden anlaĢılmaktadır ki, Zirvelerin ve Türk KeneĢi‘nin üye ülkeler arasındaki iĢ 

birliğine kurumsal bir nitelik kazandıracağı ve Türk dili konuĢan ülkeler arasında bölgesel iĢ 

birliğine olumlu ve önemli katkılar sağlayacağı yönünde inanç ve iradelerini ortaya 

koymuĢlardır. Çünkü daha önce Türkiye‘de 1994, 1998-1999 ve 2001 yıllarında yaĢanan 

ekonomik krizlerin de etkisiyle Türkiye‘nin Türk dili konuĢan devletlere yönelik yürütülen 

dıĢ politikası arzu edilen seviyede olamamıĢtı. Bağımsızlıklarını kazanan Türk dili konuĢan 

cumhuriyetler de, o zor coğrafyada, bağımsızlıklarının hemen ardından kurumsal, siyasi, 

ekonomik ve sosyal zorlu bir geçiĢ süreci yaĢamıĢlardır. Söz konusu ülkeler bir taraftan yeni 

bir devlet inĢası ve devlet kurumlarını yeniden yapılandırmaya ve kurumsallaĢmaya 

çalıĢırken, diğer taraftan pazar ekonomisine geçiĢte yaĢanılan ekonomik ve sosyal zorluklarla 

mücadele etmiĢlerdir (Musabay Baki, 2014:146-147).  

Türk KeneĢi, bünyesindeki Türk İş Konseyi ile, bölgenin yararına olan çok taraflı iletiĢim 

ve iĢ birliği hedefiyle, üye devletler arasında ticaret, eĢit ortaklığa dayalı müĢterek icraatlarla 

bölgede kapsamlı ve dengeli bir ekonomik büyüme, etkin bölgesel ve ikili iĢ birliği alanlarını 

geliĢtirmeyi ve geniĢletmeyi hedeflemiĢtir. Bununla beraber, kuruluĢundan bugüne özellikle 

ticaret, yatırım, ulaĢtırma, altyapı, gümrük, mallar, hizmetlerin ve sermayenin dolaĢımı, mali 

sistem, bankacılık ve turizm gibi alanlarda, kendi bölgesinde barıĢ ve istikrarın sağlanması 

için üye devletlerle de iĢ birliği içinde hareket etmektedir. Türk KeneĢi, Türk İş Konseyi 

aracılığı ile kapsamlı iĢ birliğinin daha da derinleĢtirilmesini, ekonomi ve bilginin 

küreselleĢmesi süreçleri çerçevesinde bölgede barıĢın güçlendirilmesini, güvenlik ve istikrarın 

teminine ortak katkıda bulunmayı arzu etmiĢtir (TDĠK, 2014: III Terzioğlu, 2013: 57). Bu 

arzu doğrultusunda, kuruluĢundan sonra da Türk Dili KonuĢan Devletler Zirveleri sürecini 

devam ettirmiĢtir. Bu zirvelerden beĢincisi, 11 Eylül 2015 tarihinde Kazakistan Astana‘da 

gerçekleĢen ―Türk Keneşi Zirveleri‖ süreci Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye 

arasında düzenlenmiĢtir. Bu zirvede de, ekonomik konular, uluslararası projeler, güvenlik 

konuları, sosyal ve kültürel konular, uluslararası teĢkilatlarla iĢ birliği, kültürel iĢ birliği, 

eğitim ve bilim iĢ birliği, ekonomik iĢ birliği, spor iĢ birliği, diaspora iĢlerinde iĢ birliği, dıĢ 

politika ve güvenlik konularında iĢ birliği, toplumsal ve insani iliĢkiler alanında iĢ birliği, 

medya ve enformasyon alanında iĢ birliği, Türk dünyasında kurumsal iĢ birliği vb. konu 

baĢlıkları altında değerlendirilerek, gelecek hedefleri belirlenmiĢtir (Türk KeneĢi Zirveleri 

Bildirileri: turkkon TDĠK, 2014:101-140).  

Türk KeneĢi, bünyesindeki Türk İş Konseyi ve diğer kuruluĢlarıyla, ulaĢtırma alanında 

bölgesel ve uluslararası iĢ birliğini geliĢtiren çok modlu entegre taĢımacılığın daha etkin 

olarak hayata geçirilmesi, Avrasya‘da demiryolu taĢımacılığının ve altyapısının geliĢtirilmesi, 
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Avrupa normlarında aynı demiryolu rejiminin kullanılmaya baĢlanması, gümrük, ulaĢtırma ve 

turizm alanları, coğrafyanın ekonomik geliĢiminin ve üye ülkeler arasındaki ekonomik 

iliĢkilerin, ticaretin ve karĢılıklı yatırımların arttırılması, Asya‘yla Avrupa‘yı birbirine 

bağlayan ve böylelikle stratejik, modern bir ulaĢtırma güzergâhı haline gelecek olan tarihi 

Ġpek Yolu turizminin canlandırılarak bir turizm markası haline dönüĢtürülmesi, ekonomiden 

dıĢ politikaya sürdürmekte olduğu iĢ birliği projeleri ve Avrasya‘da iĢ birliği kültürünün 

geliĢtirilmesi, bölgesel ortak çıkarlara yönelik olarak, kısa sürede, her alanda iĢ birliğinin 

geliĢtirilmesi ve derinleĢtirilmesinde önemli bir aktör olarak yerini almıĢtır (Musabay Baki, 

2014: 155-159). 

2. Türk ĠĢ Konseyi 

2.1. Türk ĠĢ Konseyi’nin KuruluĢu ve Amaçları 

Türk ĠĢ Konseyi, 3 Ekim 2009 tarihli Nahçıvan AnlaĢması ile Türk Dili KonuĢan Ülkeler 

ĠĢbirliği Konseyi'nin (TDĠK) himayesi altında görev yapacak sivil ve kâr amacı gütmeyen 

uluslararası bir teĢkilat olarak kurulmuĢtur. TDĠK‘e üye devletlere ait iĢ topluluklarını temsil 

eden taraflar (Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti ve 

Türkiye Cumhuriyeti), Türk Dili KonuĢan Ülkeler arasında ortak bir iĢ konseyi kurmak için 

16 Eylül 2010 tarihli Ġstanbul Zirvesi‘nde Türk dili konuĢan ülkelerin devlet baĢkanları 

tarafından alınan karara istinaden bölgesel ekonomik iĢ birliğinin teĢvik edilmesi ve 

kurulmasının önemi de göz önünde bulundurularak Türk Dili KonuĢan Ülkeler Ortak ĠĢ 

Konseyi‘nin Kurulmasına iliĢkin SözleĢme‘yi 20 Ekim 2011 tarihinde Kazakistan Almatı'da 

imzalamıĢlardır (TDĠK, 2014: 82). 

Türk KeneĢi‘ne üye devletler, aĢağıdaki tespit ve amaçlara yönelik olarak Türk Dili 

KonuĢan Ülkeler Ortak ĠĢ Konseyi‘ni kurmayı kararlaĢtırmıĢlardır: 

“1-Ekonomik iş birliğinin teşvik edilmesinde TDİK ve mevcut ikili iş konseyleri tarafından 

oynanan rolleri kabul etm[işlerdir]. 

2-İkili ve çok taraflı iş birliğinin daha da artırılması için bu ülkelerdeki ekonomiler 

arasında mevcut olan tamamlayıcılıkları ve bu ülkelerin göze çarpan menfaatlerini de göz 

önünde bulundurm[uşlardır]. 

3-Genel anlamda TDİK üye devletlerinin iş paydaşları ve ekonomileri lehine etkili bir ağ 

kurulmasıyla oluşturulabilecek sinerjiyi kullanmayı amaçlam[ışlardır]. 

4-Tutarlı bir çerçevede ticaret, sanayi, yatırım, teknoloji transferi, hizmetler ve diğer 

ekonomik sektörlerde iş tanıtım faaliyetleri yürütmeyi amaçlam[ışlardır].‖ (TDĠK, 2014: 79). 
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2.2. Türk ĠĢ Konseyi’nin Statüsü ve Fonksiyonu 

Türk ĠĢ Konseyi, üye devletlerin iĢ adamları arasındaki ortak faaliyetlerin tartıĢılması ve 

tanıtılmasına yönelik kurumsal bir platform sağlayarak, TDĠK üye devletleri arasındaki özel 

sektör iĢ birliği için bir ana araçtır. Aynı zamanda talep edildiği Ģekilde özel konular üzerinde 

araĢtırma yaparak ve ortak eylem yoluyla TDĠK üye devletlerinin ekonomik kalkınmasını 

ilerletmeye yönelik öneriler sunmakta, TDĠK için bir danıĢma konseyi olarak da görev 

yapmaktadır. TDĠK‘'nin üye devletleri arasında bulunan diğer ikili ve çok taraflı iĢ konseyi 

yapılarına rehberlik hizmeti vermektedir. Konseyi'n çalıĢma lisanı Ġngilizcedir (TDĠK, 2014: 

79). 

2.3. Türk ĠĢ Konseyi’nin Hedefleri 

Türk ĠĢ Konseyi, üyeler arasında resmi olarak aĢağıdaki öncelikler doğrultusunda 

karĢılıklı yardım ve destek ilkesine dayanan iĢ birliğinin çok taraflı faaliyetlerini baĢlatmayı 

ve denetlemeyi hedeflemekte ve taahhüt etmektedir: 

“1-Türk İş Konseyi, kapsamlı ticari birliğini, karşılıklı yatırımları, sınır ötesi iş birliğini 

ve üyeler arasında ortak girişimlerin oluşumunu kolaylaştırmayı amaçlayan projeler ve 

programlar geliştirmek[tedir]. 

2-Sürdürülebilir diyalog ve tartışma forumları mekanizması oluşturma amacıyla güçlü 

kurumsal bağları teşvik etmek[tedir]. 

3-İş ihtiyaçları, fırsatlar, sorunlar ve diğer ilgili konuların ortak değerlendirmeleri de 

dâhil, kamu ve özel sektörler arasında bir diyalog ortamı hazırlamak[tadır]. 

4-Türk Keneşi’ne üye devletler arasındaki ekonomik iş birliğinin etkin bir modeli olarak 

kamu-özel sektör ortaklığının daha geniş kullanımını teşvik etmekte ve bu amaçla uzmanlık 

sağlamak[tadır]. 

5-Üye devletler arasında ekonomik ilişkileri geliştirmek için elverişli olan bir iş ortamının 

oluşturulmasına yönelik uygun yasal ve idari şartların uyumlaştırılmasını desteklemek[tedir]. 

6-Üye teşkilatlara, her üye devletteki genel ekonomik durum, yatırım fırsatları, ticaret 

politikaları ve mevzuat değişiklikleri hakkında güncel bilgiler vermek[tedir]. 

7-Uzmanlıklarını geliştirmek amacıyla kendi personelleri ve üyelerinin personelleri için 

eğitim kurslarının organize edilmesini teşvik etmek[tedir]. 

8-Hedef ve amaçlarına ulaşılması açısından, Türk İş Konseyi özel projeler ve diğer ortak 

faaliyetler ile ilgili olarak Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi ile yakın istişare ve 

müzakereleri sürdürmek[tedir].‖ (TDĠK, 2014: 80). 
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2.4. Türk ĠĢ Konseyi’ne Üyelik ve ĠĢ Birliği Ġmkânları 

Türk ĠĢ Konseyi'ne üyelik ve ulusal Ģubelerin uygulama kuralları her ülkenin ihtiyaçları, 

kuralları ve yönergelerine göre bağımsız olarak belirlenmektedir. Türk ĠĢ Konseyi, iĢ birliği 

imkânları tam olarak üyelerin karĢılıklı çıkarları için kullanılabilsin diye kendi üyeliğinde çok 

sektörlü bir profil sürdürmektedir. Türk Dili KonuĢan Ülkeler ĠĢbirliği Konseyi‘ne üye 

devletler, söz konusu ülkenin iĢ topluluklarını temsil eden aĢağıdaki ulusal teĢkilatları 

aracılığıyla Türk ĠĢ Konseyi‘ne üye olarak katılabilmektedir: Azerbaycan Cumhuriyeti 

GiriĢimciler (ĠĢverenler) TeĢkilatları Milli Konfederasyonu (ASK), ―Atameken‖ Kazakistan 

Ulusal Ekonomi Odası, Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası (CCI) ve Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği ve Türkiye DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Kurulu (TOBB/DEĠK). Türk ĠĢ 

Konseyi'nin üst heyeti, yukarıda belirtilen ve sözleĢmeye imza atan ulusal ekonomik 

teĢkilatların baĢkanlarından oluĢan yürütme kurulunun oybirliği kararı ile Türk ĠĢ Konseyi'nin 

faaliyetlerini yönlendirmektedir. ĠĢ Konseyi dört ulusal Ģube Ģeklinde çalıĢmaktadır. Her Ģube 

kendi üye Ģirketlerine ve ekonomik birliklerine sahiptir. ASK, Azerbaycan Ģubesi için; 

Atameken, Kazakistan Ģubesi için; CCI, Kırgızistan Ģubesi için; TOBB/DEĠK ise Türkiye 

Ģubesi için sekretarya sağlamaktadır (TDĠK, 2014: 81). 

Ortak alt komiteler, ekonomik çeĢitlendirme için kritik olan seçili endüstriler oluĢturma ve 

Türk Dili KonuĢan Ülkeler ĠĢbirliği Konseyi üye devletlerinin ulusal ve bölgesel ekonomileri 

arasında tamamlayıcılıklar ile ilgili olarak özel bir eylemde bulunma amacıyla kurulmuĢtur. 

Türk dili konuĢan ülkelerden ulusal iĢ teĢkilatları, söz konusu sözleĢmeye taraf 

olabilmektedirler: 

1-“Ulusal şubelerin genel toplantısı, başarılarını gözden geçirmek ve finans, ikili ve 

uluslararası iş birliğinin yanı sıra ticaret, yatırımlar endüstriyel ve teknolojik iş birliği 

alanlarındaki fırsatları incelemek için yılda en az bir kere yap[ılmaktadır]. 

2-Dönüşümlü olarak ilgili üye devletlerin ev sahipliği yaptığı genel toplantılara her 

ülkeden bir temsilci tarafından eş başkanlık ed[ilmektedir]. 

3-Ekonomik iş birliğinin ticaret, yatırım ve diğer şekillerindeki yeni fırsatları ortaya 

çıkarmak için, ulusal şubeler, Türk İş Konseyi'nin tüm üyeleri için erişebilir olmakta, ilgili 

ülkelerden alınan istatistiksel veri ve sektörel bilgi havuzu sağla[nmaktadır]. 

4-Türk İş Konseyi, ticari ve ekonomik ilişkilerdeki engelleri belirlemek için analitik 

çalışmalar yürütmekte ve üye devletler arasındaki iş ortamını düzene koymak amacıyla 

bulgularını Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne brifingler, raporlar ve politika 

belgeleri şeklinde sunmak[tadır]” (TDĠK, 2014: 82). 
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2.5. Türk ĠĢ Konseyi’nin Bütçesi 

Üye devletlere ait her ulusal Ģubenin kendine ait bir bütçesi olmaktadır. Yıllık toplantıların 

giderleri ev sahibi Ģube tarafından karĢılanmaktadır. Toplantı katılımcıları kendi seyahat ve 

konaklama masraflarını kendileri karĢılamaktadır. Ortak araĢtırma, sempozyum, sergi veya 

benzeri faaliyetlerin finansman yöntemlerine Türk ĠĢ Konseyi toplantılarında karar 

verilmektedir (TDĠK, 2014: 82). 

3. Sonuç 

Kapitalizmden türemiĢ Komünizmin çökmesi, SSCB‘nin dağılması ve akabinde Orta 

Asya Türk ülkelerinin 1990‘larda bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle, Türkiye ve diğer Türk 

cumhuriyetleri olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan, 

1992‘den itibaren zirve toplantılarında bir araya gelerek, ekonomik, sosyal, kültürel, stratejik 

vb. alanlarda kurumsallaĢarak iliĢkileri ve iĢ birliklerini geliĢtirmeyi, her alanda yakınlaĢmayı 

ve bütünleĢmeyi amaçlamıĢlardır. 

Bu zirvelerin sonucu olarak baĢta Türk KeneĢi olmak üzere, Türk KeneĢi çatısı altında 

farklı alanlarda sorumluluk üstlenmiĢ ortak kuruluĢlar kurularak görev, ilke ve yetkileri 

belirlenmiĢ ve kurumsallaĢma yolunda aĢamalar kaydetmiĢlerdir. Bunlardan biri de Türk ĠĢ 

Konseyi‘dir. Türk ĠĢ Konseyi, üyeler arasında resmi olarak belirlenen ilkeler, görevler, 

amaçlar ve öncelikler doğrultusunda karĢılıklı yardım ve destek ilkesine dayanan ikili ve çok 

taraflı iĢ birliğinin çok taraflı faaliyetlerini baĢlatmayı ve denetlemeyi hedeflemiĢtir. 

GeniĢ Türk Coğrafyasını kapsayan ve Türk Dili konuĢan ülkeler adına çeĢitli tarihlerde 

kurulan söz konusu ortak kuruluĢların, hem geniĢ bir coğrafi potansiyeli temsil ettiği ve hem 

de geniĢ bir nüfuz, kültür ve pazar alanı oluĢturduğu görülmektedir. 

BirleĢmiĢ Milletler 2016 verilerine göre, Türk dili konuĢan devletler (Azerbaycan, 

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan), Avrasya kuĢağında 

150.291.000 nüfusa sahip büyük bir birlik, sınırdaĢ olarak 4.735.191 km² yüzölçümüne sahip 

büyük bir coğrafya ve büyük bir ekonomik potansiyel oluĢturmaktadır 

(unctadstat.unctad.org). 

Türk KeneĢi‘nin Türk devletlerinin entegrasyonu/uyumu sürecine yönelik sistemli bir 

Ģekilde gereken kurumsal adımların atıldığı gözlemlenmektedir. Ortak zirvelerin ve 

toplantıların sistemli Ģekilde yürütülmesi önem arz etmektedir. Tabi ki zirve ve toplantılardan 

daha önemlisi toplantılardan sonraki süreçte yapılan iĢlerin ortak iliĢki ve iĢbirliklerine 

kurumsal olarak sağladığı faydalardır. 
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Bunların yanında müĢahede edilmektedir ki Türk KeneĢi bünyesinde kurulan uluslararası 

ortak kuruluĢlar, Türk dünyasının geliĢiminde önemli iĢlevler üstlenmektedir. Bu çerçevede 

Türk ĠĢ Konseyi‘nin sağlayacağı ortak iĢ birliği, uyum, bütünleĢme ve iletiĢim imkânları ve 

çalıĢmaları, Türk Dünyasının ekonomik, teknik ve sosyal sorunlarının çözümüne de önemli 

katkılar sağlayacaktır.  

Türk ĠĢ Konseyi, Avrupa gümrük birliğine üye Türkiye için de önem arz etmektedir. 

Çünkü Asya ekonomik birlikleri için stratejiler geliĢtirmeye devam etmektedir. Bunun 

yanında Türkiye‘nin iddia sahibi olduğu bölgede Avrasya Ekonomi Birliği, ġanghay ĠĢbirliği 

de gittikçe alanlarını arttırmaktadır. Ġki önemli doğu batı gümrük birlikleri arasında sıkıĢan 

Türkiye‘nin bunları daha net algılaması, takip etmesi ve yeni stratejiler, politikalar 

geliĢtirmesi gerekmektedir. Türk ĠĢ Konseyi‘nin bu durumda nasıl davranacağı, nasıl bir 

politika geliĢtireceği ortadadır. 

Türk ĠĢ Konseyi‘nin bu noktada görev ve hedefleri belirlenmiĢtir: Ticaret, sanayi, yatırım, 

teknoloji transferi, hizmetler ve diğer ekonomik sektörlerde ikili ve çok taraflı ekonomik iĢ 

birliğini teĢvik etmesi, üye devletlerin menfaatleri de göz önünde bulundurularak iĢ paydaĢları 

ve ekonomileri lehine etkili bir ağ kurması, istatistiksel veri ve sektörel bilgi havuzu 

sağlaması, ticari ve ekonomik iliĢkilerdeki engelleri belirlemek için analitik çalıĢmalar 

yürütmesi, üye devletler arasındaki iĢ ortamını düzene koyması, finans, ticaret, yatırımlar, 

endüstriyel ve teknolojik iĢ birliği alanlarındaki fırsatları incelemesi, yeni fırsatların ortaya 

çıkarılmasını sağlaması ve değerlendirmesi, Türk ĠĢ Konseyi‘nin görev ve hedefleri 

arasındadır. 

Türkiye, Türk Dili konuĢan ülkeler için Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya arasında 

ekonomi, ticaret ve lojistik olarak bir köprü iĢlevi görmekte ve orta ve yüksek teknolojili 

ürünler için de üs olma potansiyeli taĢımaktadır. Dünya ticaretinin özellikle Güney Doğu 

Avrupa, Afrika, Kafkaslar ve Ortadoğu‘da hedef pazarlara doğru yönelmesi, Türkiye‘nin de 

tam bu bölgenin göbeğinde yer alması lojistik faaliyetlerinin geliĢmesi için büyük fırsatlar 

sunduğu görülmektedir. Açılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile Çin ile Avrupa ülkelerini 

demiryolu ile birbirine bağlayan ve ―Tek yol, tek kuĢak‖ sloganıyla canlandırılmaya çalıĢılan 

―Demir Ġpek Yolu‖ projesi, Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika‘yı; yollar, limanlar, 

demiryolları, havaalanları, elektrik Ģebeke ve hatta fiber optik ağlar vasıtasıyla lojiktik ve 

ulaĢım açısından birleĢtirmeyi amaçlamaktadır. Bu hat sadece Türkiye için değil Gürcistan, 

Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Çin dâhil, Orta Asya açısından da, 

Avrupa açısından da, yük ve taĢımacılık hareketini kesintisiz hale getirecek olması nedeniyle 

ve yine Türk cumhuriyetleri olan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
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Türkmenistan‘ın ekonomik iĢ birliği, uyum ve bütünleĢmesi geliĢmeleri ve gelecekleri 

açısından büyük önem arz etmektedir. (goldenbridgenews.com). 

Özellikle Türk dünyasının tarihî ve tabiî turizm zenginliğinin ortaya çıkarılması, yap-iĢlet-

devret modeliyle, hava-kara modern ulaĢım ağı ve her çeĢit toplum ihtiyacına cevap 

verebilecek donanımlı sosyal tesisleriyle altyapısı hazırlanmıĢ su, dağ ve yayla turizminin 

geliĢtirilmesi, üretim ve etkin bir iĢ birliğinin gözle görülür hale gelmesi de üye ülkelerin kısa 

ve uzun vadeli kazanımları, kalkınmaları açısından büyük önem arz etmektedir. 

Türk ĠĢ Konseyi‘nin ekonomik ve ortak iĢ birliği faaliyetleri için Türk KeneĢi‘nin farklı 

bir ortak kuruluĢu olan Türk Akademisi bünyesinde çıkan Ģu yayınlar önemli birer araç olarak 

görülebilir: Ġlk sayısı 2014‘de GLOBAL-Turk dergisi. Dergi, Türk dili konuĢan ülkeler ile 

geniĢ anlamda Avrasya ülkelerinin geliĢimi ile ilgili sosyal ve ekonomik süreçler vb 

konularda, uluslararası bilimsel bir dergi olarak Kazak, Türk, Rus ve Ġngiliz dillerinde 

yayınını sürdürmektedir. Yine Türk Akademisi tarafından hazırlanan ve Kasım 2015 

tarihinden beri Kazakistan, Rusya, Ġngiltere ve Türkiye devlet dillerinde haftalık elektronik 

haber bülteni olarak çıkan Тurkic Weekly bülteni de, Türk dili konuĢan ülkelerde cereyan 

eden kilit öneme sahip siyasi, sosyal, ekonomik ve bilimsel olaylar hakkında bilgiler ve 

güncel analiz sunmaktadır.
 
 

Ekonomik, akademik, kültürel, sosyal ve toplumsal alanda baĢlatılan ortak iĢ birliği 

faaliyetleri, ekonomik ve hukuki entegrasyon/uyum/bütünleĢme alanında sağlanacak baĢarı, 

kültürel, sosyal, siyasi ve askeri alandaki ortak giriĢimlerin de önünün açılmasını ve hayata 

geçirilmesini kolaylaĢtırmıĢ olacaktır. 

Her bir üye ülke vatandaĢının diğer üye ülkelerde yatırım yapan yatırımcı, iĢ kuran 

iĢadamı ve esnafın can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması yönünde Türk ĠĢ Konseyi‘nin 

görev ve hedeflerinin yanı sıra devlet ve toplum nezdinde etkin iletiĢim içinde olması, bu 

yönde etik, etkili ve kalıcı faaliyetler yürütmesi, üye ülkelerde faaliyet gösteren baĢarılı, 

giriĢimci diğer üye ülke yatırımcılarına teĢvik, taltif ve onure edici Türk ĠĢ Dünyası Ödülleri 

vermesi, böylece tanıtımın da sağlanması ve son olarak 20. Yüzyılda Kapitalizm ile 

Komünizm arasında ezilen ve sömürülen Türk Dünyasının tarihî ve kültürel değerler mirası 

ve çağdaĢ imkânlar dikkate alınarak yeni ve alternatif ekonomik, teknik, siyasi sistemler ve iĢ 

birliği projeleri geliĢtirmesi beklenmektedir. 

Üst düzeyde Türk KeneĢi ve çatısı altında oluĢturulan kuruluĢlarla kurumsallaĢma 

sürecine giren Türk Dünyası Birliği‘nin, Avrupa Birliği örneğinde sosyal, bilimsel, ekonomik, 

hukuki vb. altyapısının oluĢturulması, çarkı dönen bir sistemin kurulması yönünde cesaret 

birliği ile ciddi adımların atılması gerekmektedir.  
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Bu adımlar doğrultusunda ön yargılara ve gerginliklere son vermek, devletler ve ticari 

dernekler bazında iĢ birliği ortamı oluĢturarak ekonomik Ģartları iyileĢtirmek, bir baĢka ülkeye 

veya birliğe tehdit oluĢturmayan barıĢçıl amaçlı, istikrarlı bir Türk Dünyası Birliği, Türk 

Devletleri Birliği oluĢturabilmek önem arz etmektedir. 

Tarihi süreç içerisinde en çok dikkati çeken husus, bu birlik ve bütünleĢme düĢünce, hayal 

ve idealinin hep üst düzeyde seyretmesi, tabanda tutunamaması, sosyal, bilimsel, kurumsal alt 

yapısının yaygın olarak oluĢturulamaması ve söz konusu ülkeler arası aktif kurumsal ve 

hukukî bir sistemin kurulamaması olarak görülebilir. 

19. Yüzyıldan itibaren toplum gücünün ve faktörünün dikkate alındığı ve 21. Yüzyılda 

toplum gücünün askeri ve siyasi gücün önüne geçtiğini varsayarsak, ekonomik, sosyal ve 

kültürel anlamda Türk Dili KonuĢan Ülkeler Birliği fikri ve idealinin tabana yayılması, 

toplumda tutunması, kabul görmesi ve toplumsal bir düĢünce ve heyecanın da uyanması ve 

yaĢanması için gerekli iĢlemlerin ve faaliyetlerin el birliği ile yapılması kaçınılmazdır. Bu 

noktada yapılabilecek ilk Ģey, birbirine sınır olan Türk Dili KonuĢan Ülkeler arasında 

vizelerin kaldırılması, gümrük kapılarının modernize edilip kolaylaĢtırılması, serbest dolaĢım 

imkânının altyapısının hazırlanmasıdır.  

Bununla birlikte Ģartların iyileĢtirilmesini, kalıcı güvenliğin sağlanmasını, ekonomik ve 

kültürel olarak Türk Dili konuĢan halkların ve ülkelerin daha da yakınlaĢmasını, 

kaynaĢmasını, ekonomik, uluslar üstü, hukukî bütünleĢmesini ve dolayısıyla zenginleĢmesini 

sağlamaktır.  

Bunların hayata geçirilmesinde Türk ĠĢ Konseyi‘nin, ilgili ulusal Ģubelerle daha aktif rol 

oynaması ve önemli katkıları beklenmektedir. 
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Özet 

Teknolojinin hızlı değiĢimi ile birlikte insan isteklerinde meydana gelen farklılaĢma, iĢletmelerin 

yenilikçiliğe ve yaratıcılığa önem vermesini gerektirmektedir. Günümüzde iĢletmelerin rakipleri karĢısında 

avantaj elde etmelerinde bahsi geçen bu kavramların hayati önem taĢıdığı bilinmektedir. Örneğin; biliĢim, 

bankacılık, eğitim, otomotiv, tekstil ve inĢaat gibi sektörlerde inovatif yaklaĢımlar tüketiciler tarafından ilgiyle 

takip edilmektedir. Özellikle turizm sektöründe turistlerin memnuniyetinin sağlanmasında yaratıcılık ve 

yenilikçiliğin öneminin arttığı bilinmektedir. Dünyada trend olan destinasyonlar incelendiğinde, misafirlerin 

zihninde farklılık oluĢturabilen yaratıcı konseptlerin tercih edildiği görülmektedir. Hizmet kalitesinin artmasında 

beklentiler, deneyimler, sosyal ağlar ve aktiviteler gibi unsurlar kullanılarak misafir memnuniyetinin sağlanması 

amaçlanmaktadır. Bu unsurların kullanılmasında etkili giriĢimcilik faaliyetleri oldukça önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu faaliyetleri gerçekleĢtirecek ve gelecekte bu sektörde yer alacak olan öğrencilerin, giriĢimcilik 

konusunda yeterli donanıma sahip olmaları sektörün geleceği açısından kurtarıcı bir niteliğe sahiptir. Dolayısıyla 

bu araĢtırmanın amacı, turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin giriĢimci kiĢilik özelliklerinin belirlenmesidir. 

Bu amaç doğrultusunda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve GaziosmanpaĢa Üniversitesi‘nde turizm 

eğitimi alan 403 öğrenci üzerinde bir araĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen veriler frekans dağılımı, 

güvenilirlik analizi ve T testi gibi bazı istatistikî metotlarla analiz edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda elde edilen 

bulgulara göre, Kırgızistan-Türkiye Manas ve GaziosmanpaĢa Üniversiteleri‘nde turizm eğitimi alan öğrencilerin 

giriĢimci kiĢilik özelliklerinin orta değer olan 3‘ün üzerinde olduğu ve baĢarma ihtiyacı boyutunun en yüksek 

ortalamaya sahip olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca yapılan T testi sonucunda, giriĢimci kiĢilik özellikleri boyutları 

ile cinsiyet ve bireyin giriĢimcilik geçmiĢi arasında anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, GiriĢimci KiĢilik Özellikleri, Turizm Eğitimi.   

DETERMINATION OF ENTREPRENEUR PERSONALITY TRAITS OF 

UNDERGRADUATE TOURISM STUDENTS: COMPARISON OF KYRGYZ- 

TURKISH MANAS UNIVERSITY AND GAZIOSMANPASA UNIVERSITY  

Abstract 

Along with the rapid change of technology, diversification in human desires cause enterprises to attach 

importance to innovativeness and creativity. These concepts are of vital importance for businesses to gain 

advantage over their competitors. For example; innovative approaches in sectors such as information, banking, 

education, automotive, textile and construction are followed with interest by consumers. Especially in the 

tourism sector, the satisfaction of the tourists increases the importance of creativity and innovativeness. When 

trending destinations in the world are examined, it is seen that creative concepts are preferred which can make a 

difference in the minds of the guests. The increase in service quality is aimed at providing guest satisfaction by 

using elements such as expectations, experiences, social networks and activities. Effective entrepreneurship 

plays a very important role in the use of these elements. The students who will be in the tourism sector in the 

future should have sufficient equipment for entrepreneurship is a saving feature in terms of the future of the 

industry. Therefore, the purpose of this research is to determine entrepreneurial personality traits of 

undergraduate students studying in tourism. For this purpose, a research was conducted on 403 undergraduate 

students studying in tourism in Kyrgyz-Turkish Manas University and GaziosmanpaĢa University. The data 

obtained from the study were analyzed with some statistical methods such as frequency distribution, factor 

analysis, reliability analysis and t test. As a result of this research, The entrepreneurial personality traits of the 

students are above the medium value of 3 and it has been determined that the achievement requirement 
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dimension has the highest average. According to the T test result, there are significant differences between the 

dimensions of entrepreneurial personality traits and gender and the entrepreneurial history of the individual.  

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneur Personality Traits, Tourism Education. 

1. GiriĢ 

KüreselleĢme ile birlikte dünyanın küçük bir köy haline geldiği ve postmodernizmin 

hayatımıza sızması neticesinde tüketmenin önemli kabul edildiği bilinmektedir. Her türlü riski 

üzerine alan, yaratıcılığı ve yenilikçiliği benimseyen ve ortaya çıkan fırsatları iyi 

değerlendiren giriĢimci yeteneklerin, özellikle tüketim toplumlarında daha da fazla önem 

kazanması göz ardı edilemez bir gerçekliktir. Bu yeteneklere sahip olan giriĢimcinin, riski 

benimseyerek daha fazla kar beklentisi içerisinde olması yeni fikirlerin ve uygulamaların 

ortaya çıkmasını desteklemektedir. 

Özellikle ekonomik faaliyetler herhangi bir toplumun geliĢiminin belirlenmesinde oldukça 

önemli bir faktördür; bu nedenle, birçok ülke giriĢimciliği ekonomik kalkınmanın yönlendirici 

bir unsuru olarak teĢvik etmektedir (Rao, 1985; Fuller ve diğ., 2010: 39). Dolayısıyla genel 

ekonomik yapı içerisinde bulunan farklı yapılardaki (küçük, orta, büyük) iĢletmelerin hem 

ulusal hem de uluslararası arenada rekabet etmelerinin temelinde giriĢimciliğin yer aldığı, bu 

durumdan dolayı ülkeler bazında giriĢimciliğe gerekli önemin verilmesi, giriĢimciliğin 

önünde bulunan engellerin ortadan kaldırılması onların farklı sektörlerde avantajlı konuma 

gelebilmelerini sağlayacaktır (Yıldırım ve diğ., 2011: 190). Özetle giriĢimcilik, ekonomik 

yapının sağlamlığı ve geliĢebilmesinde, yaratıcılığın sonucunda yeniliği ortaya çıkarmasından 

dolayı hayati bir öneme sahiptir. Ayrıca yeni bir iĢ kurmanın zor taraflarının bulunması, bu 

zorlukların aĢılabilmesinde cesaret, yetenek ve yaratıcılığı bünyesinde barındırmasından 

dolayı giriĢimciliği gerekli kılmaktadır (Erdurur, 2012: 10). Ekonomik kalkınmada önemli bir 

yere sahip olan giriĢimciliğin kiĢilik özelliklerinin belirlenmesi, giriĢimcilik yönü yüksek 

veya düĢük olan bireylerin ortaya çıkarılmasında önem arz etmektedir. 

2. Literatür Taraması 

Literatürde giriĢimcilik kavramının açıklanmasında birbirinden farklı tanımların yer aldığı 

bilinmektedir. Örneğin Antoncic ve Hisrich (2004: 520) giriĢimciliği; yeni iĢ giriĢimlerinin 

yaratılmasının yanında, yeni ürünler, hizmetler, teknolojiler, yönetimsel teknikler, stratejiler 

ve rekabetçi bir duruĢ ortaya koyma gibi yenilikçi faaliyetlerin geliĢtirilmesi Ģeklinde 

tanımlamaktadır. Bir baĢka tanıma göre ise giriĢimcilik, gerekli zaman ve çabanın harcanması 

suretiyle finansal ve sosyal risklerin üstlenilmesi sonucunda ortaya çıkan parasal kazanç ve 

kiĢisel tatmin duygularıyla farklı bir Ģey yaratma sürecidir (Hisrich, 1992: 54). GiriĢimcilik ile 

ilgili yapılan tanımlar incelendiğinde; yenilik, organizasyon, yaratıcılık, refah ve risk alma 
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gibi ortak noktalar üzerinde durulduğu görülmektedir (Yurtseven, 2007: 61). Ayrıca 

giriĢimcilik 6 aĢamadan oluĢan bir süreçtir. Söz konusu aĢamalar aĢağıdaki gibi 

sıralanmaktadır (Morris, 1998:27);  

 Fırsatları görmek ve tanımlamak; giriĢimcinin, herhangi bir giriĢime/faaliyete 

baĢlayabilmesi için ilk olarak fırsatları görebilmesi, tanımlaması önem arz etmektedir. 

 Fikir üretmek; giriĢimci bir önceki aĢamada gördüğü ve tanımladığı fırsatları, bir 

fikir olarak ileri sürebilmelidir. Bu fikirler, yeni ürünler, yeni teknolojiler, yeni 

pazarlar vb. olabilir. 

 Kaynakları belirlemek; bir önceki aĢamada üretilen fikirlerin uygulamaya 

geçirilebilmesi için gerekli kaynakların hangileri olduğu, nereden ve nasıl temin 

edileceğinin belirlenmesi gerekmektedir.  

 Kaynak bulmak; giriĢimci, bu aĢamada, daha önce tespit ettiği kaynakları temin etme 

yoluna gitmelidir. GiriĢimci, bu kaynakları temin için kredi kullanabilir, varlıklarını 

satabilir veya kaynağını kendi üretme yoluna gidebilir. 

 Fikri uygulamak yönetmek; giriĢimci, kaynaklarını da temin ettikten sonra bu 

aĢamada fikrini uygulamaya baĢlamalıdır. Süreci ve elde edilen baĢarıyı hedefleri 

doğrultusunda izlemelidir. 

 Risk almak/Riske girmek; giriĢimci aslında her aĢamada risk almaktadır. Ancak 

fikrini uygulama aĢamasında riskin büyük kısmını üstlenmek zorundadır.  

GiriĢimcilik, temelde fırsatları keĢfetmek, seçmek, yorumlamak ve daha sonra belirsiz bir 

ortamda yenilik yapma yeteneği olarak ifade edilmektedir. Söz konusu bu yeteneği etkileyen 

bazı ana faktörler mevcuttur ve bunlar giriĢimci kiĢiliğin özellikleri olarak belirtilmektedir. 

Bu faktörler; baĢarma ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma eğilimi, belirsizliğe tolerans, kendine 

güven ve yenilikçiliktir. Bahsi geçen bu faktörler aĢağıdaki gibidir (Erdurur, 2012: 42): 

 BaĢarma Ġhtiyacı: Ekonomik açıdan daha iyi bir imkâna sahip olma ve iĢletmeyi 

büyütmeye yönelik baĢarı güdüsü, giriĢimciliğin en temel göstergeleri arasında yer 

almaktadır. 

 Kontrol Odağı: Bireyin kendi yaĢamıyla ilgili algılarını ve yaĢadığı olayları kontrol 

edebileceğine dair inancıdır. 

 Risk Alma Eğilimi: Sonuçların ne olacağını bilmeden, bilinmeyen bir bölgede veya 

bilinmeyen Ģartlarda karar vermektir. 

 Belirsizliğe Tolerans: Bireylerin yüksek hoĢgörü ile yaratıcı ve yenilikçi fikirleri 

üretmesine olanak sağlaması Ģeklinde ifade edilmektedir. 
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 Kendine Güven: GiriĢimcilerin yeni bir iĢ faaliyetinde bulunmak için ihtiyaç 

duydukları yeteneğe sahip olduklarına yönelik inançlarıdır. 

 Yenilikçilik: GiriĢimcilerin yeni bir üretim yöntemi kullanması, yeni pazarlara 

açılması ve yeni bir hammadde tedariki sağlaması gibi olguları açıklamaktadır. 

Üniversite öğrencilerinin ve gençlerin giriĢimcilik özelliklerini belirlemek amacıyla hem 

ulusal hem de uluslararası literatürde birçok çalıĢma bulunmaktadır (ĠrmiĢ, 2003; Wang vd., 

2004; Örücü vd. 2007; Basu ve Virick, 2008; Athayde, 2009; Zhao vd., 2010; Zain vd., 2010; 

Yıldız ve Kapu, 2012; Yılmaz vd. 2014; Bozkurt Çetinkaya, 2014; Sanchez ve Hernandez- 

Sanchez, 2014; Khuong ve Ann, 2016; Velásquez vd. 2018). Hong Kong‘da lisansüstü 

öğrenciler üzerine yapılan bir araĢtırmadan elde edilen bulgulara göre; risk alma, belirsizliği 

tolere etme ve yenilikçilik özelliklerinin giriĢimciliğe eğilimli öğrencilerde giriĢimciliğe 

eğilimli olmayan öğrencilere göre daha fazla olduğu ortaya çıkmıĢtır (Koh, 1996). 

Mühendislik bölümü okuyan öğrenciler üzerine yapılan baĢka bir çalıĢmada, giriĢimci kiĢilik 

özelliklerinin serbest meslek tutumu üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu saptanmıĢtır 

(Luthje ve Franke, 2003). 

Türkiye‘de farklı bölgelerde bulunan üniversitelerin öğrencileri üzerine gerçekleĢtirilen 

bir araĢtırmada, giriĢimciliğe eğilimli öğrencilerin eğilimli olmayan öğrencilere göre 

belirsizliği tolere etme ve özgüven dıĢında diğer giriĢimci kiĢilik özelliklerinin (risk alma, 

baĢarı ihtiyacı, yenilikçilik ve kontrol odağı) daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiĢtir 

(Gürol ve Atsan, 2006). 2011 yılında farklı alanlarda eğitim görmekte olan üniversite 

öğrencileri üzerinde yapılan bir baĢka çalıĢmanın sonucuna göre, proaktif kiĢilik özelliği ile 

giriĢimcilik eğilimi arasında orta düzeyde pozitif bir iliĢki tespit edilmiĢtir (Konaklıoğlu ve 

Kızanlıklı, 2011). Özetle, ulusal ve uluslararası literatürde yer alan çalıĢmalar ıĢığında, risk 

alma, belirsizliği tolere etme ve yenilikçilik gibi giriĢimci kiĢilik özelliklerinin bireylerde 

giriĢimci eğilimi arttırdığı görülmektedir. Öte yandan proaktif kiĢilik özelliğinin de giriĢimci 

eğilimi olumlu yönde etkilediği ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu çalıĢmada Kırgızistan-

Türkiye Manas ve GaziosmanpaĢa Üniversiteleri‘nde turizm alanında eğitim gören 

öğrencilerin giriĢimci kiĢilik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

3. Yöntem 

Bu çalıĢmanın amacı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve GaziosmanpaĢa 

Üniversitesi‘nde turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin giriĢimci kiĢilik özelliklerinin 

belirlenmesidir. Bu amaç çerçevesinde araĢtırmanın evrenini, bahsi geçen üniversitelerde 

2017-2018 güz yarıyılında 3. ve 4. sınıf düzeyinde turizm alanında lisans eğitimi alan 
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öğrenciler oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın kapsamı içerisine 3. ve 4. sınıftaki öğrencilerin 

alınmasının nedeni olarak; üniversitelerde giriĢimcilik derslerinin genellikle 2. sınıftan 

itibaren veriliyor olması, giriĢimcilik konusunda bilinç düzeyinin üniversiteye yeni girmiĢ 

olan öğrencilere göre yüksek olması ve bu sınıfların mezun duruma yakın olmaları sayılabilir. 

Toplam evren büyüklüğü yaklaĢık 750 öğrenci olarak hesap edilmiĢtir. Örneklem büyüklüğü 

hesaplandığında %5 hata oranında 254 öğrenciye ulaĢmanın yeterli olacağı tespit edilmiĢtir 

(Yamane, 2001: 116). Kolayda örnekleme yöntemiyle 500 öğrenciye anket dağıtılmıĢ olup bu 

anketlerden 97 adedinin eksik veya hatalı doldurulduğu saptandığından değerlendirmeye 

alınmamıĢtır. Kalan 403 adet anket formu uygun bulunarak değerlendirme kapsamına 

alınmıĢtır. 

AraĢtırma verilerinin toplamasında anket tekniğinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırma için Koh 

(1996) tarafından Hong Kong‘da tezsiz yüksek lisans öğrencilerine uygulanmıĢ ve Erdurur 

(2012)‘un da çalıĢmasında kullandığı ―GiriĢimci KiĢilik Özellikleri‖ ölçeğinden 

yararlanılmıĢtır. Hazırlanan anket iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde 

katılımcıların demografik özelliklerini (cinsiyet, yaĢ, öğrenim görmekte olduğu sınıf ve bölüm 

vb.) belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise 36 maddeden 

oluĢan öğrencilerin giriĢimci kiĢilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanmıĢ ifadeler 

yer almaktadır. Ġfadeler ―1=Hiç katılmıyorum, 2=Az Katılıyorum, 3=Orta Düzeyde 

Katılıyorum, 4=Çok Katılıyorum ve 5=Tamamen Katılıyorum‖ Ģeklinde olumsuzdan 

olumluya doğru bütün düĢünceleri ölçmeye yönelik 5‘li likert ölçeği Ģeklinde 

derecelendirilmiĢtir.  

Ölçeğe yönelik yapılan güvenirlik analizi sonucunda Cronbach‘s Alpha değerinin 0,765 

olduğu belirlenmiĢtir. Güvenirlik (Cronbach‘s Alpha) katsayısının bulunabileceği aralıklar ve 

ölçeğin güvenirlik durumu; ―0,60≤α<0,80‖ ise ölçek oldukça güvenilir, ―0,80≤α<l,00‖ ise 

ölçek yüksek derecede güvenilir olarak kabul edilmektedir (KayıĢ, 2009). Ayrıca ölçeğin 

geçerliliğini doğrulamak için faktör analizi yapılmıĢtır. Örneklem büyüklüğünün yeterliliğini 

gösteren Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi sonucuna bakıldığında 0,782 değeri iyi bir değer 

olarak kabul edilebilir. Eroğlu‘na (2009:322) göre KMO değerleri ve yorumları Ģu Ģekilde 

belirtilmiĢtir: 0,50‘nin altı değer kabul edilemez, 0,50 değer zayıf, 0,60 değer orta, 0,70 değer 

iyi, 0,80 değer çok iyi ve 0,90 değer mükemmeldir. Bartlett küresellik testi sonucuna göre de 

Sig. 0,000 (p<0,05) çıkması bu araĢtırmadaki ifadelerin faktör analizi için uygun olduğunu 

göstermektedir. Ġlgili ölçeğin ifadeleri 6 boyut altında toplanmıĢ olup, ifadelerin faktör yükleri 

0,51 ile 0,68 arasında değiĢmektedir. Açıklanan varyans oranının %52,775 olduğu tespit 
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edilmiĢtir. Bu oranlar sosyal bilimler alanındaki bilimsel araĢtırmalar için yeterli düzeydedir 

(Büyüköztürk, 2008). 

AraĢtırmada öncelikle katılımcıların demografik özelliklerinin (cinsiyet, yaĢ, öğrenim 

görmekte olduğu sınıf ve bölüm vb.) frekans ve yüzde dağılımlarına yer verilmiĢtir. Bununla 

birlikte anketi cevaplayanların giriĢimci kiĢilik özelliklerinin belirlenmesine iliĢkin aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerleri ortaya konulmuĢtur. Ayrıca araĢtırmanın yapıldığı iki 

üniversitede turizm alanında eğitim gören öğrenciler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını tespit etmek için T testi yapılmıĢtır. Elde edilen verilerin analizinde 

IBM SPSS 20.0 for Windows paket programı kullanılmıĢtır.    

4. Bulgular 

Katılımcıların demografik özelliklerine iliĢkin bulgular Tablo 1‘de yer almaktadır.  

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Frekans Dağılımları 

Yükseköğretim Kurumu f % Cinsiyet f % 

GaziosmanpaĢa Üniv. 313 77,7 Erkek 195 48,4 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv. 90 22,3 Kadın 208 51,6 

Toplam 403 100,0 Toplam 403 100,0 

YaĢ f % Ailesinin YaĢadığı Yer f % 

20 52 12,9 Köy 89 22,1 

21 124 30,8 Kasaba 29 7,2 

22 138 34,2 Ġlçe 134 33,3 

23 53 13,2 Ġl Merkezi 151 37,5 

Toplam 403 100,0 Toplam 403 100,0 

Sınıf f % Bölüm f % 

3. Sınıf 191 47,4 Turizm ĠĢletmeciliği 287 71,2 

4. Sınıf 212 52,6 Yiyecek Ġçecek ĠĢletmeciliği 116 28,8 

Toplam 403 100,0 Toplam 403 100,0 

ÇalıĢma Süresi f % Baba Mesleği f % 

ÇalıĢmadım 34 8,4 ÇalıĢmıyor 82 20,3 

1 Yıldan Az 184 45,7 Kendine Ait ĠĢyeri 98 24,3 

1-3 Yıl 106 26,3 Kamu Sektörü 65 16,1 

4-6 Yıl 79 19,6 Özel Sektör 158 39,2 

Toplam 403 100,0 Toplam 403 100,0 

Anne Mesleği f % GiriĢimcilik Faaliyeti f % 

ÇalıĢmıyor 289 71,7 Hayır 316 78,4 

Kendine Ait ĠĢyeri 25 6,2 Evet 87 21,6 

Kamu Sektörü 27 6,7 Toplam 403 100,0 

Özel Sektör 62 15,4    

Toplam 403 100,0    

Ġleride ĠĢ Kurma Ġsteği f % 

Evet 352 87,3 

Hayır 51 12,7 

Toplam 403 100,0 

Ġleride ĠĢ Kurma Ġsteği (Evet) 

Fon Kaynağı Tercihi 
f % 

Ġleride ĠĢ Kurma Ġsteği (Hayır) 

ÇalıĢmak Ġstenen Sektör 
f % 

KiĢisel Birikimlerimi Kullanırım 117 29,0 Özel Sektörde Herhangi Bir ĠĢte 3 0,7 

Aile ve Akrabalarıma BaĢvururum 45 11,2 Kamu Sektöründe Herhangi Bir ĠĢte 11 2,7 

Ticari Kredilerden Yararlanırım 111 27,5 Özel Sektörde Prestijli Bir ĠĢte 5 1,2 

Bir veya Birkaç Ortakla ÇalıĢırım 79 19,6 Kamu Sektöründe Prestijli Bir ĠĢte 32 7,9 

Toplam 352 87,3 Toplam 51 12,7 
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Tablo 1‘de araĢtırmaya katılanların demografik özelliklerine iliĢkin frekans dağılımları 

göz önünde bulundurulduğunda yükseköğretim kurumları bakımından GaziosmanpaĢa 

Üniversitesi‘nden daha fazla katılım (n=313; %77,7) sağlanmıĢtır. Cinsiyet olarak büyük 

çoğunluğu kadın katılımcılar (n=208; %51,6) oluĢturmaktadır. Erkeklerin oranı ise (n=195; 

%48,4) kadınlardan daha azdır. AraĢtırmaya katılanların yaĢları bakımından 22 yaĢında 

olanların (n=138; %34,2) oranı en fazladır.  

Katılımcıların ailelerinin ikamet ettikleri yer açısından, il merkezinde (n=151; %37,5) ve 

ilçede ikamet edenler (n=134; %33,3) Ģeklinde yoğunlaĢtığı görülmektedir. Eğitim görülen 

sınıflara bakıldığında 4. sınıflardan daha fazla katılım (n=212; %52,6) gerçekleĢmiĢtir. Eğitim 

alınan bölümlere bakıldığında Turizm ĠĢletmeciliği bölümünden daha fazla katılım (n=287; 

%71,2) sağlanmıĢtır. Daha önce herhangi bir iĢte çalıĢma süresi açısından 1 yıldan az çalıĢma 

deneyimi olanlar (n=184; %45,7) en yüksek oranda katılımı sağlamıĢtır. Katılımcıların baba 

mesleklerinde özel sektör (n=158; %39,2) en yüksek orana sahiptir. Annesi çalıĢmayanların 

(n=289; %71,7) oranı ise oldukça yüksektir.  

Tablo 1‘deki bulgular incelendiğinde geçmiĢinde ve ailesinde herhangi bir giriĢimcilik 

faaliyeti bulunmayanlar (n=316; %78,4) önemli bir orana sahiptir. Öte yandan mezuniyetten 

sonra iĢ kurma isteği olanların oranının ise (n=352; %87,3) çok yüksek olduğu göze 

çarpmaktadır. ĠĢ kurma isteği olanların kullanmayı planladıkları fon kaynakları incelendiğinde 

en yüksek oranın ―kendi birikimlerimi kullanırım‖ ifadesinin (n=117; %29,0) olduğu 

görülmektedir. Diğer taraftan mezuniyetten sonra iĢ kurma isteği olmayanların çalıĢmayı 

planladıkları sektör açısından ―kamu sektöründe prestijli bir iĢte çalıĢırım‖ ifadesinin (n=32; 

%7,9) en yüksek orana sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 2: Katılımcıların GiriĢimci KiĢilik Özelliklerine Ait Ortalama Değerleri 

DeğiĢkenler 

Ortalamalar Standart sapma 

GaziosmanpaĢa 

Üniversitesi 

Kırgızistan-Türkiye 

Manas Üniversitesi 

GaziosmanpaĢa 

Üniversitesi 

Kırgızistan-Türkiye 

Manas Üniversitesi 

Risk Alma 3,27 3,24 0,80 0,50 

Yenilikçilik 3,44 3,26 0,90 0,70 

BaĢarma Ġhtiyacı 3,60 3,38 0,60 0,46 

Kontrol Odağı 3,23 3,04 0,77 0,67 

Kendine Güven 3,31 3,31 1,12 0,63 

Belirsizliğe Tolerans 3,38 3,29 0,58 0,45 

Tablo 2‘de iki farklı üniversitede turizm alanında lisans öğrenimi gören öğrencilerin 

giriĢimci kiĢilik özelliklerine ait ortalamalar yer almaktadır. Analiz sonucunda ortaya çıkan 

sonuçlar incelendiğinde, her iki üniversiteden araĢtırmaya katılanlar açısından baĢarma 

ihtiyacının ( = 3,60 ve  = 3,38) en yüksek değere sahip olduğu belirlenmiĢtir. Öte yandan 



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

157 

 

diğer boyutlardaki ortalamaların da birbirine yakın değerlerde ve orta değer olan 3‘ün 

üzerinde olduğu tespit edilmiĢtir.  

Tablo 3: GiriĢimci KiĢilik Özelliklerinin Eğitim Alınan Kuruma Göre T Testi Sonuçları 

Boyutlar 
Eğitim 

Kurumu 
f  ̅ s.s. t p 

Risk Alma 
GOP 313 3,267 ,799 

,290 ,772 
Manas 90 3,241 ,495 

Yenilikçilik 
GOP 313 3,443 ,903 

1,818 ,070 
Manas 90 3,255 ,698 

BaĢarma Ġhtiyacı 
GOP 313 3,605 ,600 

3,248 ,001** 
Manas 90 3,383 ,461 

Kontrol Odağı 
GOP 313 3,228 ,768 

2,057 ,040* 
Manas 90 3,044 ,673 

Kendine Güven 
GOP 313 3,310 1,116 

-,007 ,994 
Manas 90 3,311 ,626 

Belirsizliğe Tolerans 
GOP 313 3,382 ,585 

1,651 ,100 
Manas 90 3,286 ,448 

**p<0,01; *p<0,05 

Tablo 3‘te araĢtırmaya katılanların giriĢimci kiĢilik özelliklerinin eğitim aldıkları kuruma 

göre farklılık gösterip göstermediğine yönelik yapılan T testi sonuçları yer almaktadır. Ortaya 

çıkan sonuçlara bakıldığında, giriĢimci kiĢilik özelliklerinin baĢarma ihtiyacı ve kontrol odağı 

boyutlarında eğitim alınan kuruma göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar tespit 

edilmiĢtir.  

Tablo 3 incelendiğinde, GOP (GaziosmanpaĢa) Üniversitesi‘nde turizm eğitimi gören 

öğrencilerin baĢarma ihtiyacına yönelik ortalama puanları Manas (Kırgızistan-Türkiye 

Manas) Üniversitesi‘nde turizm eğitimi gören öğrencilere göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Ayrıca kontrol odağı boyutunda da yine GOP Üniversitesi öğrencilerinin 

ortalama puanı Manas Üniversitesi öğrencilerinden daha yüksektir. Dolayısıyla GOP 

Üniversitesi öğrencilerinin giriĢimcilik açısından daha fazla baĢarıya ihtiyaç duyduğu ve aynı 

zamanda daha fazla kontrol odaklı olduğu söylenilebilir. 

Tablo 4: GiriĢimci KiĢilik Özelliklerinin Cinsiyete Göre T Testi Sonuçları 

Boyutlar Cinsiyet f  ̅ s.s. t p 

Risk Alma 
Erkek 195 3,381 ,898 

3,172 ,002** 
Kadın 208 3,149 ,536 

Yenilikçilik 
Erkek 195 3,470 ,736 

1,553 ,121 
Kadın 208 3,336 ,966 

BaĢarma Ġhtiyacı 
Erkek 195 3,648 ,662 

3,111 ,002** 
Kadın 208 3,468 ,473 

Kontrol Odağı 
Erkek 195 3,358 ,748 

4,514 ,000** 
Kadın 208 3,028 ,719 



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

158 

 

Kendine Güven 
Erkek 195 3,295 ,723 

-,284 ,776 
Kadın 208 3,324 1,247 

Belirsizliğe Tolerans 
Erkek 195 3,424 ,600 

2,234 ,026* 
Kadın 208 3,300 ,509 

**p<0,01; *p<0,05 

Tablo 4‘te araĢtırmaya katılanların giriĢimci kiĢilik özelliklerinin cinsiyete göre farklılık 

gösterip göstermediğine yönelik yapılan T testi sonuçları yer almaktadır. Ortaya çıkan 

sonuçlara bakıldığında, giriĢimci kiĢilik özelliklerinin risk alma, baĢarma ihtiyacı, kontrol 

odağı ve belirsizliğe tolerans boyutlarında cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı 

farklılıklar tespit edilmiĢtir. Tablo 4 incelendiğinde, erkek öğrencilerin risk alma, baĢarma 

ihtiyacı, kontrol odağı ve belirsizliğe tolerans boyutlarında kadın öğrencilere göre ortalama 

puanları daha yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla erkek öğrencilerin giriĢimcilik 

açısından daha fazla risk üstlenebildiği, baĢarıya ihtiyaç duyduğu, kontrol odaklı olduğu ve 

aynı zamanda belirsizliğe daha fazla tolerans gösterdiği söylenilebilir.  

Tablo 5: GiriĢimci KiĢilik Özelliklerinin GiriĢimcilik GeçmiĢine Göre T Testi Sonuçları 

Boyutlar 
GiriĢimci 

Faaliyet 
f  ̅ s.s. t P 

Risk Alma 
Hayır 316 3,227 ,770 

-1,751 ,081 
Evet 87 3,384 ,615 

Yenilikçilik 
Hayır 316 3,356 ,891 

-1,982 ,048* 
Evet 87 3,563 ,744 

BaĢarma Ġhtiyacı 
Hayır 316 3,524 ,559 

-2,059 ,040* 
Evet 87 3,668 ,636 

Kontrol Odağı 
Hayır 316 3,123 ,716 

-3,296 ,001** 
Evet 87 3,419 ,831 

Kendine Güven 
Hayır 316 3,246 1,077 

-2,432 ,015* 
Evet 87 3,546 ,777 

Belirsizliğe Tolerans 
Hayır 316 3,329 ,529 

-1,909 ,059 
Evet 87 3,472 ,641 

**p<0,01; *p<0,05 

Tablo 5‘te araĢtırmaya katılanların giriĢimci kiĢilik özelliklerinin giriĢimcilik geçmiĢlerine 

göre farklılık gösterip göstermediğine yönelik yapılan T testi sonuçları yer almaktadır. Ortaya 

çıkan sonuçlara bakıldığında, giriĢimci kiĢilik özelliklerinin yenilikçilik, baĢarma ihtiyacı, 

kontrol odağı ve kendine güven boyutlarında giriĢimcilik geçmiĢlerine göre istatistiksel 

açıdan anlamlı farklılıklar tespit edilmiĢtir. Tablo 5 incelendiğinde, giriĢimci geçmiĢe sahip 

öğrencilerin yenilikçilik, baĢarma ihtiyacı, kontrol odağı ve kendine güven boyutlarında 

giriĢimci geçmiĢe sahip olmayan öğrencilere göre ortalama puanları daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla giriĢimci geçmiĢe sahip olan öğrencilerin giriĢimcilik açısından 
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daha fazla yenilikçi olduğu, baĢarıya ihtiyaç duyduğu, kontrol odaklı olduğu ve aynı zamanda 

daha fazla kendine güvendiği söylenilebilir. 

5. Sonuç 

GiriĢimci kiĢilik özellikleri, bireyleri giriĢimciliğe götüren zorlu yolda önemli bir etken 

olarak sunulmaktadır. Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde ekonomik yapının sağlam temeller 

üzerine konumlandırılmasında giriĢimciliğin önemli bir unsur olduğu da bir gerçekliktir. 

Dolayısıyla bireylere giriĢimci kiĢilik özelliklerinin kazandırılması veya bireylerin bu 

durumun farkına varmalarının sağlanması gerekmektedir. 

Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin giriĢimci kiĢilik özelliklerinin 

belirlenmesinin amaçlandığı bu çalıĢmada Kırgızistan-Türkiye Manas ve GaziosmanpaĢa 

Üniversiteleri‘nden elde edilen bulgular çerçevesinde, ilk olarak araĢtırmaya katılan 

öğrencilerin giriĢimci kiĢilik özelliklerinden baĢarma ihtiyacının orta değer olan 3‘ün üzerinde 

olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca araĢtırmanın gerçekleĢtirildiği her iki üniversitedeki turizm 

lisans öğrencilerinin giriĢimci kiĢilik özellikleri boyutlar (risk alma, yenilikçilik, baĢarma 

ihtiyacı, kontrol odağı, kendine güven ve belirsizliğe tolerans) bazında karĢılaĢtırıldığında 

ortalamaların orta değer olan 3‘ün üzerinde olduğu görülmektedir. Ancak en çarpıcı sonuç 

baĢarma ihtiyacı boyutunda olup, iki üniversite öğrencileri arasındaki en büyük fark bu 

boyutta GaziosmanpaĢa Üniversitesi lehine gerçekleĢmiĢtir. Bozkurt (2006)‘un üniversite 

öğrencileri üzerine yaptığı çalıĢmasında da giriĢimci kiĢilik özelliklerinden baĢarma ihtiyacı 

boyutunun diğer boyutlara göre daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu görülmekte olup, bu 

çalıĢmanın bulgularıyla da benzer özellikler göstermektedir. 

Bu araĢtırmadaki dikkat çeken bulgulardan bir diğeri ise katılımcıların cinsiyetlerine göre 

giriĢimci kiĢilik özelliklerinin farklılık göstermesidir. Risk alma, baĢarma ihtiyacı, kontrol 

odağı ve belirsizliğe tolerans boyutlarında erkeklerin kadınlara göre daha yüksek ortalamaya 

sahip olduğu ve aralarında anlamlı bir farklılığın bulunduğu yapılan analiz sonucunda ortaya 

konmuĢtur. Akkaya vd., (2014) tarafından öğrenciler üzerine yapılan bir baĢka çalıĢmada ise 

kadınların baĢarma ihtiyacı ortalamalarının erkeklere göre daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Erdurur (2012)‘un yaptığı çalıĢmada ise cinsiyete göre giriĢimci kiĢilik 

özelliklerinin boyutları bazında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıĢtır. Dolayısıyla bu 

çalıĢmada elde edilen bulguların diğer çalıĢmalardan farklılaĢtığı görülmektedir.  

ÇalıĢmanın bir diğer önemli bulgusu ise ailesinde veya kendi geçmiĢinde herhangi bir 

giriĢimcilik faaliyeti olan katılımcılarla, geçmiĢinde giriĢimcilik faaliyeti olmayan 

katılımcıların giriĢimci kiĢilik özelliklerinin yenilikçilik, baĢarma ihtiyacı, kontrol odağı ve 
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kendine güven boyutları arasında anlamlı bir farkın olmasıdır. Söz konusu faktörlerde 

ortalamanın yüksek olması giriĢimci olma düzeyini de arttırmaktadır. Gümül vd. (2017) 

tarafından MYO öğrencileri üzerine yapılan bir baĢka çalıĢmada da ailesinde veya kendi 

geçmiĢinde giriĢimcilik faaliyeti bulunanların daha yüksek giriĢimcilik düzeyine sahip olduğu 

saptanmıĢtır. Bu açıdan söz konusu çalıĢma bulguları ile bu çalıĢmanın bulguları benzerlik 

göstermektedir.  

Sonuç olarak çalıĢmanın bulguları ıĢığında Ģu öneriler geliĢtirilmiĢtir: 

Dünya genelinde turizm hareketlerine katılan kiĢi sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bu 

artıĢa paralel olarak turizm sektörü içerisinde daha fazla çalıĢana ve daha fazla giriĢimciye 

ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla hem Türkiye açısından hem de Kırgızistan açısından 

giriĢimci kiĢilik özelliği taĢıyan bireylerin ortaya çıkarılması, desteklenmesi ve teĢvik 

edilmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili hem üniversitelere, hem sektöre hem de karar 

vericilere büyük sorumluluklar düĢmektedir. 
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Özet 

Postmodernizm çağında tüketici eğilimlerindeki değiĢimler sonucunda, istek ve ihtiyaçlar iĢletmeler 

tarafından yeni yöntemler kullanılarak çözümlenmeye çalıĢılmaktadır. Bu çözümleme sürecinde riski tamamıyla 

üzerine alan giriĢimciler diğerlerinden ayrıĢmaktadır. GiriĢimcilik sosyolojik açıdan toplumsal refah düzeyini 

yükselten temel araçlardan biri olarak dikkat çekmektedir. GiriĢimci, çevresini gözlemleyen ve çevresindeki 

olası ihtiyaçları tespit etmesini bilen, iĢ yapmak amacıyla gerekli kaynakları bir araya toparlayabilme becerisine 

sahip, risk alabilen, yenilikçi ve yaratıcı düĢünebilen aynı zamanda değiĢime açık olan birey olarak 

tanımlanmaktadır. Öte yandan giriĢimcilik, bireylerdeki yenilikçilik, yaratıcılık ve risk alabilme gibi özelliklerin 

ön plana çıktığı üretkenlik becerisi olarak tanımlanabilir. Emek yoğun bir özellik gösteren hizmet sektöründe 

giriĢimcilik potansiyelinin ortaya konmasında ve geliĢtirilmesinde, giriĢimcilerin sahip olduğu riskin 

üstlenilmesi, yenilikçilik, yaratıcılık ve kontrol odağı gibi özelliklerin çok önemli bir yeri bulunmaktadır. 

Özellikle turizm sektöründe misafirlerin tatmininin sağlanmasında yaratıcılık ve yenilikçiliğin öneminin hızla 

arttığı bilinmektedir. Mikro çapta kendi iĢletmesini kurma eğilimi bulunan ve aynı zamanda potansiyel birer 

giriĢimci olan turizm lisans öğrencileri, iyi bir giriĢimcilik eğitimi sonucunda sektörel açıdan farklı ve yaratıcı 

fikirler üretebilmektedirler. Bu kapsamda çalıĢmanın amacı, lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin 

giriĢimcilik eğiliminin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi‘nde turizm eğitimi alan 403 adet lisans öğrencisi üzerine bir araĢtırma yapılmıĢtır. 

AraĢtırmadan elde edilen veriler frekans dağılımı, faktör analizi, güvenilirlik analizi ve t testi gibi bazı istatistikî 

metotlarla analiz edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, Kırgızistan‘daki öğrencilerin Türkiye‘deki öğrencilere göre 

giriĢimcilik eğilimi daha fazladır. Erkeklerin giriĢimcilik eğilimi seviyeleri kızlardan daha yüksektir. Aile/Ģahsi 

giriĢimcilik geçmiĢi bulunanlar daha fazla girimcilik eğilimine sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, GiriĢimcilik Eğilimi, Turizm Eğitimi.  

DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCY: A COMPARATIVE 

RESEARCH IN KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY AND 

GAZIOSMANPASA UNIVERSITY 

Abstract 

As a result of changes in consumer trends in the postmodern era, demands and needs are determined by 

businesses using new methods. In this process, the entrepreneurs who take the risk completely differentiate from 

the others. Entrepreneurship attracts attention as one of the main means of raising social welfare in sociological 

terms. The entrepreneur is an individual who observes the environment and identifies needs, collects resources, 

takes risks, is open to change, innovative and creative thinking. Entrepreneurship, on the other hand, can be 

defined as the ability to innovate, creativity and risk taking in the forefront of productivity. In terms of the 

service sector, which has labor-intensive characteristics, it is important to develop entrepreneurial potential, to 

take the risk that entrepreneurs possess, and to focus on innovation, creativity and control. Especially in the 

tourism sector, it is known that the importance of creativity and innovation is increasing rapidly in providing 

customer satisfaction. Tourism undergraduates, who tend to set up their own operations in micro-scale and are 

also potential entrepreneurs, are able to produce different and creative ideas in the sector as a result of good 

entrepreneurship education. The purpose of this study is to determine the entrepreneurship tendency of students 

who are studying tourism at undergraduate level. For this purpose, a research was conducted on 403 

undergraduate students studying in tourism in Kyrgyz-Turkish Manas University and GaziosmanpaĢa University. 

The data obtained from the study were analyzed with some statistical methods such as frequency distribution, 

factor analysis, reliability analysis and t test. As a result of this research, entrepreneurial tendency of students in 

Kyrgyzstan, are over than students in Turkey. Male entrepreneurship tendency is higher than girls' level. Those 

with entrepreneurial backgrounds have more entrepreneurial tendencies. 
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship Tendency, Tourism Education. 
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1. GiriĢ 

GiriĢimcilik, toplumların geliĢmesinde sosyo-ekonomik açıdan en temel dinamiklerden 

birini oluĢturmaktadır. Özellikle ekonomik faaliyetler, herhangi bir toplumun geliĢiminin 

belirlenmesinde oldukça önemli bir faktördür; bu nedenle, birçok ülke giriĢimciliği, ekonomik 

kalkınmayı yönlendirmenin bir yolu olarak teĢvik etmektedir (Rao, 1985; Fuller ve diğ. 

2010:39). KüreselleĢme ile birlikte sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiĢ yaĢanması 

nedeniyle giriĢimciliğe verilen önem dünya çapında ivme kazanmıĢtır. 

Literatürde farklı disiplinler tarafından da sıklıkla incelenen ve artık disiplinlerarası bir 

konu haline gelen giriĢimciliğin oldukça popüler bir konu olarak önem kazanmasıyla birlikte, 

giriĢimcilik eğilimine dair araĢtırma konuları da benzer Ģekilde popüler hale gelmiĢtir. Her yıl 

AB tarafından yayınlanan ve giriĢimcilik eğilimlerini gösteren en temel verilerden olan, 

Avrupa giriĢimcilik istatistiklerine göre 2015 yılında giriĢimci iĢveren doğum oranı %18,5 ile 

en yüksek Litvanya‘da en düĢükte %6,4 ile Belçika‘da gerçekleĢmiĢtir. Avrupa ortalaması ise 

%10 düzeyindedir. (EUROSTAT, 2018). Türkiye ise 2016 verilerine göre %13‘lük giriĢimci 

iĢveren doğum oranına sahiptir. Dolayısıyla giriĢimcilik eğilimi bakımından Türkiye, Avrupa 

ortalamasının üzerinde yer almaktadır (TUĠK, 2018). 

2. Literatür Taraması 

Literatürde giriĢimcilik kavramını açıklamak için farklı tanımlar yapılmıĢtır. Örneğin, 

Hisrich ve Michael‘a (1989) göre giriĢimcilik, farklı değerlerde bir Ģeyler yaratma sürecinde, 

gerekli zamanı ve gayreti harcayıp, yaĢanabilecek tüm finansal, sosyal ve psikolojik riskleri 

hesaplayarak, maddi ve Ģahsi tatmin kazancı sağlamaktır. Bir baĢka tanıma göre ise 

giriĢimcilik; karlı fırsatların varlığı ve giriĢimci bireylerin varlığı arasındaki iliĢki olarak ifade 

edilmektedir (Shane ve Venkataraman, 2000: 218). GiriĢimcilik 6 aĢamadan oluĢan bir 

süreçtir. Söz konusu aĢamalar Ģunlardır (Morris, 1998:27);  

 Fırsatları görmek ve tanımlamak; giriĢimcinin, herhangi bir giriĢime/faaliyete 

baĢlayabilmesi için ilk olarak fırsatları görebilmesi, tanımlaması önem arz etmektedir. 

 Fikir üretmek; giriĢimci önceki aĢamada gördüğü ve tanımladığı fırsatları, bir fikir 

olarak ileri sürebilmelidir. Bu fikirler, yeni ürünler, yeni teknolojiler, yeni pazarlar vb. 

olabilir. 

 Kaynakları belirlemek; önceki aĢamada üretilen fikirlerin uygulamaya 

geçirilebilmesi için kaynakların neler olduğu, nereden ve nasıl temin edileceğinin 

belirlenmesi gerekir.  
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 Kaynak bulmak; giriĢimci, bu aĢamada, daha önce tespit ettiği kaynakları temin etme 

yoluna gitmelidir. GiriĢimci, bu kaynakları temin için kredi kullanabilir, varlıklarını 

satabilir veya kaynağını kendi üretme yoluna gidebilir. 

 Fikri uygulamak yönetmek; giriĢimci, kaynaklarını da temin ettikten sonra bu 

aĢamada artık fikrini uygulayıp, süreci ve elde edilen baĢarıyı hedefleri doğrultusunda 

izlemelidir. 

 Risk almak/Riske girmek; giriĢimci aslında her aĢamada risk almaktadır. Ancak 

fikrini uygulama aĢamasında riskin büyük kısmını üstlenmek zorundadır.  

Yukarıda açıklanan giriĢimcilik süreçleri gereği bireyler çoğu zaman bir giriĢime baĢlama 

ve risk üstlenme konusunda adım atmaya tereddüt etmektedirler. Bu noktada devreye 

giriĢimcilik eğilimi kavramı girmektedir. GiriĢimciler henüz giriĢimciliğe adım atmadan önce 

belli bir kademeye kadar giriĢimcilik eğilimi/niyeti davranıĢı sergilerler. Diğer bir ifadeyle, 

insanlar belirli tetikleyiciler (harekete geçirici faktörleri) olmadan doğrudan giriĢimci 

olamazlar. Dolayısıyla, bireylerin giriĢimci olmadan önce davranıĢsal olarak önemli derecede 

giriĢimcilik eğilimi göstermeleri gerekmektedir (Koe ve diğ., 2012). Bu çalıĢmanın konusu da 

Kırgızistan-Türkiye Manas ve GaziosmanpaĢa Üniversiteleri‘nde turizm alanında eğitim 

gören öğrencilerin giriĢimcilik eğiliminin belirlemek ve karĢılaĢtırmalı bir analiz yapmaktır. 

Bu amaçla öncelikle alan yazınında giriĢimcilik eğilimi ile ilgili kavramlar ele alınmıĢ ve 

araĢtırmalar derlenerek incelenmiĢtir.  

GiriĢimcilik eğilimi ile ilgili literatürde yer alan çalıĢmalar bulunmaktadır. Özellikle 

2000‘li yıllardan itibaren bu konu ile ilgili çalıĢmaların daha fazla yapıldığı göze 

çarpmaktadır. Bu çalıĢmalarda birbirinden farklı bulgular elde edilmiĢtir. Kırgızistan‘da 2003 

yılında BiĢkek‘teki üniversite öğrencileri üzerine yapılmıĢ olan bir çalıĢmanın bulgularına 

göre öğrencilerin %66 gibi önemli bir kısmının mezuniyetten sonra kendi iĢlerini kurma 

eğiliminde olduğu ortaya çıkmıĢtır (ĠrmiĢ, 2003:148). Singapur‘da üniversitelerde eğitim 

gören öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerini belirlemeyi amaçlayan baĢka bir çalıĢmanın 

sonuçlarına göre; cinsiyet, eğitim seviyesi ve giriĢimci bir aileye sahip olmak giriĢimciliği 

etkileyen faktörler olarak tespit edilmiĢtir, öte yandan ailenin gelir düzeyi ve etnik kökenlerin 

giriĢimcilik üzerinde etkili olmadığı belirlenmiĢtir (Wang & Wong, 2004). 

2007 yılında Balıkesir Üniversitesi‘nde yapılmıĢ olan bir baĢka çalıĢmada öğrencilerin 

giriĢimcilik eğilimlerinin cinsiyete göre farklılık gösterdiği belirlenirken, erkek öğrencilerin 

kız öğrencilere göre daha fazla giriĢimcilik eğiliminde olduğu tespit edilmiĢtir (Örücü ve diğ. 

2007:43). Ġngiltere-Londra‘da 2009 yılında gençler üzerine yapılan bir araĢtırmadaki 

sonuçlara göre serbest meslek sahibi bir aile geçmiĢine sahip olanların daha fazla giriĢimcilik 
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eğiliminde olduğu belirlenmiĢtir (Athayde, 2009:481). Kafkas Üniversitesi‘nde eğitim gören 

lisans öğrencileri üzerine 2012 yılında yapılmıĢ olan bir diğer çalıĢmada öğrencilerin güç ve 

baĢarıya verdikleri önem arttıkça giriĢimcilik eğilimlerinin arttığı, geleneksellik seviyeleri 

arttıkça da giriĢimcilik eğilimlerinin de azaldığı göze çarpmaktadır (Yıldız ve Kapu, 2012:52).  

Özetle, literatürde yer alan çalıĢmalar ıĢığında, bireylerde giriĢimcilik eğiliminin cinsiyet, 

eğitim, ailenin giriĢimci geçmiĢe sahip olması gibi çeĢitli değiĢkenlere göre farklılaĢtığı 

söylenilebilir. Öte yandan bireylerdeki gelenekselcilik seviyesinin de bireylerin giriĢimcilik 

eğilimleri üzerinde etkili olduğu ifade edilebilir.  

3. Yöntem 

Betimsel nitelikte yapılan bu araĢtırmada amaç, Kırgızistan-Türkiye Manas ve 

GaziosmanpaĢa Üniversiteleri‘nde turizm eğitimi alan öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerinin 

belirlenmesidir. Bu noktadan hareketle araĢtırmanın uygulanması için bir anket formu 

hazırlanmıĢtır. Anket formunun oluĢturulması safhasında önce konuyla ilgili yapılan 

çalıĢmalardaki ölçekler incelenmiĢtir. Girginer ve Uçkun (2004) tarafından geliĢtirilen 14 

maddelik giriĢimcilik eğilimi ölçeğinin bu çalıĢma için uygun olacağı kanısına varılmıĢtır. 

AraĢtırma evrenini Kırgızistan-Türkiye Manas ile GaziosmanpaĢa Üniversiteleri‘nde 

2017-2018 güz yarıyılında turizm eğitimi alan 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmanın kapsamı içerisine 3. ve 4. sınıftaki öğrencilerin alınmasının nedeni olarak; 

üniversitelerde giriĢimcilik derslerinin genellikle 2. sınıftan itibaren veriliyor olması, 

giriĢimcilik konusunda bilinç düzeyinin üniversiteye yeni girmiĢ olan öğrencilere göre yüksek 

olması ve bu sınıfların mezun duruma yakın olmaları sayılabilir. Toplam evren büyüklüğü 

yaklaĢık 750 öğrenci olarak hesap edilmiĢtir. Örneklem büyüklüğü hesaplandığında %5 hata 

oranında 254 rakamına ulaĢmanın yeterli olacağı tespit edilmiĢtir (Yamane, 2001:116). 

Kolayda örnekleme yöntemiyle 500 öğrenciye anket dağıtılmıĢ olup bu anketlerden 97 

adedinin eksik veya hatalı doldurulduğu saptandığından değerlendirmeye alınmamıĢtır. Kalan 

403 adet anket formu uygun bulunarak değerlendirme kapsamına alınmıĢtır. 

AraĢtırmada değerlendirmeye uygun bulunan 403 anket formu istatistiksel analize tabi 

tutulmuĢtur. Anket formunun birinci bölümü 13 adet demografik değiĢkenden oluĢmaktadır. 

Ġkinci bölüm ise 14 adet giriĢimcilik eğilimi ifadesinden oluĢmaktadır. Bu ifadeler 5‘li likert 

ile ölçeklendirilmiĢtir. Ankette yer alan ifadelere giriĢimcilik eğilimine göre 1 – 5 arası puan 

verilmiĢtir. Ölçeklerden elde edilen verilere frekans dağılımı, güvenilirlik analizi, faktör 

analizi, t testi gibi analizler %5 anlamlılık düzeyine göre değerlendirilmiĢtir. Verilerin 

istatistikî açıdan analizine bulgular ve yorum bölümünde yer verilmiĢtir. 
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4. Bulgular ve Yorum 

Verilerin analizlerinden elde edilen bulgular bu bölümde sunulmaktadır. Ġlk sırada frekans 

dağılımı sonuçları, ikinci sırada faktör ve güvenilirlik analizi, dördüncü sırada ise t testi 

analizlerinin sonuçları verilmiĢtir. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Frekans Dağılımları 

Yükseköğretim Kurumu f % Cinsiyet F % 

GaziosmanpaĢa Üniv. 313 77,7 Erkek 195 48,4 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv. 90 22,3 Kadın 208 51,6 

Toplam 403 100,0 Toplam 403 100,0 

YaĢ f % Ailesinin YaĢadığı Yer F % 

20 52 12,9 Köy 89 22,1 

21 124 30,8 Kasaba 29 7,2 

22 138 34,2 Ġlçe 134 33,3 

23 53 13,2 Ġl Merkezi 151 37,5 

Toplam 403 100,0 Toplam 403 100,0 

Sınıf f % Bölüm F % 

3. Sınıf 191 47,4 Turizm ĠĢletmeciliği 287 71,2 

4. Sınıf 212 52,6 Yiyecek Ġçecek ĠĢletmeciliği 116 28,8 

Toplam 403 100,0 Toplam 403 100,0 

ÇalıĢma Süresi f % Baba Mesleği F % 

ÇalıĢmadım 34 8,4 ÇalıĢmıyor 82 20,3 

1 Yıldan Az 184 45,7 Kendine Ait ĠĢyeri 98 24,3 

1-3 Yıl 106 26,3 Kamu Sektörü 65 16,1 

4-6 Yıl 79 19,6 Özel Sektör 158 39,2 

Toplam 403 100,0 Toplam 403 100,0 

Anne Mesleği f % Ailevi/ġahsi GiriĢimcilik GeçmiĢi F % 

ÇalıĢmıyor 289 71,7 Hayır 316 78,4 

Kendine Ait ĠĢyeri 25 6,2 Evet 87 21,6 

Kamu Sektörü 27 6,7 Toplam 403 100,0 

Özel Sektör 62 15,4    

Toplam 403 100,0    

Ġleride ĠĢ Kurma Ġsteği f % 

Evet 352 87,3 

Hayır 51 12,7 

Toplam 403 100,0 

Ġleride ĠĢ Kurma Ġsteği (Evet) 

Fon Kaynağı Tercihi 
f % 

Ġleride ĠĢ Kurma Ġsteği (Hayır) 

ÇalıĢmak Ġstenen Sektör 
F % 

KiĢisel Birikimlerimi Kullanırım 117 29,0 Özel Sektörde Herhangi Bir ĠĢte 3 0,7 

Aile ve Akrabalarıma BaĢvururum 45 11,2 Kamu Sektöründe Herhangi Bir ĠĢte 11 2,7 

Ticari Kredilerden Yararlanırım 111 27,5 Özel Sektörde Prestijli Bir ĠĢte 5 1,2 

Bir veya Birkaç Ortakla ÇalıĢırım 79 19,6 Kamu Sektöründe Prestijli Bir ĠĢte 32 7,9 

Toplam 352 87,3 Toplam 51 12,7 

Tablo 1‘de araĢtırmaya katılanların demografik özelliklerine iliĢkin frekans dağılımları 

göz önünde bulundurulduğunda yükseköğretim kurumları bakımından GaziosmanpaĢa 

Üniversitesi‘nden daha fazla katılım (n=313; %77,7) sağlanmıĢtır. Cinsiyet olarak büyük 

çoğunluğu kadın katılımcılar (n=208; %51,6) oluĢturmaktadır. Erkeklerin oranı ise (n=195; 

%48,4) kadınlardan daha azdır. AraĢtırmaya katılanların yaĢları bakımından 22 yaĢında 

olanların (n=138; %34,2) oranı en fazladır. Katılımcıların ailelerinin ikamet ettikleri yer 

açısından, il merkezinde (n=151; %37,5) ve ilçede ikamet edenler (n=134; %33,3) Ģeklinde 

yoğunlaĢtığı görülmektedir. Eğitim görülen sınıflara bakıldığında 4. sınıflardan daha fazla 
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katılım (n=212; %52,6) gerçekleĢmiĢtir. Eğitim alınan bölümlere bakıldığında Turizm 

ĠĢletmeciliği bölümünden daha fazla katılım (n=287; %71,2) sağlanmıĢtır. Daha önce 

herhangi bir iĢte çalıĢma süresi açısından 1 yıldan az çalıĢma deneyimi olanlar (n=184; 

%45,7) en yüksek oranda katılımı sağlamıĢtır. Katılımcıların baba mesleklerinde özel sektör 

(n=158; %39,2) en yüksek orana sahiptir. Annesi çalıĢmayanların (n=289; %71,7) oranı ise 

oldukça yüksektir.  

Tablo 1‘deki bulgular incelendiğinde daha önce herhangi bir giriĢimcilik faaliyetinde 

bulunmayanlar (n=316; %78,4) gibi önemli bir orana sahiptir. Öte yandan mezuniyetten sonra 

iĢ kurma isteği olanların oranının ise (n=352; %87,3) çok yüksek olduğu göze çarpmaktadır. 

ĠĢ kurma isteği olanların kullanmayı planladıkları fon kaynaklarına bakıldığında en yüksek 

oranın ―kendi birikimlerimi kullanırım‖ (n=117; %29,0) diyenlerde olduğu görülmektedir. 

Mezuniyetten sonra iĢ kurma isteği olmayanların çalıĢmayı planladıkları sektör açısından en 

fazla ―kamu sektöründe prestijli bir iĢ‖ (n=32; %7,9) diyenlerin en yüksek orana sahiptir. 

Tablo 2: GiriĢimcilik Eğilimi Ölçeğinin Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

ĠFADELER 
F

a
k
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r 

Y
ü

k
le

r
i 

Ö
zd
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%
 o
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V
a

ri
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n
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C
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n
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a
ch
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A
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GiriĢimcilik Eğilimi  2,980 42,245 0,713 

1- Bölüm mezunları kendi iĢlerini kurmak için fırsat yaratma yeteneğine sahiptirler. ,545    

2- Bölüm mezunları mutlaka kendi iĢlerini kurmayı hedeflemelidir ,674    

3- Bölüm mezunları asla kamu sektöründe çalıĢmayı planlamamalıdır ,578    

4- Bölüm mezunları mutlaka giriĢimci olmaya odaklanmalıdır. ,603    

5- Bölüm mezunları özel sektörde çalıĢmayı planlamalıdır ,679    

6- Bir iĢin fırsatlar sunması emniyetli ve garantili olmasından daha önemlidir. ,517    

7- Gerçekleri zorlayarak sezgiye ve hayallere dayalı hareket etmeyi tercih ederim ,553    

8- Ġnandığım bir konuda negatif değerlendirmeye maruz kalma pahasına karar veririm ,464    

Toplam Ölçek Güvenirliği ve Varyansı   42,245 0,713 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO = 0,730;    

Bartlett's Test of Sphericity: χ
2 
= 455,775; P = 0,000 

Tablo 2‘de giriĢimcilik eğilimi ölçeğine ait faktör analizi sonuçları görülmektedir. Buna 

göre ölçekten faktör yükleri uygun olmayan 6 adet ifadenin çıkarılmıĢtır. Daha sonra faktör 

çözümünün açıklayıcılığı incelendiğinde kalan 8 maddenin tek boyutlu faktör çözümünün 

toplam varyansın %42,25‘ini açıklayabildiği görülmektedir. Sosyal bilimlerde faktör 

analizinde açıklanan varyans oranının %40 - %60 arasında olması uygun görülmektedir 

(Çokluk vd. 2012:245).  

Örneklem büyüklüğünün yeterliliğini gösteren Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi sonucuna 

bakıldığında 0,73 değeri iyi bir değer olarak kabul edilebilir. Eroğlu‘na (2009:322) göre KMO 

değerleri ve yorumları Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir: 0,50‘nin altı değer kabul edilemez, 0,50 değer 

zayıf, 0,60 değer orta, 0,70 değer iyi, 0,80 değer çok iyi ve 0,90 değer mükemmeldir. Bartlett 
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küresellik testi sonucuna göre de Sig. 0,000 (p<0,05) çıkması bu araĢtırmadaki ifadelerin 

faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. GiriĢimcilik eğilimi ölçeğinin güvenilirlik 

katsayısı Alpha (α)=0,713 olarak tespit edilmiĢtir. Alpha katsayısının 0,60≤α<0,80 arasında 

olması ölçeğin oldukça güvenilir olduğuna, katsayının 0,80≤α<1,00 arasında olması ise 

ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğuna iĢaret etmektedir (Akgül ve Çevik, 2005:436; 

KayıĢ, 2009:405). Dolayısıyla araĢtırmada veri toplama aracı olarak kullanılan ölçeğin 

güvenirlik düzeyinin iyi olduğu söylenilebilir. 

Tablo 3: Katılımcıların GiriĢimcilik Eğilimi Ġfadelerine Ait Ortalama Değerleri 

GiriĢimcilik Eğilimi Ġfadeleri f Ort. s.s. 

1- Bölüm mezunları kendi iĢlerini kurmak için fırsat yaratma yeteneğine sahiptirler. 403 3,223 1,106 

2- Bölüm mezunları mutlaka kendi iĢlerini kurmayı hedeflemelidir 403 3,215 1,122 

3- Bölüm mezunları asla kamu sektöründe çalıĢmayı planlamamalıdır 403 2,290 1,226 

4- Bölüm mezunları mutlaka giriĢimci olmaya odaklanmalıdır. 403 3,337 1,119 

5- Bölüm mezunları özel sektörde çalıĢmayı planlamalıdır 403 3,156 1,075 

6- Bir iĢin fırsatlar sunması emniyetli ve garantili olmasından daha önemlidir. 403 3,173 1,241 

7- Gerçekleri zorlayarak sezgiye ve hayallere dayalı hareket etmeyi tercih ederim 403 3,243 1,106 

8- Ġnandığım bir konuda negatif değerlendirmeye maruz kalma pahasına karar veririm 403 3,416 1,085 

Genel Ortalama 403 3,131 1,135 

Tablo 3‘te araĢtırmaya katılanların giriĢimcilik eğilimi ölçeği ifadelerine verdikleri 

cevapların ortalama değerleri görülmektedir. Buna göre giriĢimcilik eğilimi ölçeğinde 3,416 

ile ―8-Ġnandığım bir konuda negatif değerlendirmeye maruz kalma pahasına karar veririm‖ 

ifadesi en yüksek ortalama puana sahip olmuĢtur. Öte yandan giriĢimcilik eğilimi ölçeğinde 

2,290 ile ―3- Bölüm mezunları asla kamu sektöründe çalıĢmayı planlamamalıdır‖ ifadesi en 

düĢük ortalama puana sahip olmuĢtur. Genel ortalama ise 3,131 puan olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Buna göre katılımcıların giriĢimcilik eğilimi puanları ortalamanın (3 puan) biraz üzerinde 

gerçekleĢmiĢtir. 

Tablo 4: GiriĢimcilik Eğiliminin Eğitim Alınan Kuruma Göre t Testi Sonuçları 

Ölçek Eğitim Kurumu n  ̅ s.s. t p 

 GaziosmanpaĢa 313 3,091 ,658 
-2,210 ,028* 

 Manas 90 3,251 ,556 

**p<0,01; *p<0,05 

Tablo 4‘te araĢtırmaya katılanların giriĢimcilik eğilimlerinin eğitim aldıkları kuruma göre 

farklılık gösterip göstermediğine yönelik yapılan T testi sonuçları yer almaktadır. Ortaya 

çıkan sonuçlara bakıldığında, öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerinin eğitim aldıkları kuruma 

göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiĢtir. Tablo 4 incelendiğinde, 

Manas (Kırgızistan-Türkiye Manas) Üniversitesi‘nde turizm eğitimi gören öğrencilerin 

giriĢimcilik eğilimlerinin GaziosmanpaĢa Üniversitesi‘ndeki öğrencilere göre ortalama 
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puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Manas (Kırgızistan-Türkiye 

Manas) Üniversitesi öğrencilerinin daha fazla giriĢimci eğilim gösterdikleri söylenilebilir. 

Tablo 5: GiriĢimcilik Eğiliminin Cinsiyete Göre t Testi Sonuçları 

Ölçek Cinsiyet n  ̅ s.s. t p 

 Erkek 195 3,245 ,695 
3,594 ,000** 

 Kadın 208 3,022 ,563 

**p<0,01; *p<0,05 

Tablo 5‘te araĢtırmaya katılanların giriĢimcilik eğilimlerinin cinsiyete göre farklılık 

gösterip göstermediğine yönelik yapılan T testi sonuçları yer almaktadır. Ortaya çıkan 

sonuçlara bakıldığında, öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerinde cinsiyete göre istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiĢtir. Tablo 5 incelendiğinde, erkek öğrencilerin 

giriĢimcilik eğilimlerinin kadın öğrencilere göre ortalama puan bazında daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre daha fazla giriĢimcilik 

eğilimi sergiledikleri söylenilebilir. 

Tablo 6: GiriĢimcilik Eğiliminin Sınıfa Göre t Testi Sonuçları 

Ölçek Sınıf n  ̅ s.s. t p 

 3. Sınıf 191 3,068 ,618 
1,900 ,058 

 4. Sınıf 212 3,189 ,654 

**p<0,01; *p<0,05 

Tablo 6‘da araĢtırmaya katılanların giriĢimcilik eğilimlerinin eğitim görülen sınıfa göre 

farklılık gösterip göstermediğine yönelik yapılan T testi sonuçları yer almaktadır. Ortaya 

çıkan sonuçlara bakıldığında, öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerinde eğitim görülen sınıf 

düzeyine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiĢtir. 

Tablo 7: GiriĢimcilik Eğiliminin GiriĢimcilik GeçmiĢine Göre t Testi Sonuçları 

Ölçek Faaliyet n  ̅ s.s. t p 

 Hayır 316 3,075 ,608 
3,453 ,001** 

 Evet 87 3,339 ,707 

**p<0,01; *p<0,05 

Tablo 7‘de araĢtırmaya katılanların giriĢimcilik eğilimlerinin giriĢimcilik geçmiĢlerine 

göre farklılık gösterip göstermediğine yönelik yapılan T testi sonuçları yer almaktadır. Ortaya 

çıkan sonuçlara bakıldığında, öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerinde giriĢimcilik geçmiĢlerine 

göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiĢtir. Tablo 5 incelendiğinde, 

giriĢimcilik geçmiĢi olan öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerinin giriĢimcilik geçmiĢi olmayan 

öğrencilere göre ortalama puan bazında daha yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 
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giriĢimcilik geçmiĢi olan öğrencilerin olmayan öğrencilere göre daha fazla giriĢimcilik eğilimi 

sergiledikleri söylenilebilir. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Turizm eğitimi alan öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu 

çalıĢmada Kırgızistan-Türkiye Manas ve GaziosmanpaĢa Üniversiteleri‘nden elde edilen 

bulgulara bakılacak olursa, ilk olarak araĢtırmaya katılan öğrencilerin giriĢimcilik eğilimi 

seviyelerinin ortalamanın biraz üzerinde olduğu göze çarpmaktadır. Kırgız öğrencilerin Türk 

öğrencilere göre giriĢimcilik eğilimi seviyelerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu 

bulguya benzer bir bulgu 2003 yılında Kırgızistan‘da iĢletme eğitimi alan son sınıf lisans 

öğrencileri üzerine yapılan farklı bir çalıĢmada da (ĠrmiĢ, 2003:136) elde edilmiĢtir. Söz 

konusu çalıĢmada, giriĢimcilik eğiliminin yüksek olma sebebi Kırgızistan‘da kamu 

sektöründe çalıĢmanın düĢük getirili olması Ģeklinde açıklanmıĢtır  

Bu araĢtırmadaki dikkat çeken bulgulardan bir diğeri ise katılımcıların cinsiyetlerine göre 

giriĢimcilik eğilimi seviyelerinin farklılık göstermesidir. Erkek öğrencilerin giriĢimcilik 

eğilimi seviyesinin kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Farklı 

araĢtırmalarda da (Wang & Wong, 2004; Örücü vd., 2007) buna benzer bulgular elde 

edilmiĢtir. Söz konusu çalıĢmalarda da erkeklerin giriĢimcilik seviyeleri kadınlara göre daha 

yüksek olarak gerçekleĢmiĢtir. Bunun sebebi, erkeklerin iĢ hayatında daha erken yer alma ve 

maddi güç elde etme kaygısı olarak açıklanabilir. 

Bir diğer önemli bulgu ise ailesinde veya kendi geçmiĢinde herhangi bir giriĢimcilik 

faaliyeti olan katılımcılarla, geçmiĢinde giriĢimcilik faaliyeti olmayan katılımcıların 

giriĢimcilik eğilimi seviyeleri arasında anlamlı bir farkın olmasıdır. Buna göre giriĢimcilik 

geçmiĢi olanların giriĢimcilik seviyelerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Bir baĢka 

araĢtırmada da (Athayde, 2009:481) bu sonucun bir benzeri elde edilmiĢtir. Bunun sebebi 

olarak giriĢimcilik geçmiĢi olanların daha fazla risk alabilme cesaretlerinin olduğu Ģeklinde 

bir yorum yapılabilir. 

Sonuç olarak çalıĢmanın bulguları ıĢığında Ģu öneriler geliĢtirilmiĢtir: 

Turizm sektörü dünya genelinde önemini hızla arttırmaktadır. Gerek Türkiye gerek 

Kırgızistan dünya turizmi pastasından daha fazla pay almak istiyorsa sektördeki giriĢimlerin 

ve giriĢimcilerin sayısını mutlaka arttırmalıdır. Öte yandan her iki ülke turizm sektöründeki 

giriĢimlerin en doğru ve karlı sonucu verebilmesi için potansiyel giriĢimcileri iyi belirlemeli 

ve onları teĢvik edebilmelidir. Dolayısıyla turizm sektörü açısından potansiyel giriĢimci 

olabilecek üniversite öğrencilerinin giriĢimcilik eğilimlerinin ölçülmesi bu açıdan çok 
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önemlidir. Öğrencilerin dönem dönem giriĢimcilik eğilimlerinin belirlenmesi, eksik kalınan 

alanların tespit edilmesi ve cesaretlendirici adımların atılması gerekmektedir. 
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Özet 

Bir ülkenin ekonomik geliĢmiĢliğinin en önemli göstergesi, toplumun ekonomik faaliyetlere katılım 

oranıdır. Bu oranın yükselmesi giriĢimci veya teĢebbüs eden kiĢilerin (potansiyel giriĢimcilerin) desteklenmesi 

ve teĢvik edilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu kapsamda birçok ülkede faaliyet gösteren kurum ve kuruluĢ 

giriĢimcilik kursları düzenleyerek giriĢimcilik kültürünün geliĢmesinde önemli katkılar sunmuĢlardır. 

GiriĢimcilik kurslarını tamamlayan kiĢilerin en önemli sorunu, giriĢimcilik fikirlerinin uygulamaya 

dönüĢtürecek finansal kaynak bulmalarıdır. Bu kaynakların bulunmasında kamu otoritesi çeĢitli Ģekillerde 

giriĢimcilere yönelik destekler sunmaktadır.  

ÇalıĢmamızda Türkiye ve Kırgızistan faaliyet gösteren kurum ve kuruluĢların giriĢimcilere yönelik vermiĢ 

oldukları finansal destekler karĢılaĢtırmalı olarak incelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, Finansal Destekler, Türkiye, Kırgızistan. 

 FĠNANCĠAL RESOURCES TOWARDS TO THE SUPPORT TO ENTREPRENEURS: 

THE CASE OF TURKEY AND KYRGYZSTAN  

Abstract 

The most important indicator of the economic development for a country is the participation rate of society 

in economic activities. The increase of this rate may be possible with the support and encouragement of 

entrepreneurs or future entrepreneurs (potential entrepreneurs). In this context, institutions and organizations 

operated in many countries have made important contributions to the development of entrepreneurship culture by 

organizing entrepreneurship courses. 

The most important problem for people who complete the entrepreneurship courses is to obtain any financial 

resources for transforming entrepreneurial ideas into the practice. The government authority supports the 

entrepreneurs in various forms to obtain these financial resources. 

In our study, institutions and organizations operating in Kyrgyzstan and Turkey, which have provided 

financial support to entrepreneurs, had been studied comparatively. 

Keywords: Entrepreneurship, Financial Supports, Turkey, Kyrgyzstan. 

1. GiriĢ 

Bir ülkenin ekonomik geliĢmiĢliğinin en önemli göstergesi, toplumun ekonomik 

faaliyetlere katılım oranıdır. Bu oranın yükselmesi giriĢimci veya teĢebbüs eden kiĢilerin 

(potansiyel giriĢimcilerin) desteklenmesi ve teĢvik edilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu 

kapsamda birçok ülkede faaliyet gösteren kurum ve kuruluĢ giriĢimcilik kursları düzenleyerek 

giriĢimcilik kültürünün geliĢmesinde önemli katkılar sunmuĢlardır. 

ÇalıĢmanın birinci bölümünde literatür taramasına yer verilmiĢtir, ikinci bolümde 

Türkiye‘de giriĢimcilere yönelik sunulan destekler incelenmiĢtir, üçüncü bölümde 

Kırgızistan‘da giriĢimcilere yönelik sunulan destekler incelenmiĢtir, son bölümde iki ülke 

karĢılaĢtırması yapılmıĢ ve sonuç ve değerlendirmelerle çalıĢma bitirilmiĢtir. 

 

mailto:bilalsolak23@gmail.com
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2. GiriĢim Fonlaması 

Bir giriĢimcinin yaĢamsal döngüsünde en çok sıkıntı çektiği aĢama baĢlangıç ve erken 

aĢamadır. Bunun sebebi, sürdürülebilir ve yenilikçi bir iĢ planı yaratmanın ve bunu hayata 

geçirebilmenin riskli bir süreç olmasıdır. Bu aĢamada giriĢimciler kendisini hem maddi hem 

de manevi anlamda destekleyecek araçlara ihtiyaç duyar (Benli, 2012:1). 

3. Literatür Taraması 

Ġslamoğlu vd. (2014) yaptıkları çalıĢmalarında, giriĢimcilik destek programlarının 

istihdama etkisini araĢtırmıĢtır. AraĢtırmanın verileri, Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde 

yapılan anket ile elde edilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda, giriĢimcilik desteğinden yararlanma 

Ģartlarının zorluğu, baĢlangıç sermayesi ve kira sıkıntısı, bürokratik iĢlemlerin çok olması 

giriĢimciliği olumsuz etkilediği tespit edilmiĢtir. 

Çetinkaya ve Ay (2017) yaptıkları çalıĢmalarında, KOSGEB destek programlarının 

amacına ulaĢma düzeyini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmanın verileri, Konya ilinde yapılan anket 

ile elde edilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda, giriĢimcilerin aldıkları kredi miktarı düzeyi, 

giriĢimcilik eğitimi ve giriĢimcilik destek türü değiĢkenleri ile giriĢimcilerin amaçlarına 

ulaĢma düzeyleri arasında anlamlı iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. 

AltuntaĢ (2016) yaptığı çalıĢmada, giriĢimcilik destek programlarının istihdama etkisini 

araĢtırmıĢtır. AraĢtırmanın verileri, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde yapılan anket ile 

elde edilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda, yetersiz sermayenin giriĢimciliği olumsuz etkilediği 

tespit edilmiĢtir. 

Benli (2012) yaptığı çalıĢmada, baĢlangıç aĢamasındaki giriĢimcilere verilen finansal 

desteklerin etkinliğini araĢtırmıĢtır. AraĢtırmanın verileri, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne 

illerinde yapılan anket ile elde edilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda, sunulan desteklerin genelde 

bütün giriĢimcilere faydalı ekosistem unsurlarını geliĢtirmek yerine, giriĢimciyi seçip kamu 

eliyle doğrudan finansman sağlamaya yönelik olduğu tespit edilmiĢtir. Bu durumun 

sürdürülebilir bir ekosistemin oluĢumu gecikmelere neden olduğu savunulmuĢtur.   

Tutar ve Demiral (2007) yaptıkları çalıĢmalarında, yerel ekonomilerin kalkındırılması 

amacı ile kurulan kalkınma ajanslarının destek programlarının amacına ulaĢma düzeyini 

araĢtırmıĢlardır. 

Hasanoğlu ve Aliyev (2014) yaptıkları çalıĢmalarında, yerel ekonomilerin kalkındırılması 

amacı ile kurulan kalkınma ajanslarının destek programlarının Avrupa Birliği ile bütünleĢme 

sürecine katkı düzeyini araĢtırmıĢlardır. 
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Ġskender ve Ġskender (2017) yaptıkları çalıĢmalarında, TUBĠTAK desteklerinin akademik 

giriĢimciliğe etki düzeyini araĢtırmıĢlardır. 

4. GiriĢimcilerin Fonlanmasında Finansal Destekler 

Bu bölümde giriĢimcilerin desteklenmesinde, Türkiye‘de ve Kırgızistan‘da kamunun 

vermiĢ olduğu destekler karĢılaĢtırmalı olarak incelenmiĢtir. 

4.1. Türkiye 

Türkiye‘de giriĢimcilerin desteklenmesine yönelik verilen finansal kaynaklar kamu 

destekleri, özel sektör destekleri ve diğer destekler olmak üzere üç bölümde incelenmiĢtir. 

4.1.1. Kamu Desteleri 

4.1.1.1. KOSGEB Destekleri 

Türkiye‘de de özellikle son yıllarda yaĢanan ekonomik krizlerinde etkisiyle giriĢimcilik 

büyük önem kazanmıĢtır. Ġstihdam sorunlarının çözümünde giriĢimciliğin desteklenmesi ve 

yaygınlaĢtırılması amacıyla çeĢitli argümanlar geliĢtirilmeye çalıĢılmaktadır. GiriĢimciliğin 

geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılmasında Türkiye‘de en önemli kurumların baĢında KOSGEB 

(Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı) gelmekte ve 

bu alanda önemli çalıĢmalar yapılmaktadır (Ġslamoğlu vd, 2014:27). 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB), 

temeli, Türk Hükümeti ile BirleĢmiĢ Milletler Sınai Kalkınma TeĢkilatı nezdinde 

Milletlerarası AntlaĢma çerçevesinde 1973 yılında Gaziantep‘te pilot proje niteliğinde, Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan küçük sanayi iĢletmelerine ortak kolaylık atölyeleri 

ile (KÜSGEM) ile atılmıĢtır. 1990 yılında kabul edilen yasa ile KOSGEB kurulmuĢtur. 

KuruluĢunun ilk yıllarında sadece sanayi iĢletmelerine destek sağlamakta iken 2000 yılından 

sonra özellikle giriĢimciliğin desteklenmesinde ve yaygınlaĢmasında önemli katkılar 

sunmuĢtur. 

KOSGEB destekleri, temel olarak kurumsal ve bireysel destekler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Bireysel destekler giriĢimcilik eğitimlerini almıĢ olan kiĢilere verilen destekler 

oluĢturmaktadır.  

4.1.1.2. TUBİTAK Destekleri 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu (TUBĠTAK), giriĢimci bilim 

insanlarının ve inovatif nitelikli kurumsal iĢletmelerin desteklenmesinde önemli destekler 
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sunmaktadır. KOSGEB destekleri bütçeleri sınırlı iken TUBĠTAK destekleri daha yüksek 

bütçeli desteklerdir. 

4.1.1.3. Kalkınma Ajansları Destekleri 

Bölgesel kalkınma, geçmiĢte olduğu gibi, merkezi yönetimle hükümetin müdahalesine 

dayanan tavandan-tabana bir yaklaĢım yerine; yerel, bölgesel, ulusal ve hatta uluslararası 

aktörlerin katılımıyla gerçekleĢebilecek bir süreç olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bunun için 

bölgesel kalkınma ajansları1 (BKA)‘nın kurulması öngörülmüĢ ve 1930'lu yıllarda dünyada 

ilk uygulamalarına rastlanmıĢtır. BKA‘lar, kalkınmada aracı ve sürükleyici bir örgütlenmedir. 

BaĢta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere bir çok ülkede uygulama örnekleri bulunan 

BKA‘ların, çeĢitli yöntemlerle geri kalmıĢ bölgelerin kalkınmasını sağlamaya çalıĢtıkları 

görülmektedir (Tutar, Demiral, 2007:65). 

Kalkınma Ajansları, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, kendine özgü çalıĢma ve 

finansman mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, 

merkezi ve yerel idarelerin dıĢında, kamu, özel sektör ve STK'ları bir araya getiren, Kamu 

tüzel kiĢiliğine sahip, düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan 

kalkınma birimleridir. Teknik kapasitesi yüksek, uygulayıcı değil faal bölgesel aktörleri 

destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları, sorumluluk 

alanlarında sivil toplum kuruluĢları, kamu kurum ve kuruluĢları ile özel sektör iĢbirliklerini 

belirli bir plan çerçevesinde geliĢtirerek bölgesel kalkınma sağlamayı amaçlar 

(http://www.ankaraka.org.tr/tr/genel-bilgiler_46.html). Kalkınma ajanslarının destekleri 

KOSGEB desteklerine göre oldukça yüksektir ancak bu destekler daha çok kurumsal 

giriĢimcilere verilmektedir. 

4.1.1.4. Tarım Bakanlığı Destekleri 

Tarım Bakanlığı Destekleri, kırsal kalkınmayı sağlamak ve hayvancılığın geliĢtirilmesini 

sağlamak amacı ile verilmektedir. Bireysel giriĢimcilerin desteklenmesi hedeflenmektedir 

ancak kurumsal giriĢimcilere de destekler verilmektedir. Tarım Bakanlığı Destekleri, nakdi 

verilebildiği gibi, desteklenecek kiĢilere verilen koyun keçi ve inek gibi çeĢitli Ģekillerde 

olabilmektedir.  

4.1.2. Özel Sektör Desteleri 

4.1.2.1. Ticari Bankalar 

Türkiye Cumhuriyeti‘nde faaliyet gösteren giriĢimcilerin en yaygın olarak kullandığı 

finansman kaynakların biri de bankalardır. Nispeten geliĢmiĢ bir bankacılık sistemine sahip 

http://www.ankaraka.org.tr/tr/genel-bilgiler_46.html
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olan Türkiye‘de, giriĢimciler için özel bir kredi verilmemektedir. Ancak, özellikle kamu 

bankaları bireysel ve kurumsal giriĢimcileri desteklemek amacı ile düĢük oranları faizlerle 

giriĢimciler için finansal destek sağlanmaktadır.  

4.1.2.2. KAGİDER 

Türkiye Kadın GiriĢimciler Derneği (KAGĠDER), giriĢimcilik yoluyla kadının 

güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluĢudur. Kadının sadece ekonomik olarak değil 

politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefleyen KAGĠDER kadın giriĢimciliğini, 

kadınların eĢitsiz ve dıĢlanan toplumsal konumlarının değiĢmesi ve bu sayede ekonomik 

güçlenme ile kadın güçlenmesini sağlayacağı için destekler 

(http://www.kagider.org/kurumsal/kagider-hakkinda/kagider-hakkinda). Türkiye Kadın 

GiriĢimciler Derneği (KAGĠDER), kadın giriĢimcilere finansal destek vermemekte, ancak 

finansal destek birimlerine ulaĢmada kolaylık ve rehberlik hizmeti sunmaktadır. 

4.1.2.3. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı 

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı -KEDV-, 1986 yılında dar gelirli kadınların yaĢam 

kalitelerini ve ekonomik durumlarını iyileĢtirmelerine destek olmak ve yerel kalkınmada 

liderliklerini güçlendirmek amacıyla kurulmuĢ, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum 

örgütüdür. KEDV, dar gelirli kadınların yoksullukla mücadeledeki uzmanlıklarına, ailelerini 

ve toplumu geliĢtirme güçlerine inancıyla, onlarla ilkeli bir ortaklık anlayıĢıyla çalıĢmakta, 

tüm projelerini onların ve çevrelerinin sinerjisiyle geliĢtirmekte, yerel yönetimler ve 

toplumdaki diğer aktörlerle iĢbirliği yapmaktadır (http://www.kedv.org.tr/hakkimizda). 

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı -KEDV-, kadın giriĢimcilere finansal destek 

vermemekte ancak finansal destek birimlerine ulaĢmada kolaylık ve rehberlik hizmeti 

sunmaktadır. Ayrıca, Türkiye Kadın GiriĢimciler Derneği (KAGĠDER), farklı olarak yerel 

aktörlerle iĢbirliği yaparak uygun finansman sağlamaktadır.  

4.1.3. Diğer Destekler 

4.1.3.1. Kitlesel Fonlama 

Kitlesel fonlama, yeni bir finansman ve yatırım sistemidir. Bu sistemde çok sayıda 

yatırımcı bir projeye kaynak sağlamaktadır. Günümüzde ABD ve Avrupa Birliği‘nde 

kullanılan bu sistem sayesinde firmalar yeni bir finansman kaynağı elde etmektedir (Zengin 

vd, 2017: 22). Kitlesel fonlama yaygınlaĢması ile bireysel giriĢimcilerin desteklenmesi 

artmıĢtır. ĠletiĢim teknolojilerinin geliĢmesi ile birlikte, uygulama alanı çok hızlı büyümüĢ ve 

birçok ülke yasal düzenlemeye iliĢkin çalıĢmalar baĢlatmıĢtır.  

http://www.kagider.org/kurumsal/kagider-hakkinda/kagider-hakkinda
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4.1.3.2. Aile Destekleri 

Sosyal iliĢkilerin güçlü olduğu orta asya ve orta doğu ülkelerindeki giriĢimcilerin en 

önemli finansal destek, ailelerinden ve akrabalarından sağlanmaktadır. 

4.2. Kırgızistan 

Kırgızistan‘da giriĢimcilerin desteklenmesine yönelik verilen finansal kaynaklar kamu 

destekleri, özel sektör destekleri ve diğer destekler olmak üzere üç bölümde incelenmiĢtir. 

4.2.1. Kamu Destekleri 

4.2.1.1. Girişimciliği Geliştirme Fonu 

GiriĢimciliği GeliĢtirme Fonu, 1991 yılında Milli GiriĢimcilik Fonu olarak kurulmuĢtur. 

2004 yılında fon, Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine bağlı olarak faaliyet gösteren Devlet 

Komisyonu tarafından, finansal ve kredi fonksiyonları açısından giriĢimciliğin geliĢmesine 

yönelik, ―GiriĢimciliği GeliĢtirme Fonu‖ adı altında mikro kredi kurumu olarak yeniden 

organize edilmiĢtir. Fonun (vakfın) temel faaliyeti, giriĢimci iĢletmelere, finansal destek ve 

kredi desteği sağlamaktadır (http://www.frp.kg/ofonde/).  

Fon aĢağıdaki kredileri vermektedir: 

1. Tarımın geliĢimi için verilen krediler (hayvancılık, hayvansal ürünlerin üretilebilmesi 

ve tarım ürünlerinin iĢlenmesi dahil olmak üzere çiftçilere tarımın geliĢmesi için kredi 

vermektedir.)  

Kredinin genel Ģartları (kredinin verildiği alanlar): 

• Teknik ve kültür meyve ve süs ağaçlarının yetiĢtirilmesi, sebze yetiĢtiriciliği, 

• Tarım ürünlerinin üretimi ve iĢlenmesi, 

• Sığır, domuz ve atların besi ve ıslahı, 

• Kümes hayvanları, balık yetiĢtiriciliği, arıcılık, kürk yetiĢtiriciliği alanlarına kredi 

verilmektedir.  

2. Küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin geliĢimi için kredi verilmektedir.  

Kredinin genel Ģartları (kredinin verildiği alanlar): 

• Endüstriyel ürünlerin üretimi, 

• Hizmet sektörleriler, 

• Ticaret ve ticari faaliyetler, 

• UlaĢım hizmetleri, 

• Toplu yemek faaliyetleri iĢleri, inĢaat; turizm alanlarına kredi verilmektedir. 

Tahsis edilen kredilerin temel koĢulları ise Ģu Ģekildedir: 
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1. Kredi, Kırgız Cumhuriyeti'nin ulusal para biriminde verilir ve geriye ödenir. 

2. Maksimum kredi büyüklüğü 1 milyon Som‘a kadardır. 

3. Krediler 3 ay ile 36 aylık bir süre için verilir. 300.000 Som‘u aĢan krediler için, 

yatırım projelerinin finansmanı ve tüketici amaçlı (gayrimenkul, inĢaat veya diğer 

benzer uzun vadeli yatırımlar) satın alınmasıyla birlikte Kredi Komitesi kararıyla kredi 

vadesini 60 aya kadar uzatmak mümkündür. 

4. Faiz oranları yıllık %20'dir *(kredi türüne göre değiĢir).  

5. Kredi miktarının %1'i kadar kısmı komisyon olarak alınacaktır.  

6. Ödenecek diğer komisyonlar: 

a. Rehin ve/veya rehin konusunun geri çekilmesi ve/veya değiĢtirilmesi için 500 Som, 

b. Garantörün (Kefilin) çekilmesi ve/veya değiĢtirilmesi 500 Som, 

c. Kredinin erken kısmi geri ödenmesi, geri ödeme tarihinin ve kredi geri ödeme 

koĢullarındaki değiĢikliklerin ortaya çıkması ve geri ödeme planının revize edilmesi 

(yeniden hesaplanması) 500 Som tutarında komisyon ücreti alınmaktadır. 

7. Kredinin kullanıcıya ödenebilmesi için gerekli Ģartlar; 

- 100 000 KGS (dahil) tutarında bir kredi tutarı için en az iki kiĢinin kefaleti gerekir. 

TaĢınır mallar (teçhizat, hayvancılık ve kiĢisel mülkiyet) zorunlu kefalet olarak 

verilmektedir.  

- 300 000 KGS'ye kadar (300.000 Som dahil) kredi miktarı için; TaĢıt, tarım 

makineleri, özel ve taĢ ocağı ekipmanları alınabilmektedir. (Kredi Komitesinin talebi 

üzerine kefalet alınır); 

- 300 001 ile 1 000 000 Som arasındaki kredi miktarı için: Gayrimenkul (konut ve 

konut dıĢı binalar) ve taĢınır mallar (motorlu taĢıtlar, tarım ve özel ekipman, teçhizat, 

ticari mallar, kiĢisel mülkiyet, hayvancılık kapsamında kredi kullanılabilir). Kredi 

Komitesinin talebi üzerine kefalet alınmaktadır (http://www.frp.kg/ 

kreditovanie/malyij-i-srednij-biznes.html; http://businessmens.ru/article/lajf-khak/ 

gosudarstvennye -den-gi-kak-poluchit-grant-na-otkrytie-i-razvitie-biznesa). 

Daha sonraki süreçlerde, giriĢimcilik farklı Ģekillerde de desteklenmiĢtir. 2012-2016 

yılları arasında gerçekleĢtirilen giriĢimci desteklerine ait bilgiler aĢağıdadır.  

Tablo 1: 2012-2016 Yılları Arasında GerçekleĢtirilen GiriĢimci Destekleri (mln. Som) 

Gösterge Değerleri 2012 2013 2014 2015 2016 

Küçük iĢletmeler 11127 11749 12712 13232 13592 

Orta boy iĢletmeler 804 800 793 795 776 

Bireysel giriĢimciler 297895 329737 350688 366734 379150 

http://www.frp.kg/%20kreditovanie/malyij-i-srednij-biznes.html
http://www.frp.kg/%20kreditovanie/malyij-i-srednij-biznes.html
http://businessmens.ru/article/lajf-khak/%20gosudarstvennye
http://businessmens.ru/article/lajf-khak/%20gosudarstvennye
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Köylü (Çiftlik) çiftlikleri (Tarımsal 

faaliyetlerde bulunan bireysel 

giriĢimciler dahil) 

356642 382883 384318 400794 414919 

TOPLAM 666468 725169 748511 781555 808437 

Tablo 1‘de verilen desteklerle birlikte, 2017 yılında Kırgızistan BaĢbakanı tarafından da 

bir destek raporu paylaĢılmıĢtır. Kırgızistan‘da faaliyet gösteren iĢletmelerin temel 

sorunlarından birisi ve en önemlisi, uzun vadeli kredilere sınırlı eriĢimdir. Kırgızistan‘da 

faaliyet gösteren Kırgızistan kökenli iĢletmelerin Avrasya pazarına girmelerine yardımcı 

olmak için firmalara sistematik mali destek sağlanmaktadır. Kırgızistan BaĢbakanı Sapar 

Ġsakov, 2017 yılında gerçekleĢtirilen faaliyetler için bir rapor sunmuĢtur. Sunulan bu raporuna 

göre, devlet tarafından giriĢimciliği desteklemek için aĢağıdaki çalıĢmalar yapılmıĢtır: 

- 2017 yılında, bahar döneminde zirai faaliyetlerin zamanında yapılabilmesi ve tarımsal 

üretimin geliĢebilmesi, tarımsal hizmet ve tarım ürünleri iĢleme sektörünün geliĢebilmesi için, 

Kırgız Cumhuriyeti tarafından iĢletmelere ve bireylere devlet desteği sağlanması kapsamında 

"Tarımın Finanse Edilmesi - 5" projesi uygulanmıĢtır. 

- Devlet 15 bin tarım üreticisine, 6,6 milyar Som‘dan fazla imtiyazlı krediler sağlamıĢtır. 

Bu destek 2016 yılına göre 1,8 milyar Som‘dan daha fazladır (2016 yılına göre %38 daha 

fazla). 

- Ġhracata yönelik faaliyet gösteren iĢletmeler için mali destek projesinin ilk aĢaması 

uygulanmıĢtır. Son alıcılara %10 oranında kredi alma fırsatı verildi. 2017 yılının sonuçlarına 

göre toplam 1,2 milyar Som değerinde 93 proje finanse edilmiĢtir. 

- Devlet, kiralama projesi kapsamında yaklaĢık 530 milyon Som tutarında 363 adet çeĢitli 

tarım makinesinin ithal edilmesini sağladı. Bu ihracatla birlikte, 2020 yılına kadar Traktör 

Ġstasyonları OluĢturulması Programı çerçevesinde 24 makine ve traktör istasyonunun 

oluĢturulmasına katkıda bulunmuĢtur.  

- Birden fazla mikro finans kuruluĢuna, Rus-Kırgız Kalkınma Fonu‘dan, piyasa faiz 

oranının daha altında %14 faiz oranı ile 24 ay vadeli kredi tahsisi sağlanmıĢtır. ―Küçük 

iĢletme mikro finansman‖ kapsamında %17 faiz oranı ile 700 milyon Som miro kredi 

onaylanmıĢtır. 2017 yılı sonuna kadar Rus-Kırgız Kalkınma Fonu destekli toplam 311 milyon 

dolar değerinde 823 proje onaylanmıĢtır.  

- 2017 yılı itibariyle kredi garanti fonu, yaklaĢık 250 milyon Somun için 234 teminat 

vermiĢtir (http://bulak.kg/show/4557). 

http://bulak.kg/show/4557
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4.2.1.2. Rus Kırgız Kalkınma Fonu 

ABD menĢeili kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluĢları ile birlikte, Rusya kökenli 

kurulan fonlarda Kırgızistan giriĢimciliğine çeĢitli destekler vermektedir. Bu kapsamda 

kurulan; Российско-Кыргызский Фонд развития Russya-Kırgızistan GeliĢim (Kalkınma) 

Fonu bu kapsamda kurulan fonlardan birisidir. Bu fon, 24 Kasım 2014 yılından itibaren Rus 

Kırgız Kalkınma Fonu, Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu arasında 

imzalanan AnlaĢmaya göre 24 Kasım 2014 tarihinde kurulmuĢtur. 

Rus Kırgız Kalkınma Fonu, Kırgızistan ve Rusya arasındaki ekonomik iĢbirliğini teĢvik 

etmek, Kırgız ekonomisini modernleĢtirmek ve geliĢtirmek ve Avrasya ekonomik 

entegrasyonunda tarafların katılımı ile ortaya çıkan fırsatları etkin biçimde kullanmak 

amacıyla kurulmuĢtur. 

Ülkedeki sosyal ve ekonomik durum, rekabetçi ürünlerin üretilmesi ve serbest bırakılan 

iĢgücünün emilmesi için ekonomisinin yeniden yapılandırılmasının kabiliyetine ve hızına 

bağlı olacaktır. Bu bağlamda, kısa vadede ekonominin rekabet gücünü sağlamak ve küresel 

ekonomideki niĢi doldurabilmek için kısa vadede maksimum iĢ sayısını yaratabilecek ve uzun 

vadede bu ekonomik sektörlerin geliĢimine odaklanılacaktır. Hükümet ve kalkınma 

ortaklarının, yerel iĢletmeleri ekonomik ortamın koĢullarının hızlı bir Ģekilde değiĢmesine 

uyarlaması için mali destek olmadan bu tür önlemlerin alınabilmesi imkânsızdır 

(http://www.rkdf.org/en/about_us/sector_classification_of_rkdf). 

Rus Kırgız Kalkınma Fonu, 3 farklı kredi türünü iĢletmelere sunmaktadır. Bu krediler: 

1. ―Temel‖ Kredi: 5 milyon ABD Dolar‘ına kadar verilen kredilerdir. 5 yıl süreyle verilir, 

kredinin anapara tutarının geri ödemesi, 12 aya kadar ertelenebilir. Kredi kullanan kiĢi ya da 

kuruluĢlar proje maliyetinin en az %20'sini karĢılamaktadırlar. Kredi faiz oranı ise; ekipman 

ve teknoloji satın alınması, danıĢmanlık hizmetleri için yılda %4; inĢaat ve tesisat iĢleri, 

kredilerin yeniden finansmanı, diğer iĢ ve hizmet türleri için yılda %7 oranındadır. 

2. ―Temel Artı‖ Kredisi 10 milyon ABD Dolarına kadar verilen kredilerdir. 10 yıl vade ile 

verilir, anapara ödemesi 18 aya kadar ertelenebilir. Kredi faiz oranı ise; ekipman ve 

teknolojilerin satın alınması, danıĢmanlık hizmetleri için yılda %4; inĢaat ve montaj iĢleri, 

diğer iĢ ve hizmet türleri için yılda %5; kredilerin yeniden finansmanı için yılda %6 

oranındadır. Kredi kullananların proje bazında, proje maliyetinin en az %15‘ini karĢılaması 

gerekmektedir.  

3. ―Anahtarlı‖ Kredi 25 milyon ABD Dolarına kadar verilen kredilerdir. Kredi faiz oranı 

ise; yıllık için %4, kredilerin yeniden finansmanı için yıllık %6 oranındadır.  

http://www.rkdf.org/en/about_us/sector_classification_of_rkdf
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Bütün krediler sadece duran varlıkların inĢa edilmesi, edinimi, yenilenmesi ve 

modernizasyonu, diğer uzun vadeli yatırımlar, üretim sürecine doğrudan dahil olan maddi 

olmayan varlıkların iktisabı için verilmektedir. Fonun kredi finansmanı, iĢletme sermayesi 

(Dönen varlıklar) finansmanı için sağlanmamıĢtır.  

Aylık veya üç aylık vadelerle geri ödemeler. EĢit taksitler halinde kredinin anapara 

tutarının geri ödenmesi dahil olmak üzere aylık veya üç aylık ödemeler halinde 

yapılabilmektedir. Kredi kullanabilmek için teminat da istenmektedir. ĠĢletmenin 

mevsimselliği, muhtemelen eĢit olmayan kısımlar dikkate alındığında kredinin ana miktarının 

geri ödenmesi, ancak en az dört ayda bir yapılabilmektedir. Aylık veya üç aylık bazda faizleri 

geri ödenir. Bu kapsamda ortak çalıĢılan partner bankalar ( iĢbirliği yapan) tarafından da kredi 

verilebilir. Bu kapsamda verilen krediler;  

- KOBĠ‘ler için finansal destek 

Küçük ve orta boy iĢletmelerin desteklenmesi açısından duran varlıkların oluĢumu, 

edinimi, yenilenmesi, modernizasyonu ve geniĢletilmesine yönelik 5 yıl süreyle ABD Doları 

cinsinden %5 faizle; Som cinsinden %10 faiz oranıyla 1 milyon ABD Dolarına kadar kredi 

verilmektedir. Bu krediler; KICB, RSK Bank, Aıyıl Bank, Commercial Bank Kyrgyzstan, 

BTA Bank, Halyk Bank, Asia Bank, Capital Bank, Kompanyon Bank, Bakai Bank, Optima 

Bank, Demir Bank, KyrgyzCommerts Bank vasıtası ile kullandırılmaktadır. 

- Kiralama iĢlemleri için finansal destek 

Kiralama ĠĢlemleri (Leasing iĢlerinde) verilen krediler. Bu krediler makine alımı, altyapı 

ve üretim tesisleri için ekipman alımında kullanılmak üzere 5 yıl vadeye kadar yıllık %10 

faizle Som cinsinden, 7 yıla kadar yıllık %5 faizle ABD doları cinsinden %5 faiz oranında 1 

milyon ABD dolar‘lık kredi temin edilmektedir. Ġlk ödemede kiracının, kiralanan varlığın 

değerinin en az %10'unu ödemesi gerekmektedir.  

- Bahçe bitkileri kapsamında finansal destek (üretim için) 

Rus bileĢenli projelerin finansmanı (Kredi, sabit kıymetlerin iktisabı, yenilenmesi ve 

modernizasyonu, hizmet ve ilk madde olmayan ürünler üzerine iĢletme sermayesi finansmanı 

için sağlanmıĢtır). 

ĠĢletme sermayesi finansmanı (ĠĢbirliği yapan bankalar aracılığıyla Fonun hedef 

programları kapsamında finanse edilen yatırım projeleri çerçevesinde hammadde, bileĢen, 

yedek parça, bileĢen satın alımını finanse etmek amacıyla iĢletme srmayesi finansmanı, 

çerçeve anlaĢma kapsamında en fazla 24 ay süreyle finase edilmektedir).  

Kalkınma Fonu, Tarım endüstrisi, Tekstil endüstrisi, ĠĢleme sanayi, ĠnĢaat sektörü, Güç 

Mühendisliği, Makine mühendisliği, ĠletiĢim ve BiliĢim Teknolojileri, Madencilik ve 
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metalurji endüstrisi, UlaĢım ve lojistik, Ticaret Altyapısı, Turizmin altyapısı, Sağlık altyapısı 

ile ilgili projeleri desteklemektedir.  

Bu kapsamda Kırgızistan Cumhuriyetinde 167 proje desteklenmiĢtir. Proje kapsamında; 

proje yatırımları, tedarik finansmanı, iĢ danıĢmanlıkları, ticari finansman ve kariyer destekleri 

sağlanmıĢtır.  

Kırgızistan bağlamında giriĢimciler için en temel sorun finansman sorunudur. BaĢka bir 

ifade ile, fon yoksunluğu giriĢimciler için büyük bir sorundur. Nispeten geliĢmiĢ bir 

bankacılık sistemine sahip olan Kırgızistan‘da, özellikle giriĢimcilik için faiz oranları çok 

yüksektir. Kırgızistan'da bir iĢ kurmak için kredi kullanmak ciddi kötü sonuçlar ortaya 

koyabilir. ĠĢletmelerin ve giriĢimcilerin baĢarılı olabilmeleri için, uygun maliyetlerle, uzun 

vadeli krediler tedarik etmeleri gerekmektedir.  

Ülkede Ģirketlerin geliĢmesine yardımcı olacak yatırım fonu bulunmamaktadır. Bu tür 

fonların Kırgızistan‘da kullanılabilmesi için, yatırım fonlarının iĢ geliĢtirme konusunda en 

doğru yaklaĢımı sağlamasına rağmen, mevzuat açısından ciddi sıkıntılar vardır. Bu kapsamda 

düzenleyici bir mevzuat bulunmamaktadır. Ekonomik sistem içerisinde bu konuda önemli 

çalıĢmalar yapılmaktadır. Merkez bankası da bu konuda katkılar sağlamaktadır. Fakat ne 

yazık ki, Kırgızistan‘ın kredi reyting notu çok büyük riskler taĢıması nedeniyle yatırımcılara 

güven vermemektedir (https://www.akchabar.kg/article/business/jia/). 

4.2.2. Özel Sektör Destekleri 

4.2.2.1. Ticari Bankalar 

Kırgız Cumhuriyeti‘nde faaliyet gösteren giriĢimcilerin en yaygın olarak kullandığı 

finansman kaynakların baĢında bankalar gelmektedir. Nispeten geliĢmiĢ bir bankacılık 

sistemine sahip olan Kırgızistan‘da, özellikle giriĢimcilik için faiz oranları çok yüksektir.  

4.2.2.2. The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 

Kırgız Cumhuriyeti‘nde faaliyet gösteren giriĢimcilere destek olan kurumlardan birisi de 

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)‘dir. EBRD, Kırgızistan 

Cumhuriyeti'nde sürdürülebilir büyümeyi teĢvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, 

KOBĠ'lerin büyütülmesini sağlamayı, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini teĢvik etmeyi, 

finans sektörünün güçlendirilmesini ve kritik altyapıyı konularını desteklemektedir (European 

Bank of Reconstraction and Development http://www.ebrd.com/kyrgyz-republic.html).  

Sınırlı bir iç pazara sahip bir ülke ekonomisi olarak Kırgız Cumhuriyeti, önemli enerji 

ihracat potansiyeli ve iyi bölgesel ticaret ve transit konumu göz önünde bulundurulduğunda, 

daha derin bölgesel entegrasyondan büyük ölçüde faydalanacaktır. Bu bağlamda Banka, 
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ekonomik ve ticari iĢbirliğini ve bölgeyle bütünleĢmeyi kolaylaĢtırmayı, kritik altyapıların 

rehabilitasyonunu destekleyerek, finans ve danıĢmanlık hizmetlerine eriĢim dahil olmak üzere 

ihracat sektörünü güçlendirmeyi ve sınır ötesi yatırımları ve bölgesel destekleri desteklemeyi 

hedeflenmektedir (European Bank of Reconstraction and Development, 

http://www.ebrd.com/kyrgyz-republic.html).  

Kırgızistan‘da ekonomiye KOBĠ'ler hakim olduğu için, Banka bu alana destekleri 

hedeflemektedir. Ġyi bir rekabet ortamı sağlamak için daha güçlü iĢletim modelleri ve temel 

yetkinlikleri desteklemektedir. Bu kapsamda Banka, yatırım ve danıĢmanlık yoluyla 

uygulanabilir iĢ modelleriyle KOBĠ'lerin rekabet edebilirliğini ve sürdürülebilir büyümesini 

desteklemekte, özellikle beceri transferi ve operasyonel verimlilik iyileĢtirmelerini 

desteklemekte ve yerel para biriminde KOBĠ'lere yönelik finansmana eriĢimi kolaylaĢtırmak 

için finans sektörünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır (European Bank of Reconstraction and 

Development, http://www.ebrd.com/kyrgyz-republic.html). 

Buna ek olarak, Banka, özellikle güney bölgelerde, daha az geliĢmiĢ kırsal alanlara 

eriĢimini artırarak ve sektörler arasında cinsiyet ve gençlik ile ilgili boĢlukları ele alarak, 

bölgesel ekonomik eĢitsizliklerin azaltılmasını desteklemektedir (European Bank of 

Reconstraction and Development, http://www.ebrd.com/kyrgyz-republic.html). 

4.2.2.3. Orta Asya Amerikan Girişimcilik Destek Fonu (Central Asian-American 

Enterprise Fund) 

Kırgızistan‘da giriĢimcilik faaliyetleri fonlar vasıtası ile de desteklenmiĢtir. Merkezi 

Kazakistan‘da olan ―Orta Asya Amerikan GiriĢimcilik Destek Fonu (Central Asian-American 

Enterprise Fund / Центральноазиатский Американский фонд поддержки 

предпринимательства)‖, isimli fon uzun yıllar Kırgızistan‘daki giriĢimcilere destek vermiĢ 

ve daha sonra Kırgızistan‘daki faaliyetlerine son vermiĢtir. Orta Asya-Amerikan GiriĢimcilik 

Fonu (CAAEF), Amerika BirleĢik Devletleri'nin beĢ Orta Asya eyaletinde, Kırgızistan 

Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan oluĢan özel teĢebbüsleri teĢvik 

etmek ve oluĢturmak amacıyla ABD hükümeti tarafından finanse edilen kar amacı gütmeyen 

bir kurumdu. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte, 1994'te Clinton 

yönetimi tarafından kurulmuĢtur. Bu kurum, faaliyet hedefine Orta Asya ve Kazakistan'daki 

giriĢimcileri almakta ve destek kapsamında bu iĢletmeleri fonlamaktadır. Fon bu coğrafyada 

faaliyet gösteren giriĢimcilerin, kredi tedarik etmelerine ve yatırımlarına destek sağlamıĢtır.  

CAAEF, 100.000 AB doları 5 Milyon ABD doları arasındaki özel teĢebbüs yatırımlarının 

proje tutarının %80‘ine kadar desteklemiĢtir. Bu fonun programlarından biri doğrudan 

yatırımla bağlantılıdır ve yerel Ģirketin, önerilen projeye, bina ve ekipman biçiminde önemli 
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bir maddi katkı yapabildiği projelere ilgi duymaktadır. Buna ek olarak, CAAEF, hem sermaye 

katılımını hem de borç finansmanını birleĢtiren birçok iĢlemle birlikte, ortak giriĢimler 

yoluyla yatırım yapmıĢtır. 

4.2.3. Diğer Destekler 

4.2.3.1. Kitlesel Fonlama 

Kitlesel fonlama, yeni bir finansman ve yatırım sistemidir. Bu sistemde çok sayıda 

yatırımcı bir projeye kaynak sağlamaktadır. Günümüzde ABD ve Avrupa Birliği‘nde 

kullanılan bu sistem sayesinde firmalar yeni bir finansman kaynağı elde etmektedir (Zengin 

vd, 2017:22). Kitlesel fonlama yaygınlaĢması ile bireysel giriĢimcilerin desteklenmesi 

artmıĢtır. ĠletiĢim teknolojilerinin geliĢmesi ile birlikte, uygulama alanı çok hızlı büyümüĢ ve 

birçok ülke yasal düzenlemeye iliĢkin çalıĢmalar baĢlatmıĢtır.  

4.2.3.2. Aile Destekleri 

Sosyal iliĢkilerin güçlü olduğu Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerindeki giriĢimcilerin en 

önemli finansal destek, ailelerinden ve akrabalarından sağlanmaktadır.  

4.3. Türkiye ve Kırgızistan’ın KarĢılaĢtırılması 

GiriĢimciliğin finansmanında, Türkiye ve Kırgızistan karĢılaĢtırıldığında, kamu 

desteklerinin Türkiye‘de daha geniĢ kapsamlı ve yüksek tutarlarda giriĢimciliğin finanse 

edilmektedir. Buna karĢın Kırgızistan‘da kamu destekleri daha dar kapsamda, ancak giderek 

artan bir seyir izlemektedir.  

GiriĢimciliğin finansmanında, Türkiye ve Kırgızistan karĢılaĢtırıldığında, uluslararası 

kuruluĢların desteklerinin Kırgızistan‘da daha yaygın olduğu, buna karĢın Türkiye‘de daha 

dar kapsamlı olduğu tespit edilmiĢtir.  

GiriĢimciliğin finansmanında, Türkiye ve Kırgızistan karĢılaĢtırıldığında, özel sektör 

desteklerinin daha çok bankalar tarafından verildiği tespit edilmiĢtir. Türkiye‘de faaliyet 

gösteren bankaların faiz oranlarının, Kırgızistan‘da faaliyet gösteren bankalardan daha düĢük 

olduğu bunu sonucu olarak da finansman maliyetinin Türkiye‘de daha ucuz olduğu tespit 

edilmiĢtir.  

Sonuç ve Öneriler 

GiriĢimciliğin finansmanında, Türkiye ve Kırgızistan karĢılaĢtırıldığında, kamu 

desteklerinin Türkiye‘de daha geniĢ kapsamlı ve yüksek tutarlarda giriĢimciliğin finanse 

edilmektedir. Buna karĢın Kırgızistan‘da kamu destekleri daha dar kapsamda, ancak giderek 
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artan bir seyir izlemektedir. GiriĢimciliğin yaygınlaĢması için her iki ülkenin kamu 

desteklerini daha kapsamlı ve yüksek tutarlara getirmesi önerilir. 

GiriĢimciliğin finansmanında, Türkiye ve Kırgızistan karĢılaĢtırıldığında, uluslararası 

kuruluĢların desteklerinin Kırgızistan‘da daha yaygın olduğu buna karĢın Türkiye‘de daha dar 

kapsamlı olduğu tespit edilmiĢtir. GiriĢimciliğin yaygınlaĢması için her iki ülkenin 

uluslararası kuruluĢlarından aldıkları desteklerini artırılması için çeĢitli çalıĢmalar yapması 

gerekmektedir. Uluslararası kuruluĢ desteklerinin en önemli avantajı giriĢimcilik finansman 

maliyetlerinin son derece düĢük olmasıdır.  

GiriĢimciliğin finansmanında, Türkiye ve Kırgızistan karĢılaĢtırıldığında, özel sektör 

desteklerinin daha çok bankalar tarafından verildiği tespit edilmiĢtir. Türkiye‘de faaliyet 

gösteren bankaların faiz oranlarının, Kırgızistan‘da faaliyet gösteren bankalardan daha düĢük 

olduğu bunu sonucu olarak da finansman maliyetinin Türkiye‘de daha ucuz olduğu tespit 

edilmiĢtir. GiriĢimciliğin yaygınlaĢması için her iki ülkenin özel sektör kuruluĢlarından 

aldıkları desteklerini artırılması için çeĢitli çalıĢmalar yapması gerekmektedir. Her iki ülkenin, 

özellikle Kırgızistan‘ın, bankacılık sektörünce finanse edilen giriĢimcilere verilen kredi faiz 

oranlarının düĢürülmesi gerekmektedir.  

GiriĢimciliğin finansmanında, kitlesel fonlama, yeni bir finansman ve yatırım sistemidir. 

Bu sistemde çok sayıda yatırımcı bir projeye kaynak sağlamaktadır ancak bu sistemde çeĢitli 

yasal boĢluklar olması nedeni ile gerekli yasal düzenlemeler yapılarak kötü niyetli kiĢilerin 

sisteme ve giriĢimcilere zarar vermesinin önüne geçilmelidir.  
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DĠJĠTAL GĠRĠġĠMCĠLĠK VE VERGĠLENDĠRME: KATMA DEĞER VERGĠSĠNDE 

DĠJĠTAL DÖNÜġÜM 
 

Mine BĠNĠġ 
Balıkesir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Balıkesir, Türkiye, 

mbinis@balikesir.edu.tr 

Özet 

Günümüzde bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde yaĢanan geliĢmeler, giriĢimciliğe yeni bir boyut getirmiĢtir. 

GiriĢimcilik faaliyeti artık sadece geleneksel yollarla değil, dijital ortamda da yoğun bir Ģekilde uygulama alanı 

bulmaktadır. Bununla birlikte, dijital giriĢimcilere uygulanacak mevcut yasal düzenlemelerin yetersizliği ortaya 

çıkmıĢtır. YaĢanan dijital değiĢime ayak uydurmada mevcut vergi düzenlemelerinin gözden geçirilmesi ve 

regülasyona gidilmesi zaruret olmuĢtur. Vergi mevzuatının elektronik ticarette yaĢanan dönüĢüme uygun bir 

biçimde Ģekillendirilmesi, vergiyi doğuran olay ve vergi mükellefi gibi temel kavramların yeniden düzenlenmesi 

önem arz etmektedir. Dolaylı vergiler içinde yer alan Katma Değer Vergisi‘nde (KDV) dijital dönüĢümle birlikte 

vergilemede sorunlar ortaya çıkmıĢtır. Fiziki mal teslimi ile dijital ürünlerin teslimi arasında farklı düzenlemeler 

yapılması gerekliliği doğmuĢtur. Bu uyumlaĢtırma sürecinde OECD ve AB gibi uluslararası kuruluĢların 

düzenlemeleri uygulamaya yön vermektedir. ÇalıĢmanın amacı özellikle dar mükellef kurumların 

gerçekleĢtirdiği dijital ürün ve hizmet teslimlerinde yaĢanan sorunların ortaya konmasıdır. ÇalıĢmada dijital 

ortamda sunulan hizmetlerde yaĢanan KDV sorunları ele alınmıĢtır. Bu kapsamda çeĢitli öneriler getirilmiĢ ve 

2016 yılında yürürlüğe giren 464 sayılı genel tebliğ ile yapılan düzenlemelerin önemli katkıları olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Dijital Ekonomi, Katma değer vergisi, Dijital GiriĢimcilik, Dijital KDV. 

DIGITAL ENTREPRENEURSHIP AND TAXATION: DIGITAL TRANSITION IN 

VALUE ADDED TAX 

Abstract 

Today, developments in information and communication technologies have brought a new dimension to 

entrepreneurship. Entrepreneurial activity is now being applied not only in traditional ways, but also in the 

digital environment. In the meantime the current legal regulations applying to digital entrepreneurs have been 

inadequate. In order to keep pace with the digital change that has taken place, it has become necessary to review 

and regulate existing tax regulations. It is important to rearrange tax legislation on the scope of the basic 

concepts, such as taxable income and taxpayer, in an appropriate manner for adapting electronic commerce. 

With the digital transition on the Value Added Tax, which is included in indirect taxation, has occurred problems 

in terms of taxation. The necessity of different arrangements between physical (tangible) delivery of goods and 

delivery of digital products arises. This harmonization leads to the implementation of regulations of international 

organizations such as the OECD and the EU. The aim of this study is to reveal the problems experienced in the 

delivery of digital products and services, especially by limited taxpayer institutions. In the study the VAT 

problems experienced in digital media services are discussed. Within this scope, various proposals have been 

brought and reached those regulations doing in the context of the General Communiqué numbered 464, which 

was enacted on 2016, has important contributions.  
Keywords: Digital Economy, Value Added Tax, Digital Entrepreneurship, Digital Value Added Tax. 

1. GiriĢ 

Ticaretin bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde meydana gelen ilerlemeler ile kaydettiği 

değiĢim, yasal düzenlemelerin de yeniden yapılandırmasını kaçınılmaz hale getirmiĢtir. 

Vergisel dönüĢümde özellikle devletlerin vergilendirme yetkisini kullanmasında ve 

mükellefiyetin tespiti ile ilgili sorunlar ortaya çıkmaktadır. Dijital ekonomi adı ile anılan bu 

süreçte vergilendirme yetkisinin kullanımında sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. Ülkeler kazanç ve 

iratın nerede elde edildiğinin ortaya konması, mükellefiyetin tespiti gibi vergilendirme ile 

ilgili temel konularda sıkıntılar yaĢamaktadırlar.  

http://www.balikesir.edu.tr/index.php/baun/birim/maliye_bolumu
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Vergilendirme alanında yaĢanan sorunlar hem dolaylı hem de dolaysız vergilerde çözüme 

ihtiyaç duyulan neticelere yol açmıĢtır. Bununla birlikte çalıĢmanın kapsamı doğrultusunda 

vergilendirmede meydana gelen zorluklardan, dolaylı vergiler içinde yer alan Katma Değer 

Vergisi ele alınacaktır. KDV‘nin üretimden tüketime kadar her aĢamada alınan bir vergi 

olduğu dikkate alındığında konunun önemi ve ne kadar çok mükellefi, giriĢimciyi 

ilgilendirdiği anlaĢılmaktadır. Bu doğrultuda var olan geleneksel vergilendirme yöntemlerinin 

yetersizliği ortaya konduktan sonra, dijital ürünlerin vergilendirmesine yönelik ulusal ve 

uluslararası çalıĢmalar KDV yönünden incelenecek ve dijital giriĢimciliğin 

vergilendirilmesine yönelik çeĢitli önerilere yer verilecektir.  

2. Dijital Ekonomi ve Kapsamı  

1990‘lı yıllardan itibaren bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmelere ve internet 

kullanımının artıĢına bağlı olarak sınır ötesi ticarette yeni bir yol geliĢmiĢ, fiziksel ürünlerden 

dijital ürünlerin sunumuna doğru kayan iĢlemlerin sayısında artıĢ gözlenmiĢtir. Dijital ürünler, 

“tüm dijital e-ticaret ürün ve hizmetlerini içeren, dijital formatta sağlanan ürün veya 

hizmetlere” verilen genel addır (Cockfield, 2002). Bu tür ticaret önceki fatura bazlı ticarete 

nazaran takip etmede güçlükler doğurmaktadır. Ġnternet üzerinden gerçekleĢtirilen iĢlemlerin 

büyümesi, vergi idarecilerine ve yasa koyucularına vergi kaybının nasıl önüne geçileceği 

konusuna yoğunlaĢma zorunluluğu doğurmuĢtur (Tanzi, 2001: 14).Geleneksel ticaret 

Ģeklinden ayrılan bu ticaret biçiminin bir ayağı fiziksel mal ve hizmetleri içerirken, ikinci 

ayağı dijital mal ve hizmetlerden oluĢmaktadır.  

Dijital ekonomi ağırlıklı olarak maddi olmayan duran varlıklara dayanmaktadır. Dijital 

ekonominin kapsamı genel hatları ile Ģu ana iĢ modellerinden oluĢmaktadır (Peng, 2016: 345): 

1. E-ticaret: Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı (OECD)‘ye göre elektronik 

ticaret, ―mal ve hizmetlerin, işletmeler, bireyler, hükümetler ve diğer özel kurumlar 

veya kamu kurumları arasında internet1 üzerinden alınıp satılmasıdır‖ (OECD, 2002). 

B2B (iĢletmeden iĢletmeye), B2C (iĢletmeden tüketiciye), C2C (tüketiciden 

tüketiciye) Ģekillerinin uygulandığı ticaret Ģeklidir. Elektronik ticarette internet baĢlıca 

araç olmakla birlikte internetin yanı sıra telefon, faks, televizyon, elektronik ödeme ve 

para transfer sistemleri ve Elektronik Veri DeğiĢimi (EVD)2 sistemleri olmak üzere 

diğer araçlar da yer almaktadır (Ceran ve Çiçek, 2007: 293).  

                                                                 
1
31 Aralık 2017 tarihi itibariyle dünyadaki internet kullanıcısı sayısı 4.156.932.140 ‗dır (Internet World Stats, 

2018). 
2
 EVD, ticaret yapan taraflar arasında, insan faktörü olmaksızın önceden belirlenmiĢ bir format ile bilgisayar 

ağları aracılığıyla belge ve bilgi değiĢimini gerçekleĢtiren sisteme verilen isimdir (Dereli, 2015: 58).  
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2. Ödeme hizmetleri: Alıcılar ve satıcıların aracılık hizmetleri, kredi kartı veya gerçek 

zamanlı banka havalesi hizmetleri üzerinden gerçekleĢtirdiği ödeme Ģekilleridir. 

3. Çevrimiçi reklamcılık: Ġnternetten müĢteri pazarlama bilgilerini sunmak için bir araç 

olarak yararlanılmasıdır.  

4. Bulut Bilişim: Depolama, bilgi iĢlem, dijital yönetim ve diğer hizmetler gibi hizmetleri 

sağlamak için paylaĢılan kaynakların ve sanal kaynakların kullanılmasıdır. 

Yukarıda bahsedilen bu iĢ modellerinden bir kısmı hizmet gelirinden, reklam, abonelik 

ücretlerinden, imtiyazın üçüncü bir tarafa devrinden ve kullanıcı verilerinin satıĢından 

sağlanmaktadır. Dijital ekonomi hacminin ilerleyen yıllarda geniĢleyeceği tahmin 

edilmektedir. Bu tahminde dijital ekonominin giriĢimciler açısından içinde barındırdığı Ģu 

avantajların etkili olduğu ifade edilebilir (Peng, 2016: 346- 347):  

 Likidite: Ġlk olarak maddi olmayan duran varlıkların likiditesi etkilidir. Maddi olmayan 

duran varlıklar iĢletme ve dağıtım arasında kolaylıkla transfer edilebilir ve geliĢtirme 

faaliyetlerine kaynaklar yönlendirilebilir. Ġkinci olarak kullanıcıların ve ticaretin 

likiditesidir. Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanımı ile yönetim ve lojistik 

maliyetleri azalacak, tedarikçiler ve gerçek operatörleri belli bir yer ile sınırlı 

kalmayacaktır. 

 Sanal olması: Dijital ekonomi tarafından verilen hizmetler ve ürünler, endüstriden 

farklı olarak fiziksel bir ürüne sahip olma Ģartı aranmaksızın, sunucular ve sistemde 

depolanan verilerle ilgilidir. 

 Etkileşimli kullanım için çok boyutlu iş modeli olması: Çok boyutlu piyasa iĢ modeli, 

birden fazla grubun aracı veya bir platform aracılığıyla etkileĢimde bulunmasına fırsat 

sağlamaktadır ve giriĢimciler için cazip imkânlar sunmaktadır.  

 Yüksek katma değer: Dijital ürünler ve hizmetler, temel yatırım bilgisi ve teknoloji 

pazarı ile değer artıĢı oluĢturmakta sunulan ürün ve hizmetler geleneksel ticarete göre 

daha yüksek katma değer oluĢturmaktadır.  

 Verilere dayalı olması: Dijital ekonomi yüksek hızda bilgi ağları üzerinden veri 

sağlamaktadır. Böylece araĢtırma ve geliĢtirme hizmetlerini ve ürünlerini optimize 

eden bilgi ve karar alma süreçleri bir araya getirilmektedir.  

Dijital ekonomi giriĢimciler açısından avantajlar sunsa da vergi iliĢkisinin diğer bir 

tarafını oluĢturan devlet açısından bazı vergilendirme sorunlarına sebebiyet vermektedir. 
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3. Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi ve YaĢanan Sorunlar 

Uluslararası ticarette ülkeler vergilendirme yetkilerini varıĢ yeri ve kaynak ilkesinden 

hareketle tatbik etmektedir. VarıĢ yeri ilkesinde vergilendirme yetkisine sahip olan idare 

vergiye tabi olan malların tüketildiği ülkedir. Kaynak ilkesine göre ise, mal ve hizmetin 

üretildiği ülke, vergi isteme ve alma hakkına sahiptir.  

Elektronik ticaretin nasıl vergilendirileceğine iliĢkin farklı görüĢler mevcuttur. Ġlk görüĢ, 

e-ticaretin serbest bölge gibi düĢünülüp vergi dıĢı tutulmasına; ikinci görüĢ ise elektronik 

ortamda gerçekleĢtirilen tüm ticari iĢlemlerin sembolik bir tutarda vergilendirilmesine 

dayanmaktadır. Bu ilk iki görüĢ verginin mali amacından sapmaya yol açabilecek niteliğe 

sahiptir. Üçüncü görüĢe göre e-ticaret, fiziki ortamda gerçekleĢtirilen ticarette uygulanan 

mevzuattan farklı bir düzenlemeye tabi tutulmalıdır. Dördüncü ve son görüĢte ise hem 

uluslararası alanda hem ulusal düzeyde e-ticarete yönelik ayrı düzenlemeler yapılması 

gerekliliğine dayanmaktadır (Avcı, 2017: 253).  

Dijital ekonominin her geçen gün hacminin geniĢlemesi vergilendirmesine has sorunlar ve 

belirsizlikler meydana getirmiĢtir. KarĢılaĢılan temel sorunları Ģu Ģekilde kategorize etmek 

mümkündür:  

 Vergilendirme yetkisinin kullanım hakkının hangi ülkeye ait olduğu sorunu: Vergi 

kanunları ile ilkeleri somut mamul malların üretim ve satıĢını düzenlemeye iliĢkin 

oluĢturulmuĢtur. Hangi ülkenin vergilendirme yetkisini kullanacağı belirlenirken 

çeĢitli göstergeler dikkate alınmaktadır. Örneğin, iĢlemin nerede meydana geldiği, 

Ģirketin kanuni merkezinin nerede olduğu, gelirin nerede elde edildiği, müĢterilerin 

yerleĢik olduğu yer gibi özelliklere bakılarak hangi ülkenin vergilendirme yetkisinin 

olduğu ortaya konmaya çalıĢılmaktadır (Cockfield, 2002). Bu sorulara yanıt bulmak 

fiziki ortam üzerinden gerçekleĢtirilen ürün ve hizmetler için mümkün olmakla birlikte 

dijital ürün ve hizmetlere yönelik vergilendirme sorunları söz konusu olabilir. 

 Malın sipariĢinin ve tesliminin çevrim içi Ģekilde alındığı ve sunulduğu sınır ötesi 

iĢlemlerde bu sorun gün yüzüne çıkmaktadır. Özellikle dijital ürünlerin3 tesliminde 

                                                                 
3
 Dijital ürün olarak geçen ürünler Ģunlardan oluĢmaktadır ( Ġnce ve Ġnce: 2017:  112):  

 Elektronik kitap, 

 Bilgisayarlara ya da akıllı telefonlara indirilen içerik ve uygulamalar, 

 Ücret karşılığı internet üzerinden oynanan oyunlar ya da oyunlar için satın alınan içerikler, 

 İnternet üzerinden oynanan bahis oyunları, 

 İnternet üzerinden izlenen filmler, televizyon ve radyo yayınları, 

 İnternet üzerinden dinlenen müzikler, 

 İnternet üzerinden satın alınan online eğitimler, 

 İnternetten indirilen görseller 
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KDV açısından vergilendirme sorunları doğmaktadır (Gerger ve Gerçek, 2016: 66). 

Dijital ürünlerin teslimi ve dijital ortamda verilen hizmetler tüketim yerinden ayrı 

yerlerde yapılabilir. Malın satıcısı ile alıcısının ayrı yerlerde olduğu dijital ürünlerin 

vergilendirilmesinde ayrı bir incelemeye ihtiyaç duyulmaktadır.  

 İşyerinin tespiti: Elektronik ticaretin vergilendirme alanında neden olduğu 

değiĢimlerden biri de artık satıcıların herhangi bir iĢ yerine gerek kalmaksızın veya 

iĢyerlerinin hangi ülkede olduğunun bir önemi olmaksızın kolayca internet üzerinden 

tüm dünyadaki müĢterilere ulaĢma imkânına kavuĢmalarıdır. 

Asıl olarak e-ticarette iĢyerinin tespiti OECD model anlaĢması çerçevesinde 

belirlenmektedir. Dijital ekonomi için iĢyerinin tespiti fiziki iĢyeri için aranan Ģartlardan farklı 

değildir. Bununla birlikte belirli bir yerde kurulu maddi bir varlığa sahip iĢyeri ile elektronik 

veri ve yazılım bileĢimi olan maddi olmayan bir varlığa sahip internet sitesini tespit etmenin 

aynı esaslara tabi olmayacağı bir gerçektir. Ġnternet siteleri tek baĢına iĢyeri olarak kabul 

edilmemekte, fakat sitelerin bağlı olduğu sunucu sabit bir mekân olduğu için iĢyeri tanımında 

yer almaktadır (Avcı, 2017: 256). Ancak web sunucuları uzaktan kontrol edilebildiğinden 

kolaylıkla vergi cenneti olarak adlandırılan yerlere kaydırılıp, elde edilen gelirlerin vergi dıĢı 

kalmasına sebep olmaktadır. 

 Mevcut vergi denetim yollarının yetersizliği: Bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki 

değiĢim mevcut yasaların yetersizliğini ve var olan denetim tekniklerinin uygulama 

alanlarını kısıtlamaktadır. 

 Takip edilebilirliği: Ġnternet üzerinden verilen bu hizmetlerin niteliği gereği vergi 

idareleri tarafından takibi fiziki ortamda sunulan hizmetlere kıyasla zordur. 

Bu sorunlar ulusal düzeydeki etkileri ile birlikte uluslararası alanda genel kabul gören 

ilkelerin uygulanmasına da engel oluĢturmakta ve ülkelerin vergi matrahlarını aĢındırıcı 

etkiler doğurabilmektedir. Ġnternet üzerinden gerçekleĢen iĢlemlerin birçoğunun çok uluslu 

Ģirketler tarafından yapıldığı da dikkate alınırsa, iĢlemlerin takip edilebilmesindeki güçlük 

anlaĢılacaktır (Kara ve Öz, 2016: 31). Dijital ortamda gerçekleĢtirilen iĢlemlerin takibi tam 

olarak mümkün değilse de ErtaĢ (2017) çalıĢmasında Bankalararası Kart Merkezi‘nin internet 

üzerinden yurt dıĢına yapılan kartlı ödemelerden hareketle her ne kadar veriler sadece mal ve 

hizmet alımlarını içeriyor olsa da tahmini bir seyrinin ortaya konulabileceğini ifade etmiĢtir.  
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Tablo 1: Ġnternetten Yurt DıĢına Yapılan Kartlı Ödemeler (Milyon TL) 

Yıl ĠĢlem Adedi ĠĢlem Tutarı (Milyon TL)  

2013  28.929.367 2.561,41 

2014 36.225.742 3.593,29 

2015 41.214.051 4.601,09 

2016 50.398.537 5.404,61 

2017 65.397.048 7.312,81 
                    Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi, 2018. 

Tablo 1‘den görüldüğü üzere internetten yurt dıĢına yapılan gerek iĢlem adetleri gerekse 

de iĢlem tutarları yıllar itibariyle artıĢ göstermektedir. Bu nedenle uluslararası alanda iĢbirliği 

yapılmalı ve uluslararası alanda genel geçerliliği olan prensipler izlenmelidir.  

4. Dijital Ekonomiye Yönelik Uluslararası ÇalıĢmalar 

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi açısından uluslararası alanda 

çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢ olsa da çalıĢmanın kapsamı gereğince KDV‘ye iliĢkin yapılan 

çalıĢmalar dikkate alınmıĢtır. Elektronik ticaret iĢlemleri baĢlıca iki yolla gerçekleĢtirilir. Ġlki, 

internet üzerinden verilen sipariĢlerin fiziki olarak teslim edilmesi ve hizmetin verilmesi. 

Ġkincisi ise, dijital ürünlerin çevrimiçi teslim edilmesi ve hizmetin verilmesidir. Ġlk Ģeklinde 

fiziki ortamda mal teslimi veya hizmet ifası gerçekleĢtirildiğinden KDV açısından 

vergilendirme sorunlarına yol açmamaktadır. Ancak tam tersine dijital ürünlerin 

vergilendirilmesi KDV açısından önemli sorunlara neden olabilmektedir. 

Elektronik ticaretin yol açtığı olumsuzlukların önüne geçilmesine yönelik olarak Avrupa 

Birliği ve OECD‘nin çalıĢmaları önem arz etmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri e-ticaret 

üzerinden KDV hususunda eĢgüdümlü hareket etmek suretiyle gerek OECD ülkeleri gerek 

diğer ülkeler ile birlikte çalıĢmalara baĢlamıĢlardır. OECD tarafından elektronik ticaretin 

getirdiği olumsuzlukların dile getirildiği ilk alan 1998 yılında Ottowa‘da gerçekleĢtirilen 

konferanstır. Bu konferansta e-ticarette vergilendirmeye iliĢkin ana ilkeler
4
 düzenlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. Alınan kararlara aĢağıda değinilmiĢtir (Ceran ve Çiçek, 2007: 299):  

 KDV‘nin tüketimin yapıldığı yerde tahakkuk ettirilmesi. 

                                                                 
4
 Bu ilkeler Ģu Ģekilde sıralanabilir (Ferhatoğlu, 2006: 51; Ceran ve Çiçek, 2007: 295-296): 

 Tarafsızlık: Fiziki ortamda gerçekleĢtirilen ticaret ile elektronik ticaret üzerinde gerçekleĢtirilen 

arasında herhangi bir fark doğurmayacak niteliğe sahip olması. 

 Sadelik ve basitlik: Vergileme ile ilgili kuralların mükelleflerce anlaĢılabilecek derecede açık ve basit 

olması. 

 Etkinlik ve adalet: Vergilemenin etkinlik sağlayacak bir yapıya ve vergi adaletini zedelemeyecek bir 

yapıya sahip olması. 

 Esneklik: Mevcut vergi sistemlerinin elektronik ticaretten kaynaklanan değiĢimlere ayak uyduracak 

yapıya kavuĢturulması. 

 Ġdare ve uyum maliyetlerinin düĢük olması 

 Çifte vergilemeden kaçınma 



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

195 

 

 Gümrük Vergileri ve KDV açısından dijital ürünlerin fiziki mal kabul edilmemesi.  

Daha sonra 2001 yılında OECD tarafından hazırlanan ve sunulan rehberde ise sınır ötesi 

hizmetler ve maddi olmayan varlıkların vergilendirilmesinde uygulanacak kurallar 

belirtilmiĢtir. Bu rehberde iĢletmelerden iĢlemin gerçekleĢtirildiği kiĢiye bakılarak ayrım 

yapılmıĢtır. ĠĢletmeden iĢletmeye iĢlemlerde alıcının ekonomik mevcudiyetinin olduğu yer; 

iĢletmeden tüketiciye iĢlemlerde ise tüketicinin ikametgâhının olduğu yer vergilendirme kuralı 

olarak benimsenmiĢtir. ġüphesiz bu kural günümüz ekonomik hayatı ve teknolojik geliĢmeleri 

için yeterli bir kural değildir. Bu nedenle dijital ürün ve hizmetlerin vergilendirilmesinde yeni 

arayıĢlara gidilmiĢtir. OECD dijital ürün ve hizmetlerin vergilendirilmesinde ihtiyaçların 

karĢılanmasına yönelik 2006 yılında bir rehber daha yayınlamıĢtır. Bahsi geçen bu rehber ile 

―sınır ötesi hizmetlerin ve maddi olmayan varlıkların vergilendirilmesinde tüketildiği yerin 

kurallarının geçerli olacağı ilkesi‖ kabul edilmiĢtir (Çelikkaya, 2011: 119- 120). 

Ġlerleyen yıllarda dijital ekonominin gün geçtikçe büyümesi sonucunda 2013 yılında 

OECD Mali ĠĢler Komitesi (CFA) yapısı içinde ―Dijital Ekonomide Görev Gücü‖ adıyla bir 

komisyon oluĢturulmuĢtur. Uluslararası iĢbirliğini koordineli olarak sağlayabilmek amacıyla 

komisyona OECD ve G20 üyesi olmayan ülkelerin de katılımı temin edilmiĢtir (Kara ve Öz, 

2016: 32). Mart 2014‘de yayımlanan ―Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı (BEPS)”baĢlıklı 

raporun ilk on beĢ maddesi dijital ekonominin vergilendirilmesine iliĢkindir. OECD‘nin 34 

üye ülkeyi kapsayan çalıĢmasından yola çıkarak uluslararası alanda dijital ekonomi nedeniyle 

yaĢanan sorunlara çözüm önerileri sunulmuĢtur. Raporda dijital ekonomi; e-ticaret, online 

uygulama mağazaları, web tabanlı reklamcılık, bulut bilişim, üç boyutlu baskı, sanal para 

kullanımı gibi faaliyetleri içerdiği belirtilmiĢtir. Ayrıca teknolojik değiĢimlere bağlı olarak 

önümüzdeki yıllarda dijital ekonominin kapsamının daha da geniĢleyeceği ifade edilmiĢtir 

(Nellen, 2015: 30- 31). Rapor, özellikle dijital ekonomide gayri maddi varlıkları, vergi 

planlama aracı olarak kullanan çok uluslu Ģirketlere yönelik çözüm önerileri geliĢtirmeyi 

hedeflemiĢtir. 

 Katma Değer Vergisine yönelik düzenlemeler dijital ekonominin vergilemesinde kilit 

bir rol oynamaktadır. BEPS‘de KDV‘ye iliĢkin getirilen çözüm önerileri Ģu Ģekilde 

sıralanabilir (ErtaĢ, 2017: 137; Özcan, 2016: 78-79): 

 ĠĢletmeden tüketiciye yapılan hizmet teslimlerinde hizmetin vergilendirileceği yer; 

varıĢ ilkesine (tüketim yeri) göre tespit edilmelidir.  

 ĠĢletmeden iĢletmeye yapılan hizmet teslimlerinde hizmetin sunulduğu yer, müĢterinin 

yerleĢik olduğu yer olarak kabul edilmeli ve tevkifat yapılmalıdır. 
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MüĢteri birden fazla ülkede yerleĢik konumda ise hizmetten faydalanan kuruluĢun yerleĢik 

olduğu ülke esas alınmalıdır. 

OECD‘nin çalıĢmalarının yanı sıra Avrupa Birliği tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmalara 

da yer verilmesi gereklidir. AB ortak katma değer vergisi sisteminde, kural olarak varıĢ yeri 

ilkesi geçerlidir. Hizmetlerde uygulanan ilke ise kaynak ilkesi olup, hizmetin verildiği yerde 

vergilendirilmesine dayanmaktadır. Dijital ürünlerin de hizmet sayılması nedeniyle AB‘ne 

üye ülkelerdeki bir nihai tüketiciye ithal edilen dijital ürün KDV‘nin konusuna 

girmemektedir. AB'de üretilen dijital hizmetler ise KDV'nin konusunu oluĢturmaktadır. Bu 

durum ise ithal edilen dijital ürünlere bir vergi avantajı sağlamaktadır (Ferhatoğlu, 2006: 59).  

1977 yılında uygulanmaya baĢlanan altıncı KDV direktifine dayanan AB ortak KDV 

sisteminde kural olarak ihracat ile yurtdıĢına yapılan hizmet ifaları vergi dıĢı tutulmuĢtur. 

1993 yılında ortak pazara geçildikten sonra, AB üyesi ülkeler arasındaki mali sınırın ortadan 

kalkmasıyla üye ülkeler ile olan iliĢkilerde varıĢ yeri ilkesi yerine kaynak ilkesi 

benimsenmiĢtir. Bu dönüĢüm için 31 Aralık 2005 tarihine kadar bir geçiĢ rejimi
5
 düzenlenmiĢ, 

kati rejimin uygulanacağı tarih netleĢtirilmemiĢtir. 

1999 yılında ise AB telekomünikasyon iĢletmelerinin KDV bakımından yaĢadıkları 

dezavantaj, altıncı KDV direktifinde yapılan düzenleme ile giderilmiĢtir. Düzenleme ile 

AB‘nde kurulmuĢ ve AB dıĢındaki müĢterilere hizmet veren iĢletmeler KDV‘den muaf 

tutulmuĢtur. AB dıĢında kurulup, AB içindeki müĢterilere telekomünikasyon hizmeti veren 

iĢletmelere de müĢterilerinin bulunduğu üye ülkelere kayıt olup, KDV‘yi hizmet ifasının 

gerçekleĢtirdiği ülkeye ödeme yükümlülüğü getirilmiĢtir (Ferhatoğlu, 2006: 57-59). 

AB‘nde dijital ekonomiye yönelik çalıĢmalar özellikle 2000‘li yıllardan itibaren hız 

kazandığı görülmektedir. AB‘nin 17 Temmuz 2000 yılında yürürlüğe giren “E- Ticaret 

Yönergesi” ile özellikle kiĢisel verilerin korunması, tüketicinin korunması ve verilerin serbest 

dolaĢımı düzenlenmiĢtir (Avcı, 2017: 252). Mayıs 2002'de ise telekomünikasyon hizmetlerine 

iliĢkin KDV düzenlemelerinin kapsamı geniĢletilmiĢ ve dijital ürün teslimlerinin 

vergilendirilmesinde de benzer uygulamaya geçilmiĢtir. AB, KDV‘nin vergilendirilmesinde 

tüketim yerini temel almakla birlikte “Tek Seferlik İşyeri (Mini One Stop Shop (MOSS))” adı 

verilen gönüllülük esasına dayalı bir KDV sistemi uygulamaya geçirmiĢtir. Bu sisteme göre 

AB üyesi olmayan bir ülkeden MOSS‘da satıcılar AB üyesi ülkelerden diledikleri birinin 

vergi idaresine kaydolmakta ve üçer aylık dönemlerde elektronik ortamda KDV beyanında 

bulunmaktadır. KDV hesaplamasında uygulanacak vergi oranı hizmeti satın alan müĢterinin 

ikamet ettiği ülkedeki standart KDV oranıdır. AB içinde kurulmuĢ iĢletmelerin, birlik dıĢına 

                                                                 
5
 AB ortak KDV sisteminde nihai tüketicilere ve kayıtlı olmayan alıcılara eĢik değerinin altındaki satıĢlar hariç 

olmak üzere varıĢ yeri ilkesi uygulanmaktadır (Ferhatoğlu, 2006: 57- 58). 
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yaptıkları ihracatları için KDV hesaplanmayacaktır. Toplanan KDV‘ler sistem üzerinden ilgili 

ülkelere elektronik ortamda transfer edilmektedir. Sisteme üye olmayan satıcılar ise üçer aylık 

dönemlerde doğrudan ilgili ülkeye beyanda bulunup KDV‘yi ödemektedir (ErtaĢ, 2017: 137).  

1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren direktif hükümleri ile dijital ürünler 

―hizmet arzı‖ olarak sayılmıĢtır. AB 2010 yılında, elektronik hizmetlerin vergilendirilmesinde 

benimsenen ilkeyi tüketicinin bulunduğu yer ilkesi olarak geniĢletilmiĢ ve yürürlüğe dâhil 

etmiĢtir. ĠĢletmeden iĢletmeye iĢlemlerde bu ilke hemen uygulama alanı bulmuĢken, 

iĢletmeden tüketiciye iĢlemlerde uygulaması 2015 yılına bırakılmıĢtır (Çelikkaya, 2011: 120). 

1 Ocak 2015 tarihinden itibaren 1042/2013 sayılı dijital ürünlerin KDV açısından 

vergilendirilmesine iliĢkin geçerli olan düzenlemeye göre vergilendirme esaslarında 

değiĢikliğe gidilmiĢtir. Söz konusu değiĢiklik doğrultusunda telekomünikasyon, yayım ve 

elektronik hizmetlerde, satıcının bulunduğu yere göre KDV alınması yerine, vergilendirmede 

tüketicinin bulunduğu ülke esas alınmaktadır. Kısaca vergilendirmede ―hizmetin verildiği yer‖ 

ilkesi ―müşterinin bulunduğu yer‖ ilkesi ile değiĢtirilmiĢtir. Bu düzenleme dijital ürünleri 

kapsamaktadır. Gerger ve Gerçek (2016:67) konuya iliĢkin verdikleri örneğe göre; 

―İngiltere’de yaşayan bir tüketici Finlandiya’da faaliyet gösteren işletmeden cep telefonuna 

bir uygulama indirdiğinde, Finli şirketin tüketiciye İngiltere’de geçerli KDV’yi uygulaması 

gerekmektedir”. 

AB‘nin KDV‘ye yönelik geliĢtirdiği Elektronik Hizmetler Üzerine Vergileme (VoES= 

VAT on E-Services) adı ile geçen bir sistem bulunmaktadır. Bu sistemde birlik dıĢından 

yapılan e- ticaret konusunda bilgi iĢlem sistemleri yardımıyla verilerin elde edilmesi ve bilgi 

değiĢiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Sistem aracılığıyla mükellefiyetin tespitine ve 

nerede gerçekleĢtirildiğine iliĢkin sorunların önüne geçileceği belirtilmiĢtir (Gerger, 2011: 

62). Bu Ģekilde gerçekleĢen iĢlemlerin takibi ve KDV‘ye yönelik vergilendirme yetkisinin 

doğru bir Ģekilde kullanımının gerçekleĢtirilmesi hedeflenmiĢtir.  

5. Türkiye’de KDV Uygulaması ve Dijital Ekonomiye Yönelik ÇalıĢmalar 

Katma Değer Vergisi birçok ülkenin vergi gelirleri içinde önemli bir paya sahip olan 

dolaylı bir vergidir. OECD üyesi ülkelerde 2015 yılı genel tüketim vergilerinin toplam vergi 

gelirleri içindeki payı % 20.6 olarak gerçekleĢmiĢtir. Toplam vergi gelirleri içinde KDV ‗nin 

payı ise 2015 yılında % 20 olmuĢtur (OECD, 2017: 26). Bu verilerden yola çıkarak KDV‘nin 

dijital ekonomi nedenli vergi kayıplarının tespit edilmesi ve önlenmesi anlam kazanmaktadır. 
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5.1. Türkiye’de KDV’nin Yapısı ve Mevcut Sorunlar 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu birinci maddesine göre KDV‘nin kapsamı 

―Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti kapsamındaki mal teslimleri 

ve hizmet ifaları, her türlü mal ve hizmet ithalatı ve diğer faaliyetlerden doğan teslim ve 

hizmetlerdir‖. Tanımdan görüldüğü üzere KDV‘de vergiyi doğuran olay mal teslimlerinin ve 

hizmet ifalarının Türkiye‘de gerçekleĢtirilmesidir. KDVK‘nun altıncı maddesine göre bir 

hizmetin Türkiye‘de verildiğinin kabulü için hizmetten Türkiye‘de yararlanılması gerekir. 

Mal teslimlerinin veya hizmet ifalarının hangi mükellef grubu tarafından yapıldığı önem 

taĢımaksızın iĢlemin Türkiye‘de yapılıp yapılmadığı dikkate alınarak KDV‘ye tabi 

tutulmaktadır. KDV‘ye tabi hizmetten Türkiye‘de yararlanılması ancak hizmeti veren 

mükellefin Türkiye‘de ikametgâhı, kanuni merkezi veya iĢ merkezi olması durumunda 

geçerlidir. Aksi durumda KDV‘de vergi sorumluluğu müessesesi
6
 devreye girmekte, hizmeti 

ifa eden mükellef yerine KDV‘ye iliĢkin yükümlülükler
7
 hizmetten yararlanan vergi 

sorumlusu tarafından yerine getirilmektedir. Vergi sorumluluğu uygulaması sadece mükellefi 

yurtdıĢında olan iĢlemler ile sınırlı değildir, Maliye Bakanlığının gerekli gördüğü diğer 

durumlarda da vergi sorumluluğu devreye girmektedir.  

Geleneksel yöntemlerle gerçekleĢtirilen mal teslimleri ve hizmet ifalarında varıĢ ülkesinde 

vergilendirme ilkesi doğrultusunda Türkiye‘de yapılıp yapılmadığı dikkate alınmakta ve fiziki 

malların tespitinde bir zorlukla karĢılaĢılmamaktadır. Bununla beraber, dijital ortam üzerinden 

sunulan mal teslimlerinin ve hizmet ifalarının nerede gerçekleĢtirildiğinin tespiti sorun 

doğurabilmektedir. Özellikle sınır ötesi iĢlemlerde bu sorun devreye girmektedir. Örneğin 

fiziki ürünlerin satıĢında müĢteri nihai tüketici ise, vergilendirme yetkisi tüketicinin 

ikametgâhının bulunduğu ülkededir. Dijital ürünlerin satıĢında ise nihai tüketicinin hangi 

ülkeden iĢlem yaptığını belirlemek zorlaĢmakta, dolayısıyla vergilendirme yetkisinin kullanım 

imkânı güç duruma gelmektedir (Avcı, 2017: 258). 

Dar mükellefler tarafından dijital ortamda Türkiye‘de dıĢında sunulan hizmetlerden tam 

mükellefin yararlanması halinde KDV açısından tarh, tahakkuk ve tahsiline iliĢkin konuların 

açıklığa kavuĢturulması önemlidir. Dar mükellef bir kurumun Türkiye‘de yerleĢik bir kiĢiye 

sosyal medya platformu veya bir arama motoru aracılığıyla bir dijital hizmet verildiği 

                                                                 
6
 KDV‘nde vergi sorumluluğu müessesesi Ģu Ģekilde düzenlenmiĢtir ―Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, 

işyerinin kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde 

Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf 

olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir‖ (KDVK md. 9/1).  
7
 Hizmeti ifa eden mükellefin ikametgâhı, iĢyeri, kanuni merkezi veya iĢ merkezi Türkiye‘de olmaması 

durumunda alıcı tarafından tam tevkifat kapsamında iĢlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin 

tamamını beyan edilip ödenecektir. 
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varsayıldığında hizmetten Türkiye‘de yararlanıldığı dikkate alınarak vergilendirme 

yapılacaktır. Hizmetin yapıldığı yer, vergilemenin yapılacağı yer olacaktır.  

Dijital ürün teslim ve hizmetlerinde yapılan iĢlemlerin takibi kolay değildir. Maddi 

olmayan varlıkların fiziki ortamda teslim edilmediğinden vergi idareleri tarafından tespit 

etmek ve vergilendirmek güçtür. Bu durum da KDV‘de vergiyi doğuran olay olan ithalatın 

vergi dıĢı kalmasına ve vergi matrahının aĢınmasına neden olacaktır.  

Dijital ürünlerin vergilendirilmesine iliĢkin değinilmesi gereken konulardan biri de dijital 

ürün teslim ve hizmetlerinin kim tarafından beyan edileceğidir. Aslında KDV Kanunu 

dokuzuncu maddesi ile bu husus netliğe kavuĢturulmaktadır. Hizmetten Türkiye‘de 

yararlanıldığına göre hizmetten yararlanan sorumlu sıfatıyla tevkifat yapıp beyanda 

bulunacaktır. Burada vergilendirme açısından sıkıntıya yol açabilecek durum dar 

mükelleflerden dijital ürün teslim ve hizmetlerini alan tarafın nihai tüketici olması 

durumudur. Nihai tüketicinin bu iĢlemde tevkifattan sorumlu olması gerekirken, dijital 

ekonomide her gün gerçekleĢen birçok iĢlem üzerinden tevkifatın yapılıp yapılmadığını tespit 

etmek günümüz Ģartlarında zordur (Dereli, 2015: 66). Dijital ekonominden kaynaklanan KDV 

sorunlarını çözmeye yönelik çalıĢmalar yapılmıĢ ve yeni düzenlemelere gidilmiĢtir. 

5.2. Dijital KDV’ye Yönelik ÇalıĢmalar 

Türkiye‘de internet üzerinden gerçekleĢtirilen mal teslimlerinin ve hizmet ifalarının artıĢı 

karĢısında gerek fiziki mal teslim ve hizmetlerine iliĢkin gerekse de dijital mal teslim ve 

hizmetlerine iliĢkin çalıĢmalar yapmıĢ, mevzuatta değiĢikliklere gitmiĢtir. Bu değiĢiklikler 

kapsamında AB 6 no‘lu direktife uyum sağlamak için 4503 sayılı Kanun ile KDVK 6. 

maddesinde yapılan değiĢiklik söylenebilir. Bahsi geçen maddeye göre; ―işlemlerin 

Türkiye’de yapılması; malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de 

yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasıdır” biçimindeki düzenleme ―hizmetin 

Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılması‖ Ģeklini almıĢtır (Ceran ve 

Çiçek, 2007: 301). 

KDV‘ye iliĢkin yürürlükte olan tüm tebliğlerin 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete‘de 

yayınlanan ve 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği ile 

yürürlükten kaldırılması da önemli bir değiĢikliktir. Bu tebliğe göre ―Yurtdışındaki firmaların, 

Türkiye'ye gönderecekleri mal ve hizmetler Türkiye’de tüketildiğinden, bu firmalara söz 

konusu mal ve hizmetler için Türkiye’de verilen danışmanlık, aracılık, gözetim, müşteri 

bulma, piyasa araştırması vb. hizmetler, hizmet ihracı istisnası kapsamında değerlendirilmez 

ve KDV’ye tabidir. Bu durumda faydalanma kriterinin tespitinde, yapılan hizmetin ithal 

edilen mal ile doğrudan ilişkili olması gerekir. Yabancı firmaların Türkiye'den ithal ettiği 
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(Türkiye’nin ihraç ettiği) mallar dolayısıyla verilen hizmetler, hizmet ihracı kapsamında 

değerlendirilir. Türkiye’den serbest bölgelere verilen hizmetler hizmet ihracı kapsamında 

değerlendirilmez‖. Bu yeni düzenleme ile elektronik mal ve hizmetlerin de ancak yabancı 

firmaların iĢlerinden bağımsız olma Ģartı ile hizmet ihracı istisnasından yararlanabileceklerdir.  

Dijital ekonominin ortaya çıkardığı en büyük sorunlardan biri iĢyerinin tanımlanması ve 

tespitidir. Bu konuya VUK taslağında yer verildiği görülmektedir. Henüz çalıĢmaları devam 

eden taslağın 130. maddesinde ―elektronik ortamda işyeri‖ tanımına yer verilmesi dikkat 

çekici ve önemli bir geliĢmedir. VUK taslağı 130. maddesine göre ―internet, ekstranet, 

intranet ya da benzeri bir telekomünikasyon ortam veya aracının ticari, sınai veya mesleki 

faaliyete tahsis edilmesi veya bu faaliyetlerde kullanılması durumunda elektronik ortamda iş 

yeri oluşacaktır‖. Her ne kadar bu madde dijital ürünlerin vergilendirmesine iliĢkin beyanda 

bulunma sorumluluğunun kimde olduğu sorununu ortaya çıkarsa da BEPS eylem planı 

doğrultusunda dijital iĢyeri kavramına yer verilmesi kanun boĢluğu oluĢmaması açısından 

önemlidir.  

AB‘nin 2008 yılındaki Katılım Ortaklığı Belgesinde Türkiye‘nin e-ticaretin 

düzenlenmesine iliĢkin yasal düzenleme yapması gerekliliği vurgulanmıĢtır. Bu konuda 

yapılan çalıĢmalar doğrultusunda 01.05.2015 tarihinde 6563 sayılı ―Elektronik Ticaretin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun‖ yürürlüğe girmiĢtir. Elektronik faaliyetlerin takibine yönelik 

yayımlanan VUK Genel Tebliği ile 01.07.2016 tarihi itibariyle ―kargo ve lojistik şirketlerine, 

aracı hizmet sağlayıcılarına, bankalara, internet reklamlarının yayınlanmasına aracılık 

edenlere” sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilmiĢtir. Bu geliĢmede mükellefiyetin tespiti 

ve gelirin kavranması açısından olumlu bir geliĢmedir.  

Yukarıda bahsedilen çalıĢmaların uygulanabilirliğini sağlamaya yönelik ek çalıĢmalar ve 

hukuki düzenlemeler sürece dâhil edilmiĢtir. Elektronik faaliyetlerin takibi doğrultusunda 

BTRANS sistemi üzerinden çekilecek veri formatına yönelik çalıĢmalara giriĢilmiĢtir. Web 

alan adlarını veren kuruluĢ olan Nick.Tr firmasından e-ticaret yapan sitelerin bilgileri talep 

edilmiĢtir. Ayrıca 26.08.2015 tarihinde ―Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanunun” uygulamasına yönelik olarak ―Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı 

Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik‖, 06.06.2017 tarihinde ―Elektronik Ticarette Güven 

Damgası Hakkında Tebliğ‖, 11.08.2017 tarihinde ise ―Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve 

Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ” yürürlüğe girmiĢtir (Ġnce ve Ġnce, 2017: 111). 

Dijital ekonomi kapsamında yapılan iĢlemlerde KDV‘ye iliĢkin vergi sorumluluğu 

müessesesi ise 7 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6745 sayılı Kanun ile değiĢtirilmiĢtir. 
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Bakanlar Kuruluna verilen yetki ile verginin sorumluluğu kapsamı dijital iĢlemleri de içerecek 

Ģekilde geniĢletilmiĢtir (Kara ve Öz, 2016: 36).  

Dijital ekonomiye yönelik üzerinde durulması gereken önemli bir diğer geliĢmede Maliye 

Bakanlığı‘nca elektronik ortamda sunulan hizmetlere iliĢkin KDV‘ndeki sorumluluk 

düzenlemesini de içeren ve ―Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‖dur. 28.11.2017 tarihli 7061 sayılı 

kanun ile 3065 sayılı KDV Kanunu 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasına Ģu Ģekilde bir ekleme 

yapılmıĢtır: 

―Şu kadar ki Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar 

tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan 

hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir. 

Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye yetkilidir.‖ Bu düzenleme hizmet alımlarının sadece nihai tüketiciler 

tarafından alınmasında uygulanacaktır. Ancak bu düzenleme ile beyan sorumluluğunun kim 

tarafından yerine getirileceği belirtilmemiĢtir.  

Dar mükellef tarafından dijital ürünlerin teslimi ve hizmetin verilmesinde mükellefiyetin 

tesis edilmesi bakımından 31.01.2018 tarihli KDV Genel Uygulama Tebliği yol göstericidir. 

Düzenleme kapsamına dar mükelleflerin nihai tüketicilere bir bedel karĢılığında elektronik 

ortamda hizmet sunanlar girmekte olup, bu mükelleflere ―Elektronik Hizmet Sunucularına 

Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirme zorunluluğu getirilmiĢtir.  

6. Dijital Ekonomiye Yönelik Getirilen Öneriler 

E-ticarette, ülke içinde bir iĢyeri açmaksızın ya da daimi temsilci bulundurulmadan 

dünyanın herhangi bir yerinde kuracağı server üzerinden satıĢlar geçekleĢtirilebilir. Bu da 

vergilendirme alanında bazı sıkıntılar doğurmaktadır. ÇalıĢma kapsamında dijital ekonominin 

neden olduğu sorunları minimize etmeye yönelik Ģu öneriler getirilmiĢtir: 

 KDV‘nin niteliğine uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler yapılırken e-

ticaretin vergilendirilmesinde var olan altyapı eksiklikleri tespit edilmeli ve gerekli 

yasal düzenlemeler tamamlanmalıdır. Ġnternet üzerinden gerçekleĢtirilen ticaret 

iĢlemlerinin daha çok hizmet ifası Ģeklinde olduğu dikkate alındığında hizmet ifasına 

yönelik düzenlemelerin gözden geçirilmesi gereklidir. 

 Ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasına ve takibine iliĢkin düzenlemeler 

getirilmelidir. Burada bilgi iletiĢim sistemlerinden yararlanılarak bankacılık sektörünü 

de sürece dâhil edip yükümlü kılacak sorumluluklar getirilebilir. Bankalardan elde 
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edilen verilerin de bilgi sistemlerinde muhafazasına ve takip edilebilirliğine iliĢkin bir 

sistem geliĢtirilmelidir. 

 Dijital vergilendirmeye yönelik uluslararası iĢbirliğinin kuvvetlendirilmesi 

sağlanmalıdır. Sadece tavsiye niteliğinde kararlar alınmamalıdır. Bu alanda çalıĢmalar 

yapılırken ülkelerin mali özerliklerinin korunmasına özen gösterilmelidir. Çözümü 

ulusal devlete bırakmadan ve ülkelerin özerkliğini zedelemeksizin somut adımlar 

atılmalıdır. Genel kabul gören bir ilke uluslararası alanda oluĢturulmalıdır.  

 Ulusal çalıĢmalarda dijital vergilendirmenin yol açtığı sorunların giderilmesine 

yönelik çalıĢmalarda kamu ve özel sektörden temsilcilerin katılımı sağlanmalıdır.  

 Dijital ekonomi kavramı net bir Ģekilde tanımlanmalı, gayri maddi varlıkların 

kapsamına net bir Ģekilde yer verilmelidir.  

 KDV Kanunu çağın gereklerine ve uluslararası çalıĢmalarda geçen düzenlemeler ile 

bağlantılı olarak elektronik ticaret üzerinden gerçekleĢtirilen iĢlemleri içerecek Ģekilde 

düzenlenmeli ve eklemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemelerin dijital giriĢimciler ile 

diğer giriĢimciler arasında haksız rekabete yol açmamasına özen gösterilmelidir.  

 KDV‘nde sorumluluk ve tevkifat düzenlemesi dijital ürünlerdeki geliĢmeleri dikkate 

alacak Ģekilde düzenlenmelidir. Örneğin buna yönelik ErtaĢ (2017) çalıĢmasında 

önerdiği gibi belli dijital hizmet sunan mükellefler tespit edilerek sorumlu sıfatıyla 

tevkifat yapma yükümlülüğü bunlara verilebilir. GeliĢtirilecek bir teĢvik modeli ile de 

tevkifata iliĢkin sorumluluk desteklenebilir. 

7. Sonuç 

Dijital ürünlerin ve hizmetlerin çeĢitlenmesi ve artıĢına paralel olarak geleneksel vergi 

kanunlarının ve ilkelerinin çağın gereklerine uygun hale getirilmesine yönelik ihtiyaç ortaya 

çıkmıĢtır. Süreç, hem olumlu hem de olumsuz çeĢitli etkiler doğurmuĢtur. Bu sürecin olumlu 

yanları, iĢlem maliyetlerinin azaltılması, mal ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası 

pazarlara eriĢimi kolaylaĢtırması, müĢteri portföyünü geniĢletmesi, kaynakların etkinliğini ve 

verimliliğini artırması gibi çıktılardır. Olumsuz etkilerinden biri vergileme alanında meydana 

getirdiği sorunlardır. Ülkelerin vergi matrahlarında aĢınmaya yol açmakla birlikte, 

mükellefiyetle ilgili konular bu sorunların baĢında gelmektedir. Mükellefin kimliğinin 

saptanması, vergilendirme yetkisinin hangi idarece kullanacağının belirlenmesi ve mükellefle 

ilgili kayıtların fiziki ortamda ticaretin gerçekleĢmemesinden dolayı takibinin zorlaĢması 

önemli sorunlar oluĢturmaktadır. 
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Uluslararası alanda yapılan çalıĢmalar neticesinde alınan genel çerçeve prensipleri ile 

fiziki olarak gerçekleĢtirilen sınır ötesi mal ve hizmet teslimlerinde büyük ölçüde çözüme 

ulaĢılsa da özellikle dijital ortam üzerinden gerçekleĢtirilen mal ve hizmet teslimlerinde ortak 

bir çözüm bulunamadığı ifade edilebilir. Dijital ekonomi karĢısında ulusal düzeyde alınacak 

önlemlerin ve yasal düzenlemelerin tek baĢına yeterli olmayacağı aĢikardır.  

Dijital giriĢimcilerin vergi planlaması yaparken KDV dikkate alacakları önemli bir 

kalemdir. Bu nedenle yapılacak ulusal ve uluslararası çalıĢmaların ülkelerin vergi matrahlarını 

aĢındırmayacak, haksız rekabete yol açmayacak Ģekilde basit ve anlaĢılabilir Ģekilde 

düzenlenmesi önem taĢımaktadır. Dijital ekonomiye yönelik yasal zemini tamamlayan bir 

ülke bulunmamaktadır. YaĢanan süreç ile birlikte eylem planları geliĢtirilmekte ve 

uygulamaya dâhil edilmektedir. Son geliĢmeler de göz önüne alındığında yasal mevzuatın 

oluĢturulmasında Türkiye‘nin diğer ülkelerin gerisinde kaldığını söylemek doğru 

olmayacaktır. Bununla birlikte Türkiye uluslararası alandaki diğer geliĢmeleri de takip ederek 

denetim yeteneğini artırıcı tekniklerin geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalara devam etmelidir. 
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Abstract 

Objective: Entrepreneurship is usually perceived as an extremely risky and profitable process. Even in 

Soviet entrepreneurship was perceived as something negative and out of respect in society. This study aims to 

identify the entrepreneurship metaphors among Kyrgyz business students in the example of Kyrgyz-Turkish 

Manas University (N=85) and the American University in Central Asia (N=69) and to explore how students 

would define the terms 'entrepreneur' and 'entrepreneurship' with suggested conceptual equivalents. It is 

supposed that attitude and associations of generation were born and brought up in transition period is very 

interesting. 

Research Design & Methods: as a research scale metaphors used by Hyrsky (1998), Chmielecki and 

Sułkowski (2016) and Lundmark et al (2017) were used. They are creativity and innovation, competition, war, 

journey, risk, adventure, exploitation, networking, methods, mutagen. The respondents from two universities 

were asked to provide their metaphorical expressions. This questionnaire was run among 154 bachelor students 

from business departments in Bishkek. 

Research Findings. The respondents described entrepreneurship and entrepreneurs and their associations 

classified in thirteen groups after factor analysis. The metaphors of strategy or game, politics or exploitation, 

passion, risk or mindset, dream, parenthood, competition or race, building, mutagen, creativity or innovation, 

journey, disease were found out. There is a visible tendency that students usually do not bind entrepreneurship 

with metaphors like ―Entrepreneurship is cheating‖, ―Entrepreneurship is a voluntary slavery‖, and 

―Entrepreneurship is a war‖. Respondents mostly associate entrepreneurship with metaphors indicating risk, 

adventure and journey. The research analysis shows that students from Kyrgyz-Turkish Manas University and 

from the American University of Central Asia see entrepreneurship as something positive and interesting. 

Implications & Recommendations: The empirical findings are believed to serve as a starting point for further 

in-depth research on entrepreneurship metaphors. They will be useful both for policy-makers and higher 

educational institutions with business schools and management departments. 

Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurship, Metaphors, Kyrgyzstan, Business Students. 

Introduction 

In 2017 according to Global Entrepreneurship Monitor Report across 52 economies 

around the world, 70% of the adult population believes that entrepreneurs are well regarded 

and enjoy high status within their societies. In addition, on average, two-thirds of the adult 

population in the factor-driven (e.g. India, Iran, Kazakhstan, Vietnam) and the efficiency-

driven (e.g. China, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Latvia, Poland) economies consider 

starting a business as a good career choice. It shows that the social status of entrepreneurs in 

both developed and developing countries is relatively high.  

Kyrgyzstan is one of the post-Soviet Central Asian country. Kyrgyzstan demographically 

has a young population. More than half of the population is younger than 25, and about 32% 

are between 15 and 25 years old. The young generation of the 15-25 age groups in the country 

was born in the last years of the Soviet Union and in the first years of independence period. 
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This transition period generation has faced new challenges and transformations. It is very 

interesting and important to know what is the attitude and perceptions of young population on 

entrepreneurship after independence. Concerning the attitude toward entrepreneurship in 

Soviet Union it was quite different. Ageev et al. (1995) tried to explain why in the Soviet state 

the phenomena of entrepreneurship received limited attention by two factors: firstly, Soviet 

state was economically the only employer legally capable to exploit economic freedom and 

creativity; and secondly, the Communist Party politically monopolized responsibility for 

management development and economic transformations. The 1990s gave to former Soviet 

states two kinds of entrepreneurs: speculative entrepreneurs who tend to make profits from 

financial operations, weaknesses in the legislation and taxation system, or by adding value by 

trade operations; and pragmatic entrepreneurs who work hard to create the industrial base for 

business development and struggle against huge state bureaucracy while developing healthy 

ethical standards (Ageev et al., 1995:371). However, transition period made some corrections 

and changes. In support, the research conducted by UNDP in 2010 showed that in 

Kyrgyzstan, 61% of the respondents in the 14-34 age group showed a positive attitude 

towards entrepreneurship. For sure, economical background of every country remains 

footprints on entrepreneurship perceptions. In spite of positive changes in transition countries 

entrepreneurship perceptions has not changed drastically. Entrepreneurial Spirit in former 

Soviet countries shows lower index. For example, this index in Kazakhstan is 0.37, in Estonia 

it is 0.26 and in Latvia it is -0.10. It is a new index of Global Entrepreneurship Monitor based 

on a combination of entrepreneurial awareness, opportunity perception, and entrepreneurial 

self-efficacy across countries. 

Entrepreneurship is complex and it is affected not only by economic background of the 

country but also by cultural background. As Castillo-Palacio et al. (2017) stated, a culture that 

supports entrepreneurship allows more people to exercise entrepreneurial potential, and in 

turn, increases business activity. To encourage entrepreneurship, a society needs a set of 

beliefs that make entrepreneurship available and respected career choice. Nevertheless, Hytti 

(2005) emphasized entrepreneurship as sensitive to both time and place, and cultures will 

appreciate entrepreneurs and entrepreneurship in different ways to others. 

This paper will contribute to literature studying the entrepreneurship metaphors of Kyrgyz 

business students. By metaphors it is supposed to define their attitude and perceptions on 

entrepreneurs and entrepreneurship. 
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1. Entrepreneurship: Concept and Metaphors 

It is a general view upon the lack of universally accepted definition on entrepreneurship. 

The fact that the number of different definitions and meanings of entrepreneurship in 

publications is massive was not kept away from the attention of the academicians and 

researchers. As seen in Table 1, few of the early definitions are dated back to the 18th century 

and are attributed to economists such as Cantillon, Say and Marshall.  

Table 1: Definitions and Meanings of Entrepreneurship, 1755-2017 

Author(s) Given Definitions 

R. Cantillon (1755) - Entrepreneurs is defined as self‐employed 

‐ Self‐employed deals with additional uncertainty 

‐ Entrepreneurs should balance their activities to market demand 

J.B. Say(1803) ‐ Entrepreneurs shifts economic resources from low to high productivity areas with 

higher yield 

‐ Entrepreneurship implies many obstacles and uncertainties 

A.Marshall(1890) - Entrepreneurs and managers have different but complementing characteristics 

J. Schumpeter(1911) 

 

 

‐ Entrepreneurship are the main vehicle to move an economy forward from static 

equilibrium, based on the combinatorial capabilities of entrepreneurial individuals 

‐ Combinatorial capabilities results in recognition of a new good/quality, a new 

method/process, a new market, a new source of supply or a new way of organizing 

the firm/production 

‐ Entrepreneurs‘ role is distinctly separated from the role of inventors 

F. Knight(1921) ‐ Entrepreneurs are a special social class who direct economic activity 

‐ Uncertainty is the primary aspect of entrepreneurship 

E. Penrose(1950) - Entrepreneurial and managerial abilities should be distinguished 

- Detecting and exploiting opportunities for smaller firms is the basic aspect of 

entrepreneurship 

J. Schumpeter (1965) Entrepreneurs as individuals who exploit market opportunity through technical 

and/or organizational innovation. 

H. Liebenstein(1968) - Entrepreneurial activity mainly implies decreasing organizational 

inefficiencies and reversing organizational entropy 

- There are two types of entrepreneurs: a managerial who allocates inputs into the 

production process in an effective manner, and a Schumpeterian who fills observed 

market gaps by introducing new products or processes 

I.Kirzner(1973, 1997) - Entrepreneurial activity moves the market towards equilibrium as entrepreneurs 

discover profitable arbitrage possibilities. 

M. Casson(1982) - Entrepreneurs specialize in taking judgmental decisions about the coordination of 

scarce resources 

W. Gartner(1985),  

H. Aldrichand C. 

Zimmer(1986) 

- Entrepreneurship is the outcome of actions of individuals that act in and are 

influenced by the organizational and regional environment in which they live and 

work. 

W. Baumol(1990) - Entrepreneurial activity crucial for (radical) innovation and growth. 

- Institutions decide the allocation of entrepreneurial activity between productive 

(innovation) and unproductive activities (rent seeking, organized crime, etc.). 

R.D. Hisrich (1990) Entrepreneur is characterized as ―someone who demonstrates initiative and creative 

thinking, is able to organize social and economic mechanisms to turn resources and 

situations to practical account, and accepts risk and failure. 

R. Holcombe(1998) - Entrepreneurs promote a more productive economy due to more efficient and 

innovative ways of production, it is the foundation for economic growth 

S. Wennekers 

and R. Thurik(1999) 

- Entrepreneurs have multi task abilities. 

- Entrepreneurs perceive and creates new opportunities, operate under uncertainty 

and introduce products to the market, decide on location and the form and use of 

resources, and, finally manage their business and compete with others for a share of 

the market. 
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W.K. Bolton and J.L. 

Thompson (2000) 

Entrepreneur a person who habitually creates and innovates to build something of 

recognized value around perceived opportunities. 

H. Aldrich 

and M.Martinez (2001) 

- Entrepreneurial activity not necessarily synonymous with innovation since 

entrepreneurial activities also involves imitation. 

- Support the distinction between innovation and reproduction in 

Entrepreneurial activities. 

A.S.Thomas and 

S.L.Mueller (2000) 

Entrepreneurship should be expanded to international markets to investigate the 

conditions and characteristics that encourage entrepreneurial activity in various 

countries and regions. It is reasonable to expect that entrepreneurs reflect the 

dominant values of his or her national culture and national culture has definite effect 

on entrepreneurship 

G.Onuoha (2007) - Entrepreneurship is the practice of starting new organizations or revitalizing mature 

organizations, particularly new businesses generally in response to identified 

opportunities. 

Maijd and Koe (2012) Entrepreneurship is a process of identifying, evaluating and pursuing opportunities 

through creativity, innovativeness and transformations to produce new products, 

processes and values that are beneficial. 

A. Greco and G. DeJong 

(2017) 

Entrepreneurship aims for longevity, i.e., creating long-lasting products or services.  

Entrepreneurship strives to create value that is beneficial for society through 

opportunity creation, and development in an uncertain environment. This implies 

risk-taking abilities, innovative attitude and alertness together with determined 

ethical concerns. 

Source: adapted from Braunerhjelm P. (2010) Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth, Past 

Experiences, Current Knowledge and Policy Implications, Swedish Entrepreneurship Forum Working Paper, pp. 

9-10 and Eroğlu O. ve Pıçak M. (2011) Entrepreneurship, National Culture and Turkey, International Journal of 

Business and Social Science, Vol. 2 No. 16, p.146 

Analysis of Table 1 gives an idea of what concepts are used to explain entrepreneurship. 

Although the majority of the definitions refer more to what entrepreneurs do, rather than who 

they are, there are more definitions being proposed. The high-usage concepts related to 

entrepreneurship are given below: self-employment, uncertainty, risk-taking, accepting 

failure, obstacles, vehicle, new good/method/process/market/way, invention, social class 

directing economic activity, detecting and exploiting opportunity, innovation, observing 

market gaps, coordinating of scarce resources, influencing by organizational and regional 

environment, growth, initiative, creative thinking, turning resources and situations to practical 

account, promoting productivity and efficiency, alertness together with determined ethical 

concerns and so on. 

As Hyrsky (1999) emphasized, entrepreneurship seems to be a function of a multitude of 

individual, situational, organizational and socio-cultural variables. 

Metaphors is an often used by entrepreneurship scholars research tool in focusing 

metaphors by entrepreneurs themselves (Koiranen, 1995; Hyrsky, 1999; Dodd, 2002) and 

future entrepreneurs, i.e. business students (Anderson et al. 2009; Chmielecki and Sułkowski, 

2016). 

In literature, there is a use of explicit metaphors for entrepreneurship among scholars. 

Hyrsky (1998) provided seven semantic categories like machinery and other physical objects; 
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adventurers, warriors or battlers; sportsmen or game players; innovative and industrious 

actors; nature; disease; food items, special characteristics and features. Chmielecki and 

Sułkowski (2016) grouped entrepreneurial metaphors into eight different clusters like 

creativity/innovation; competition; journey; war; adventure; exploitation; risk; miscellaneous. 

Anderson et al. (2009) used entrepreneurial metaphors like aggressor (predators, warriors, and 

exploiters), winner (winners, leaders, engine of economic growth, social animal, idea creators, 

vision creators, growers, players/ racers), victim (children, risk takers, persisters, work 

machines) and outsider (mavericks, force of nature, journeyers, explorers, catalysts and 

business wizards). Dodd (2002) emphasized entrepreneurship more as a process than the 

object, and described the entrepreneurial process as journey, as a race, as building, as 

parenting, as war, as iconoclasm. 

Lundmark et al. (2017) explicated the root metaphors related with entrepreneurship like 

parenthood, mutagen, method, mindset, networking, conduct of knowledge, exploration and 

politics.  

2. Research Methodology 

A metaphor is a comparison between two conceptual domains. Those using metaphors 

borrow an expression – the metaphor – from a source domain and apply it to a target domain. 

As soon as someone labels a category or an instance of a phenomenon, the label becomes a 

metaphor that emphasizes some aspect or aspects of the phenomenon it categorizes, and 

downplays others (Lundmark and Westelius, 2013:575). The use of a metaphor allows people 

to map a schema, well-known to them onto a new domain and assess the fit of relationships 

between variables from one to another (Wickman et al., 1999). Metaphors often highlight 

new, surprising and interesting similarities between two concepts or objects by transferring 

meaning from a relatively familiar source domain to the target domain under investigation 

(Hyrsky, 1998). 

Lundmark and Westelius (2013) uncovered the elixir (as a cure-all, as a medium 

concealing the taste of a bitter medicine (e.g., laissez-faire policies), and as the key to 

economic success) and mutagen (parenthood, bricolage, opportunity exploitation and 

entrepreneurship as a mind-set or method) root metaphor. 

Research scale consists of metaphors used by Hyrsky (1998), Chmielecki and Sułkowski 

(2016) and Lundmark et al (2017) and in total research scale consists of 80 items. 
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3. The Research Sample 

The research sample includes students from business departments from Kyrgyz-Turkish 

Manas University and the American University of Central Asia. 85 respondents from Manas 

University and 69 respondents from the American University filled in the questionnaires, and 

in total it composed 154 questionnaires from both universities. Questionnaire consists of two 

parts: first part is related with demographic, family and academic factors of respondents. The 

second part consists of Likert-scale items from ―1 - strongly disagree‖ to ―5 - strongly agree‖. 

Originally questionnaire form was prepared in English, then was translated into Kyrgyz and 

Russian. 

4. The Research Findings 

Research results showed that 102 of the respondents are females and 52 are males. 44,8% 

of the respondents are at the 19-20 years old age diapason, and 35,7% of the respondents are 

at the 21-22 years old diapason. Mostly the respondents are freshmen and sophomores. This 

may be a result of part-time employment of junior and senior students. 63% of the 

respondents have not taken the entrepreneurship course. It can be explained by the fact that 

usually entrepreneurship courses within mentioned universities are taught during third and 

fourth years of study. If referring to GPA of the respondents, then it is seen that mostly it is 

concentrated at the 3-4 diapason making 63,6%.  

53,2% of the respondents have from 2 to 5 family members, and 42,9% have from 6 to 9 

family members, which is usual for Central Asian countries. From the research results it is 

seen that fathers of the respondents mostly work at public sector or are self-employed, while 

mothers of the respondents work at public sector or are unemployed. 60,4% of the 

respondents have entrepreneur relatives. After graduation 64,3% of the respondents plan to 

have an own business.  

The research data can be seen in the following table. Table 2 shows the demographic, 

family and academic variables of respondents. 

Measurement of the reliability coefficient is high (Cronbach‘s alpha = 0.95). 

Table 2: Demographic, family and academic variables of the respondents 

Variable Frequency Percent 

University KTMU 85 55,2 

AUCA 69 44,8 

Total 154 100 

Age  17-18 19 12,3 
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19-20 69 44,8 

21-22 55 35,7 

elder than 23 11 7,1 

Total 154 100 

Gender Female 102 66,2 

Male 52 33,8 

Total 154 100 

Years of study Freshman 52 33,8 

Sophomore 40 26 

Junior 27 17,5 

Senior 30 19,5 

Total 149 96,8 

 Missing 5 3,2 

  Total 154 100 

GPA 0-0,9 1 0,6 

1-1,9 11 7,1 

2-2,9 42 27,3 

3-4 98 63,6 

Total 152 98,7 

 Missing 2 1,3 

  Total 154 100 

Family members 1 1 0,6 

2-5 82 53,2 

6-9 66 42,9 

more than 10 4 2,6 

Total 153 99,4 

 Missing 1 0,6 

  Total 154 100 

Entrepreneurship course Yes 57 37 

No 97 63 

Total 154 100 

Entrepreneur relatives  Yes 93 60,4 

No 60 39 

Total 153 99,4 

 Missing 1 0,6 

  Total 154 100 

Father's employment public sector employee 48 31,2 

private sector employee 28 18,2 

self employed 46 29,9 

Unemployed 23 14,9 

Total 145 94,2 

 Missing 9 5,8 

  Total 154 100 

Mother's employment public sector employee 52 33,8 
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private sector employee 21 13,6 

self employed 29 18,8 

Unemployed 50 32,5 

Total 152 98,7 

 Missing 2 1,3 

  Total 154 100 

Employment after 

graduation 

public sector 9 5,8 

private sector 37 24 

own business 99 64,3 

Other 3 1,9 

Total 148 96,1 

 Missing 6 3,9 

  Total 154 100 

The research findings show that perception of students regarding the entrepreneurship is 

quite different; however, there is a visible tendency that students usually do not bind 

entrepreneurship with metaphors like ―Entrepreneurship is cheating‖, ―Entrepreneurship is a 

voluntary slavery‖, ―Entrepreneurship is a war‖, and so on indicating war, exploitation and 

competition.  

The research results illustrate that usually students associate entrepreneurship with 

metaphors indicating risk, adventure and journey. For example: ―Entrepreneurship is blazing 

new trails‖, ―Entrepreneurship is a passion‖, ―Entrepreneurship is swimming across stormy 

seas‖, and many other metaphors providing positive view of the students. Most of the students 

agree that entrepreneurship is creativity and innovation.  

The research analysis shows that students from Kyrgyz-Turkish Manas University and 

from the American University of Central Asia see entrepreneurship as something positive and 

interesting. More detailed information on the metaphors can be found in the following table. 

Table 3: The analysis of the metaphors of entrepreneurship among respondents 

Descriptive Statistics 

Items N Min Max Mean SD 

Entrepreneurship is cheating. 154 1 5 2,026 1,16005 

Entrepreneurship is constantly hitting one‘s head against the 

wall. 
154 1 5 2,2597 1,11323 

Entrepreneurship is a voluntary slavery. 154 1 5 2,3831 1,21105 

Entrepreneurship is a trap for entrepreneur. 153 1 5 2,4183 1,25454 

Entrepreneurship is a war game against taxes and tax council. 153 1 5 2,4379 1,15753 

Entrepreneurship is a rebellion 154 1 5 2,461 1,121 

Entrepreneurship is getting as much as you can from others. 152 1 5 2,5526 1,09659 

Entrepreneurship is a genetic heritage. 152 1 5 2,5658 1,22161 

Entrepreneurship is a female. 154 1 5 2,6039 1,28041 
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Entrepreneurship is a male. 152 1 5 2,6053 1,32304 

Entrepreneurship is an alchemy and magic. 153 1 5 2,6209 1,24608 

Entrepreneurship is a fever. 154 1 5 2,6818 1,05226 

Entrepreneurship is playing chess with tax inspector. 153 1 5 2,6993 1,11853 

Entrepreneurship is taking advantage upon others. 152 1 5 2,7105 1,30019 

Entrepreneurship is a gift. 152 1 5 2,7171 1,2148 

Entrepreneurship is a birthday cake. 154 1 5 2,8182 1,1402 

Entrepreneurship is a war. 152 1 5 2,8684 1,22168 

Entrepreneurship is a game. 152 1 5 2,9145 1,34678 

Entrepreneurship is a stress factor. 154 1 5 2,9351 1,15852 

Entrepreneurship is like a poker game. 153 1 5 2,9739 1,31763 

Entrepreneurship is like a Russian roulette. 154 1 5 3,013 1,06019 

Entrepreneurship is a natural selection. 152 1 5 3,0263 1,10356 

Entrepreneurship is exploiting other people. 154 1 5 3,0519 1,17597 

Entrepreneurship is rapids. 153 1 5 3,0523 1,04372 

Entrepreneurship is laying an egg. 154 1 5 3,0584 1,0431 

Entrepreneurship is sleeplessness. 154 1 5 3,0909 1,13968 

Entrepreneurship is like an ant farm. 153 1 5 3,1242 1,12578 

Entrepreneurship is a finger on the pulse. 153 1 5 3,1307 1,08028 

Entrepreneurship is like fishing. 154 1 5 3,1948 1,17756 

Entrepreneurship is like hunting after clients. 150 1 5 3,2133 1,07807 

Entrepreneurship is a constant battle. 154 1 5 3,2273 1,20197 

Entrepreneurship is like walking on a tight rope. 154 1 5 3,2273 1,13485 

Entrepreneurship is like skating on a thin ice. 153 1 5 3,2288 0,96992 

Entrepreneurship is a survival game. 153 1 5 3,2288 1,07297 

Entrepreneurship is a tough nut to crack. 153 1 5 3,2288 1,16131 

Entrepreneurship is taking a raging bull by the horns. 153 1 5 3,2418 1,11229 

Entrepreneurship is rule-breaking. 152 1 5 3,2566 1,25807 

Entrepreneurship is like a chameleon.  153 1 5 3,2614 1,08683 

Entrepreneurship is a lot of money. 154 1 5 3,2662 1,08491 

Entrepreneurship is like riding a wild horse. 153 1 5 3,281 1,10297 

Entrepreneurship is like bee hive. 153 1 5 3,2941 1,09354 

Entrepreneurship is a track race. 151 1 5 3,298 1,08194 

Entrepreneurship is like a bird in the hand. 152 1 5 3,3026 1,05504 

Entrepreneurship is like jumping off a cliff and building a 

plane/parachute on the way down. 
153 1 5 3,3464 1,07801 

Entrepreneurship is a treasure chest. 153 1 5 3,3595 1,28049 

Entrepreneurship is blazing new trails. 154 1 5 3,3701 1,02231 

Entrepreneurship is a race for money. 151 1 5 3,3775 1,06296 

Entrepreneurship is like a puzzle. 153 1 5 3,386 1,0332 

Entrepreneurship is like wrestling. 153 1 5 3,4248 1,05564 

Entrepreneurship is machinery. 152 1 5 3,4671 1,10937 

Entrepreneurship is a marathon race. 153 1 5 3,5033 1,04582 

Entrepreneurship is flowing upstream. 154 1 5 3,513 1,0305 

Entrepreneurship is a new idea.  154 1 5 3,5519 1,11462 

Entrepreneurship is like a ship on a voyage. 150 1 5 3,6 1,02976 
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Entrepreneurship is like a constant problem solving exercise. 154 1 5 3,6299 0,9285 

Entrepreneurship is like parenting and caring for children. 153 1 5 3,6601 1,05234 

Entrepreneurship is a passion. 153 1 5 3,6667 1,1239 

Entrepreneurship is building quick path to the future you 

want. 
154 1 5 3,6883 1,09973 

Entrepreneurship is a joy. 153 1 5 3,6993 0,98732 

Entrepreneurship is a fire inside a person. 153 1 5 3,7059 1,14065 

Entrepreneurship is playing chess with competitors. 154 1 5 3,7468 1,01339 

Entrepreneurship is like a computer game where one should 

master every level before achieving success. 
154 1 5 3,7532 1,15646 

Entrepreneurship is swimming across stormy seas. 153 1 5 3,7843 0,99301 

Entrepreneurship is like making lemonade out of lemons. 154 1 5 3,8052 1,04211 

Entrepreneurship is like a workaholism. 153 1 5 3,8235 1,08287 

Entrepreneurship is a competition. 152 2 5 3,8487 0,94736 

Entrepreneurship is a commitment and fierce attachment. 153 1 5 3,8627 0,97373 

Entrepreneurship is the key to success in life. 152 1 5 3,875 1,08763 

Entrepreneurship is a like a bus with your team. 154 1 5 3,8831 0,92141 

Entrepreneurship is like conquering a steep hill, one after 

another. 
154 1 5 3,9091 0,92435 

Entrepreneurship is like a nurturing a tree. 154 1 5 3,9156 1,02868 

Entrepreneurship is a team playing. 152 1 5 3,9211 0,99353 

Entrepreneurship is like a building a house. 154 1 5 3,9286 0,82531 

Entrepreneurship is creating solutions and resources. 154 1 5 4,0584 0,76044 

Entrepreneurship is like harvesting – you reap what you sow. 152 1 5 4,0592 0,93662 

Entrepreneurship is braveness. 153 1 5 4,0784 1,05462 

Entrepreneurship is a never ending journey full of new people, 

places and situations. 
152 1 5 4,0855 0,9625 

Entrepreneurship is dreaming big, and getting big. 154 1 5 4,0909 0,95222 

Entrepreneurship is like tenacity – you fall down, you stand 

up. 
153 1 5 4,1765 0,95365 

Entrepreneurship is like pursuit of opportunities. 153 1 5 4,2418 0,79494 

Principal factor analysis was conducted to assess the dimensionality of the 80 items. The 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) overall measure of sampling is 0.95, indicating that data are 

higher suitable for the principal component analysis. Entrepreneurship metaphors of 

respondents were classified under 13 factors (Table 4). They were grouped and named. 

Respondents frequently chose to describe in metaphorical terms were strategy or game, 

politics or exploitation, passion, risk\mindset, dream, adventure, competition or race, disease, 

journey, parenthood, creativity or innovation, mutagen, building or creating. 

Table 4: Metaphors of entrepreneurship among respondents 

FACTOR  #1 Entrepreneurship is a strategy or game Mean 

Entrepreneurship is playing chess with tax inspector. ,553 

Entrepreneurship is like a poker game. ,609 

Entrepreneurship is a track race. ,404 

Entrepreneurship is like wrestling. ,438 
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Entrepreneurship is a marathon race. ,485 

Entrepreneurship is a competition. ,632 

Entrepreneurship is a war. ,516 

Entrepreneurship is a war game against taxes and taxcouncil. ,646 

Entrepreneurship is a constant battle. ,723 

Entrepreneurship is a survival game. ,729 

Entrepreneurship is a rebellion. ,615 

Entrepreneurship is a game. ,578 

FACTOR  #2 Entrepreneurship is a politics/ exploitation  

Entrepreneurship is like hunting after clients. ,410 

Entrepreneurship is playing chess with tax inspector. ,437 

Entrepreneurship is cheating. ,536 

Entrepreneurship is constantly hitting one‘s head against the wall. ,523 

Entrepreneurship is taking advantage upon others. ,741 

Entrepreneurship is getting as much as you can from others. ,759 

Entrepreneurship is a fever. ,579 

Entrepreneurship is a trap for entrepreneur. ,766 

Entrepreneurship is a voluntary slavery. ,634 

FACTOR  #3 Entrepreneurship is a passion  

Entrepreneurship is a passion. ,755 

Entrepreneurship is a commitment and fierce attachment. ,771 

Entrepreneurship is a joy. ,687 

Entrepreneurship is a fire inside a person. ,652 

Entrepreneurship is a team playing. ,426 

FACTOR  #4 Entrepreneurship is a risk/mindset  

Entrepreneurship is like hunting after clients. ,418 

Entrepreneurship is a war. ,411 

Entrepreneurship is like jumping off a cliff and building a plane/parachute on 

the way down. 
,692 

Entrepreneurship is swimming across stormy seas. ,446 

Entrepreneurship is like skating on a thin ice. ,487 

Entrepreneurship is like riding a wild horse. ,653 

Entrepreneurship is taking a raging bull by the horns. ,579 

FACTOR  #5 Dream  

Entrepreneurship is the key to success in life. ,522 

Entrepreneurship is a birthday cake. ,557 

Entrepreneurship is a tough nut to crack. ,486 

Entrepreneurship is a lot of money. ,730 

Entrepreneurship is a treasure chest. ,735 

FACTOR  #6 Adventure  

Entrepreneurship is a new idea. ,616 

Entrepreneurship is like wrestling. ,511 

Entrepreneurship is like a ship on a voyage. ,740 

Entrepreneurship is like a workaholism. ,502 

FACTOR  #7 Competition/ Race  

Entrepreneurship is building quick path to the future you want. ,759 

Entrepreneurship is a race for money. ,643 
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Entrepreneurship is a track race. ,467 

Entrepreneurship is the key to success in life. ,510 

FACTOR  #8 Building  

Entrepreneurship is like a building a house. ,446 

Entrepreneurship is like making lemonade out of lemons. ,507 

Entrepreneurship is machinery. ,416 

Entrepreneurship is like an ant farm. ,520 

Entrepreneurship is like bee hive. ,819 

FACTOR  #9 Mutagen  

Entrepreneurship is a gift. ,809 

Entrepreneurship is a genetic heritage. ,682 

FACTOR  #10 Creativity or Innovation  

Entrepreneurship is like a constant problem solving exercise. ,519 

Entrepreneurship is creating solutions and resources. ,526 

Entrepreneurship is like pursuit of opportunities. ,784 

FACTOR  #11 Parenthood  

Entrepreneurship is like a workaholism. ,478 

Entrepreneurship is like harvesting – you reap what you sow. ,431 

Entrepreneurship is like a nurturing a tree. ,779 

FACTOR  #12 Journey  

Entrepreneurship is a never ending journey full of new people, places and 

situations. 
,543 

Entrepreneurship is like tenacity – you fall down, you stand up. ,789 

FACTOR  #13 Disease  

Entrepreneurship is a stress factor. ,566 

Entrepreneurship is sleeplessness. ,636 

The metaphors of strategy or game include playing a chess, poker game, track race, 

competition, war, war game, battle, survival game, rebellion and game.  Entrepreneurship is 

something related with a game with competitor and war strategies. 

The metaphors of politics/exploitation reflect back hunting; cheating, hitting one‘s head, 

take advantage upon others, getting more, trap, and voluntary slavery. 

The metaphors of passion include commitment and fierce attachment, joy, fire inside a 

person, team playing. Entrepreneurship is perceived to be something emotional inside 

entrepreneur. 

The metaphors of risk and mindset embrace a risk dimension: swimming across stormy 

seas, jumping off a cliff, skating on a thin ice, riding a wild horse, taking a raging bull by the 

horns. This group of metaphors can be renamed like metaphors of nature as different elements 

from nature are given like sea, cliff, ice, horse, bull. All of them are related with risk-taking in 

entrepreneurship. 
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The metaphors of dream reflect back key to success, birthday cake, money, treasure chest. 

Dream metaphors can be associated with the common opinion on entrepreneurs are 

economically rich and successful individuals.  

The metaphors of adventure include new idea, wrestling, ship on a voyage, workaholism.  

The metaphors of competition and race are one of the popular in other studies. It is 

associated with building a future, race for money, track race, key success. 

The metaphors of building are related with a terms like house, making lemonade, 

machinery (engine), ant farm and bee hive. Entrepreneurs are believed to be creators who 

always initiate something new. 

The metaphors of innovation and creativity include problem solving, creating solutions 

and resources, pursuit of opportunities. 

Journey metaphor is related with never ending journey and tenacity that conditioned with 

you stand up when you fall down.  

Parenthood metaphors embrace harvesting and nurturing a tree. This metaphor is one of 

the tentative metaphors. If entrepreneurship is like parenthood then entrepreneurs should tend 

to have strong emotional bonds to their ventures, they should nurture and care for their 

ventures and want to see them grow; ventures should start out like vulnerable babies and go 

through developmental stages toward self-sufficient adulthood. 

Last disease metaphor includes stress related with entrepreneurship and sleeplessness. 

Passion and parenthood metaphors are interrelated with disease metaphor when 

entrepreneurship gives entrepreneur not only passion and joy, but also can be stress factor. 

5. Discussion and Conclusion 

Kyrgyzstan is one of the post-Soviet countries that try to find own way of development 

and to adapt new market conditions after huge Soviet heritage and experience. 

Entrepreneurship as one of the engines of market-oriented economy was something new for 

Soviet period generation. As known Kyrgyzstan demographically has a young population. 

Namely this young generation of the 15-25 age groups in the country was born in the last 

years of the Soviet Union and in the first years of independence period. And now they are 

university students. The results of study show that respondents usually do not bind 

entrepreneurship with cheating, slavery, exploitation. For them entrepreneurship is something 

associated with risk-taking, passion, creativity, adventure and journey. It is very important 

that young generation has positive attitude towards entrepreneurship. It will certainly be a 

good platform for developing entrepreneurship, SME in transition country like Kyrgyzstan. 
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65% of respondents answered that after graduation they would like to start their own business. 

It is encouraging that young generation appreciates starting a business as a good career 

choice. 

The findings show that entrepreneurship metaphors were classified under factors and 

renamed like strategy or game, politics or exploitation, passion, risk\mindset, dream, 

adventure, competition or race, disease, journey, parenthood, creativity or innovation, 

mutagen, building metaphors. 

Limitations and future research 

While this paper aimed to identify the entrepreneurship metaphors among Kyrgyz 

business students, it cannot be claimed that picture is complete. The Kyrgyz-Turkish Manas 

University and the American University in Central Asia are supposed to be one of the 

prestigious and leading higher education institutions in Kyrgyzstan. The findings of research 

are limited with metaphors and perceptions on entrepreneurs and entrepreneurship of young 

generation i.e. business students. Also it is limited with the conceptual equivalents of 

entrepreneurship suggested to them. The entrepreneurship metaphors of another age or 

profession group are thought to be different. 
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Özet 

Ekonomilerde yeni ticari iĢletmelerin faaliyete geçmesi ekonomik aktivite düzeyi üzerinde etkili olmaktadır. 

GiriĢimcilik faaliyetleri sonucunda oluĢan yeni pazarlar hem toplam çıktıyı artırmakta hem de iĢgücüne yönelik 

talebi artırmaktadır. Böylelikle bu faaliyetler yeni istihdam alanları yaratarak iĢsizlik sorununun çözümünde bir 

alternatif olabilmektedir. Bu amaçla çalıĢmada Türkiye‘deki giriĢimcilik faaliyetleri ile iĢsizlik oranı arasındaki 

nedensellik iliĢkisi araĢtırılmaktadır. 2010-2017 dönemine ait aylık zaman serilerinin kullanıldığı çalıĢmada 

temel değiĢken olarak ele alınan iĢsizlik oranı yanında, sanayi üretim endeksi ve ticari krediler gibi kontrol 

değiĢkenlerine de yer verilmiĢtir. GiriĢimcilik faaliyetleri olarak söz konusu dönemde açılan yeni Ģirket sayısı ele 

alınmıĢtır.  ĠĢsizlik oranı, sanayi üretim endeksi, ticari krediler ve yeni açılan iĢyeri sayısı değiĢkenlerine iliĢkin 

aylık zaman serileri arasındaki nedensellik iliĢkisi Toda Yamomato nedensellik analizi ile test edilmiĢtir. Elde 

edilen bulgular; iĢsizlik oranı ve sanayi üretim endeksinden yeni açılan Ģirket sayısına doğru tek yönlü, ticari 

krediler ile yeni açılan Ģirket sayısı arasında ise çift yönlü bir nedensellik iliĢkisi olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, ĠĢsizlik, Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURSHIP AND 

UNEMPLOYEMENT IN TURKEY 

Abstract 

In economies, the starting of new commercial enterprises has an impact on economic activity. New markets 

emerging as a result of entrepreneurial activities increase both total output and labour demand. In this study, the 

factors that are effective in the establishment of newly opened commercial enterprises are investigated. Thus, 

these activities can be an alternative to the problem of unemployment by creating new employment areas. This 

study is aimed to investigate the causal relationship between entrepreneurial activity and unemployment rate in 

Turkey. Other than to the unemployment rate, which is considered as the main variable in the study of the 

monthly time series for the period 2010-2017, control variables such as industrial production index and 

commercial loans are also included. Entrepreneurial activities are represented by number of new established 

businesses. The causality relationship between the monthly time series for the variables of unemployment rate, 

industrial production index, commercial loans and number of new established businesses is tested by Toda 

Yamamoto causality analysis. Empirical results show that there is an unidirectional causality from 

unemployment rate and industrial production index to number of new established businesses, there is a 

bidirectional causality between the number of new established businesses and total commercial loans. 

Keywords: Entrepreneurship, Unemployment, Toda-Yamamoto Causality Test.  

1. GiriĢ 

KüreselleĢme ile birlikte sosyal, ekonomik ve politik alanda yaĢanan pek çok yapısal 

dönüĢüm iĢgücü piyasalarını da yeniden Ģekillenmeye zorlamıĢtır. KüreselleĢmenin etkisiyle 

ülkeler arasında hızla yayılan dönüĢümler yalnızca teknolojik ilerleme, bilgi birikimi gibi 

olumlu alanlarda değil; ekonomik krizler, kur savaĢları gibi olumsuz geliĢmelerde de kendini 

göstermiĢtir. Böylelikle küresel krizde deneyimlendiği gibi geliĢmiĢ bir ülkede meydana gelen 

mailto:cetintash@yahoo.com
mailto:muratbicil@balikesir.edu.tr
mailto:kumru.turkoz@balikesir.edu.tr


 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

221 

 

bir krize karĢı geliĢmekte olan ülkeler daha kırılgan bir hal almaya baĢlamıĢlardır. Krizlerin 

etkisiyle ortaya çıkan yüksek iĢsizlik oranları ise ülkeleri iĢgücü piyasalarına karĢı farklı 

önlemler almaya zorlamıĢtır. Bu kapsamda bu önlemlerden yalnızca bir tanesi olarak 

‗‘giriĢimcilik‘‘ kavramının önemi ve iĢlevi belirgin bir Ģekilde artmaya baĢlamıĢtır.  

GiriĢimcilik faaliyetleri ile özellikle azgeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde ekonomik 

aktiviteler canlandırılarak yeni istihdam alanları yaratılmaktadır. Ancak artan rekabet olgusu 

söz konusu faaliyetlerin sürdürülebilir olması hususunda sınırlayıcı bir faktör olmaktadır. 

Oysaki iĢsizlik oranlarının sürekli bir Ģekilde düĢme eğilimi gösterebilmesi için yaratılan 

istihdamın kalıcı nitelikte olması ve yeni açılan iĢletmelerin rekabet ortamında ayakta 

kalabilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kamu otoritelerinin piyasaya yeni girecek olan 

giriĢimcileri rekabet ortamının olumsuz etkilerinden koruyarak, katma değeri yüksek ürünler 

üretmeleri, verimliliği artırmaları ve kalıcı istihdam yaratmaları hususunda desteklemeleri son 

derece önemli bir husus olarak görünmektedir. 

Türkiye‘de yıllar itibarıyla özellikle genç ve kadın iĢsizlik oranları yüksek seviyelerde 

seyretmekte ve düĢme eğilimi göstermemektedir. Uygulanan politikaların hedeflenen 

istihdamı yaratamıyor olması ve iĢsizlik oranlarının düĢmüyor olması ülkenin istihdam 

politikalarının sürekli olarak yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda 

önemi artan giriĢimcilik faaliyetlerinin iĢsizliğe alternatif bir çözüm yaratıp yaratamayacağı 

da son dönemin tartıĢmalı konuları arasında yer almaktadır. Bu çalıĢmada istihdam 

politikalarında aktif bir yere sahip olan giriĢimcilik kavramı ile iĢsizlik oranları, sanayi üretim 

endeksi ve ticari krediler arasındaki nedensellik iliĢkisi araĢtırılmaktadır. Bu amaçla 

çalıĢmanın ikinci bölümünde giriĢimcilik kavramı literatürdeki teoriler çerçevesinde ele 

alınmıĢ, üçüncü bölümde konu ile ilgili literatüre yer verilmiĢ, dördüncü bölümde ise 

çalıĢmada kullanılacak ekonometrik model ve veri seti tanıtılmıĢtır. BeĢinci bölümde Toda-

Yamamoto nedensellik analizi sonucunda ulaĢılan bulgulara ve bu bulgulara dayalı genel 

değerlendirmelere yer verilmiĢtir. 

2. GiriĢimcilik ve Ġstihdam: Teorik Çerçeve  

Literatürde giriĢimcilik kavramı Joseph Schumpeter ve Israel Kirzner çerçevesinde ele 

alınmaktadır. Schumpeter (1950)‘e göre giriĢimci; ekonomik dengeyi bozan ve her türlü 

yeniliği piyasaya süren bir sistemken, Kirzner (1973)‘e göre giriĢimci piyasadaki her türlü kâr 

fırsatını değerlendirebilen ve ekonomiyi dengeye yönelten bir yapıdır. Yani Schumpeter 

giriĢimciliği yenilik ile iliĢkilendirirken, Kirzner teorisini arbitraj üzerine oturtmaktadır.  
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Her iki teorik yaklaĢım çerçevesinde de giriĢimciler ekonomide iki temel fonksiyon yerine 

getirirler: Ġlk olarak kaynakların daha verimli olarak kullanılmasını sağlarlar. Bu hem daha 

verimli üretim yöntemleri ile hem de arbitraj imkânları yoluyla olmaktadır. Ġkinci olarak da 

giriĢimsel faaliyetler ile ekonomik geliĢmeyi daha da ilerletirler. Ancak bu faaliyetlerin sözü 

edilen etkileri doğurabilmesi için, piyasaya giriĢ çıkıĢın serbest olması, özel mülkiyet, 

sözleĢme özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü gibi kurumsal bir yapıya ihtiyaç vardır (Oğuz ve 

Oğuz, 2016:40).  

Bir ekonomide üretimin gerçekleĢebilmesi için toprak, emek ve sermayeyi bir araya 

getirerek kâr elde etmeyi amaçlayan giriĢimci üretimin olmazsa olmaz bir koĢuludur. 

GiriĢimcilik özellikle; yenilikçilik, yeni iĢletmelerin doğması, büyümesi ve yeni iĢ alanları 

yaratmaları bakımından oldukça önemlidir (Coulter, 2001:11). GiriĢimciliğin ortaya çıkması 

ülkelerin geliĢmiĢlik düzeylerine göre farklılık göstermektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde bu 

faaliyetlerin ortaya çıkmasında pazar mekanizmaları belirleyici iken, geliĢmekte olan 

ülkelerde hükümet politikalarının belirlediği ekonomik güdüler ön plana çıkmaktadır 

(Naffziger, 1995:32). 

GiriĢimciliğin, refah yaratma ve sosyal adaletin önemli bir bileĢeni olduğu gerçeği tüm 

dünyada kabul görmektedir. GiriĢimcilik yeni iĢlerin oluĢumuna, yenilikçiliğe, üretkenlik ve 

büyümeye katkı sağlayarak birçok ekonomik yarar oluĢturmaktadır (Türkiye GiriĢimcilik 

Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018:9).  Ayrıca yeni düĢüncelerin uygulanması, yeni 

endüstrilerin doğması ve yeni teknolojileri kullanan sektörlerde verimliliği artırması 

dolayısıyla ekonomik büyümeyi hızlandırmaktadır (Önce ve diğ., 2014:3). Bu sebeple düĢük 

faizli krediler, mevcut ve yeni iĢletmeler için vergi oranlarında düzenlemeler, etkin mali 

piyasaların geliĢtirilmesi ve piyasaya giriĢ engellerinin hafifletilmesi gibi destek 

mekanizmaları aracılığıyla giriĢimci sayısını artırmak ekonomik büyüme açısından gereklidir. 

GiriĢimciliğin teĢvik edildiği ülkelerde, yatırımların yoğunlaĢtığı, bunun sonucu olarak da 

iĢsizliğin daha düĢük oranda seyrettiği gözlenmektedir (Küçükaltan, 2009: 23).  

Türkiye‘de de istihdam sorunlarının çözümünde giriĢimcilik faaliyetleri gerek destek 

mekanizmalarıyla gerekse de eylem planları yardımıyla yaygınlaĢtırılmaya çalıĢılmaktadır. Bu 

faaliyetler tek baĢına iĢsizlik oranlarının düĢürülmesinde yeterli olmasa da devletin istihdam 

yaratma üzerindeki yükünü azaltarak genel istihdam hacminin artmasına zemin 

hazırlamaktadır.  
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Tablo 1: Türkiye‘de Açılan-Kapanan ġirket Sayıları ve ĠĢsizlik Oranları 

Yıllar 

 

 

 

Açılan ġirket 

Sayısı (Bin) 

Kapanan ġirket 

Sayısı (Bin) 

Net ġirket 

Sayısı (Bin) 

 

 Sayısı 

Net ġirket Sayısı 

ArtıĢ Oranı (%) 

ĠĢsizlik 

Oranı (%) 

2010 51971 13442 38529 16 11.2 

2011 54442 14991 39451 2 9.2 

2012 39755 16063 23692 -40 8.4 
2013 49943 17400 32543 37 9.1 

2014 58716 15822 42894 32 10.0 
2015 67622 13701 53921 26 10.3 

2016 64481 12328 52153 -3 10.9 

2017 73783 14701 59082 13 10.9 
        Kaynak: TOBB Kurulan/Kapanan ġirket Ġstatistikleri, 2010-2017.  

  

Genel olarak giriĢimcilik faaliyetlerinin arttığı ekonomilerde iĢsizlik oranlarının düĢme 

eğilimi göstermesi beklenmektedir. Tablo-1‘e bakıldığında ülkede faaliyet gösteren net 

iĢletme sayısının özellikle 2013 yılından sonra sürekli olarak artmakta olduğu buna karĢılık 

iĢsizlik oranlarının ise düĢme eğilimi göstermediği ancak artmadığı da dikkat çekmektedir. Bu 

kapsamda ülkedeki giriĢimcilik faaliyetlerinin artan nüfusun etkisiyle sürekli olarak yenisi 

eklenen iĢsizlere yeni iĢ sahaları yaratarak iĢsizlik oranlarını aynı düzeyde kalmaya zorladığı 

söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında iĢsizlik oranlarındaki bu istikrar giriĢimcilik faaliyetleri 

ile iliĢkilendirildiğinde karamsar bir tablo yaratmamaktadır. Ancak burada ihtiyaç duyulan 

nokta söz konusu faaliyetler ile iĢsizlik oranları arasındaki nedensellik iliĢkisinin 

belirlenmesidir. Çünkü ‗‘iĢsizlik oranları yükseldiği için mi bireyler kendi iĢlerini kurma 

eğilimine gitmekteler yoksa içgüdüsel olarak giriĢimcilik ruhu ile bu faaliyete atılanlar 

sebebiyle mi iĢsizlik oranları baskılanmaktadır‘‘ soruları bu faaliyetlerin teĢvik edilmesinde 

ve yaygınlaĢtırılmasında belirleyici olmaktadır. 

ĠĢsizlik ve giriĢimcilik arasındaki bağlantı hem teorik hem de ampirik literatürde açık 

değildir. Bu iki değiĢken arasındaki iliĢki negatif olabileceği gibi pozitif de olabilir. 

Literatürde iĢsizlik ve giriĢimcilik arasındaki iliĢkiye yönelik yaygın iki hipotez 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki; mesleki seçim teorisi çerçevesinde açıklanan resesyona dayalı 

itme etkisi olarak da adlandırılan itme hipotezidir. Bu hipoteze göre; iĢsizlik ve giriĢimcilik 

arasında negatif bir iliĢki bulunmaktadır. Artan iĢsizlik oranlarının, yeni bir iĢ kurmanın fırsat 

maliyetini azaltacağı ve giriĢimlerde bir artıĢa neden olacağını ileri sürülmektedir. Bu hipotez, 

bireyin giriĢimcilik tercihini ücretli istihdamının sınırlı olması durumunda bir zorunluluk 

olarak görmektedir. ĠĢin kaybedilmesi, yeni bir iĢ bulmanın zorluğu ya da mevcut iĢten elde 

edilen tatminsizlik gibi iĢgücü piyasasındaki olumsuz faktörler nedeniyle bireyin giriĢimci 

olmaya itileceğini kabul etmektedir (Payne ve Mervar, 2017: 376). Bununla birlikte, iĢsizlerin 

yeni bir iĢletme kurmak ve devam ettirmek için gerekli beĢeri sermayesinin ve giriĢimcilik 

donanımın bulunmaması, kiĢisel servetin az olması ve durağan ekonomik büyüme gibi 
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nedenlerle, yüksek iĢsizliğin daha düĢük giriĢimcilik faaliyetlerine eĢlik edeceği yönündeki 

hipoteze iliĢkin önemli itirazlarda bulunmaktadır (Verheul ve diğ., 2006: 437). 

ĠĢsizlik ve giriĢimcilik arasındaki ileri sürülen ikinci hipotez ise Schumpeter etkisi olarak 

da adlandırılan refaha dayalı çekme hipotezidir. Bu hipoteze göre; iĢsizlik ve giriĢimcilik 

arasında pozitif bir iliĢki bulunmaktadır ve giriĢimcilik faaliyetlerindeki artıĢ ekonomik 

geliĢmenin ve geçmiĢteki giriĢimcilik faaliyetlerinin yarattığı çekme etkisinin bir sonucu 

olmaktadır. Yeni giriĢimler yeni istihdam olanakları yaratarak istihdamı doğrudan, ekonomik 

performansa pozitif katkıları nedeniyle de dolaylı olarak etkileyecektir. Her iki etkinin sonucu 

olarak giriĢimcilik faaliyetlerindeki artıĢ istihdamda da bir artıĢa, dolayısıyla iĢsizlikte bir 

azalıĢa neden olacaktır. Bu hipoteze yönelik itirazlar da bulunmaktadır. Yeni giriĢimlerin 

düĢük hayatta kalma oranları ve sınırlı büyüme oranları ile birleĢtirildiğinde istihdama 

katkısının düĢük olacağı ileri sürülmektedir. Diğer bir ifadeyle yeni giriĢimcilik faaliyetlerinin 

iĢsizliğin azaltılmasına olan katkısı sınırlı düzeyde kalacaktır (Thurik ve diğ., 2008: 675) 

3. SeçilmiĢ Literatür 

ĠĢsizlik ve giriĢimcilik arasındaki iliĢkiyi araĢtıran çalıĢmalardan bazıları itme etkisini 

destekleyen sonuçlar bulmuĢken, diğer bazıları Schumpter etkisinin geçerli olduğuna yönelik 

kanıtlar elde etmiĢtir. AĢağıda giriĢimcilik faaliyetleri ile iĢsizlik oranları arasındaki iliĢkiyi 

inceleyen ampirik literatürdeki bazı çalıĢmalara ve sonuçlarına yer verilmiĢtir.  

Baptista ve Preto (2007) çalıĢmalarında; Portekiz‘de 1983-2000 döneminde farklı 

giriĢimcilik ölçütleri ile iĢsizlik oranları arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. 30 faklı Portekiz 

bölgesi için iki denklemli vektör otoregresyon modelinin kullanıldığı çalıĢmada, giriĢimcilik 

faaliyetlerindeki artıĢları dikkate almak için kullanılan spesifik ölçüme bakılmaksızın, iĢsizlik 

ve giriĢimcilik arasındaki iliĢkinin belirsiz olduğu sonucuna varılmıĢtır.  

Payne (2015) çalıĢmasında; Amerika BirleĢik Devletleri için 2000-2014 dönemine ait 

aylık verileri kullanarak giriĢimcilik-iĢsizlik arasındaki iliĢki bağlamında ekonomik politika 

belirsizliğinin rolünü incelemiĢtir. Serbest meslek oranı, iĢsizlik oranı, endüstriyel üretim ve 

ekonomik politika belirsizliği arasındaki nedensel dinamikleri ortaya çıkarmak için Toda-

Yamamoto nedensellik analizinin kullanıldığı çalıĢmada, serbest meslek oranı, endüstriyel 

üretim ve ekonomik politika belirsizliğinden iĢsizlik oranına doğru tek yönlü bir nedensellik 

iliĢkisi olduğunu göstermiĢtir.  

Apergis ve Payne (2016) çalıĢmalarında; Amerika BirleĢik Devletlerinde iĢsizlik ve 

giriĢimcilik iliĢkisini araĢtırmıĢlardır. Panel veri analizinin kullanıldığı çalıĢmada; hem kısa 

vadede hem de uzun vadede değiĢkenler arasında çift yönlü bir nedensellik iliĢkisi bulunduğu 
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gözlemlenmiĢtir. Ayrıca giriĢimcilik oranı ile kiĢi baĢına düĢen reel gelir arasında pozitif 

yönde iki yönlü bir iliĢki olduğu da çalıĢmada ulaĢılan bulgular arasında yer almaktadır.  

Payne ve Mervar (2017) çalıĢmalarında; Hırvatistan‘da giriĢimcilik-iĢsizlik iliĢkisini 

incelemiĢlerdir. 1998-2016 dönemine ait aylık verilerin kullanıldığı çalıĢmada; serbest meslek 

oranı, iĢsizlik oranı, sanayi üretimi ve krediler arasındaki nedensellik dinamikleri belirlemek 

amacıyla Toda-Yamamato nedensellik analizi uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada iĢsizlik oranındaki 

bir artıĢın serbest meslek oranında bir artıĢa neden olduğu gözlemlenmiĢ, bu nedenle 

giriĢimciliği desteklemek için kredi kullanabilirliğine özen gösterilmesi gerektiği 

vurgulanmıĢtır.  

Türkiye‘deki giriĢimcilik-iĢsizlik iliĢkisinin araĢtırıldığı çalıĢmalardan bazıları ise Ģu 

Ģekildedir: 

Güner ve Korkmaz (2011) çalıĢmalarında, Türkiye‘de istihdamın artırılmasında 

giriĢimciliğin rolünü ĠġGEM (ĠĢ GeliĢtirme Merkezi)‘ler kapsamında bulunan 270 iĢletmeye 

yüz yüze anket yöntemi uygulayarak analiz etmeyi amaçlamıĢlardır. Analiz sonucunda 

ĠġGEM‘lerde 270 iĢletme tarafından sağlanan istihdamın Türkiye‘de kurulu iĢletmelerin 

sağladığı istihdam ortalamasından iki buçuk kat fazla olduğu gözlemlenmiĢtir. Buna göre; 

ĠġGEM‘lerin giriĢimciler için iyi bir destekleme modeli olduğu, bunun için de sayılarının 

artırılması gerektiği önerilmiĢtir. 

Kum ve Karacaoğlu (2012) çalıĢmalarında; 1985-2009 döneminde Türkiye'de giriĢimcilik 

(serbest meslek) ve iĢsizlik oranları arasındaki iliĢkiyi araĢtırmaktadır. FMOLS ve DOLS 

yöntemleriyle yapılan analizde, iĢsizliğin artmasının giriĢimcilik faaliyetlerini azalttığı 

sonucuna varılmıĢtır. Analiz sonuçlarında iĢsizlik oranındaki % 1'lik bir artıĢın giriĢimcilik 

faaliyetlerini % 1,1 oranında azalttığı gözlemlenmiĢtir.  

Ġslamoğlu, Namal ve Köleoğlu (2014) çalıĢmalarında; Türkiye‘de aktif istihdam politikası 

aracı olarak giriĢimcilik programlarının etkinliğini KOSGEB destek programı çerçevesinde 

ele almıĢlardır. KOSGEB‘in uygulamaya koyduğu ―Yeni GiriĢimcilik Destek Programı‖nın, 

program yararlanıcılarına olan etkilerinin anket yöntemi ile incelendiği çalıĢmada 2013 yılı 

itibarıyla 219 kiĢiye ulaĢılmıĢtır. Katılımcıların aldıkları destek ve eğitimden memnun 

oldukları ancak sermayesi olmayan giriĢimcilere baĢlangıç sermayesi ya da mikro kredi 

verilerek daha fazla destek sağlanması gerektiği sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.   

Özerkek ve Doğruel (2015) çalıĢmalarında; Türkiye‘de 1970-2013 dönemi için serbest 

meslek ve iĢsizlik arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢlardır. Johansen eĢbütünleĢme analizi ve vektör 

hata düzeltme modelinin kullanıldığı çalıĢmada, değiĢkenler arasında uzun dönemli bir iliĢki 
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olduğu ve serbest meslek oranından iĢsizlik oranına doğru tek yönlü bir nedensellik iliĢkisi 

olduğu gözlemlenmiĢtir. 

Oğuz ve Oğuz (2016) çalıĢmalarında; Türkiye‘de kamu sektöründe giriĢimciliğin rolünü, 

rekabet ve istihdam politikalarının etkinliğini teorik bir bakıĢ açısıyla ele almaktadır. 

ÇalıĢmada devletin iĢsizlik sorununa kısa vadede çözüm bulmak amacıyla geniĢ kitlelere iĢ 

yaratma ve iĢgücü piyasasını daha esnek hale getirme önceliklerine yönelmesi eleĢtirel bir 

bakıĢ açısıyla ele alınmıĢtır. Bu kapsamda ülkede bireysel giriĢimciliği ve yenilikçiliği 

destekleyen politika ve hedefler üretilemediği bunun ise uzun vadede istikrarlı bir büyüme 

için gerekli koĢul olduğu belirtilmiĢtir. 

4. Veri, Yöntem ve Bulgular 

Türkiye‘deki giriĢimcilik faaliyetleri ile iĢsizlik arasındaki nedensellik iliĢkisinin 

araĢtırıldığı çalıĢmada; açılan Ģirket sayısı (AS), iĢsizlik oranı (IO), sanayi üretim endeksi 

(SUE), toplam krediler (TK) değiĢkenlerine iliĢkin 2010-Q1 ve 2017-Q10 dönemine ait aylık 

zaman serileri kullanılmıĢtır. Analizde kullanılan değiĢkenlere ait veriler Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden (TCMB-EVDS) alınmıĢtır. Toda-

Yamomato nedensellik analizinin kullanıldığı çalıĢmada; nedensellik testi uygulanmadan 

önce değiĢkenler hareketli ortalama yöntemine göre mevsim etkilerinden arındırılmıĢ ve doğal 

logaritması alınmıĢtır. Mevsim etkilerinden arındırılmıĢ ve logaritması alınmıĢ zaman serileri 

açılan Ģirket sayısı (LNASSA), iĢsizlik oranı (LNIOSA), sanayi üretim endeksi (LNSUESA), 

toplam krediler (LNTKSA) Ģeklinde ifade edilmiĢtir. 

Tablo 2: ADF ve Philips Perron (PP) Birim Kök Testi Sonuçları 

  Düzey (ADF-t Ġstatistiği)   Birinci Fark (ADF-t Ġstatistiği)   

DeğiĢken Sabitli  1% 5% 10% Sabitli 1% 5% 10% 

LNASSA -1.14412 -3.50305 -2.89323 -2.58374 -19.2394 -3.50305 -2.89323 -2.58374 

LNIOSA -2.17862 -3.50305 -2.89323 -2.58374 -6.52638 -3.50305 -2.89323 -2.58374 

LNSUESA -1.93907 -3.50388 -2.89359 -2.58393 -13.203 -3.50388 -2.89359 -2.58393 

LNTKSA -3.71673 -3.50224 -2.89288 -2.58355 -3.26956 -3.50473 -2.89396 -2.58413 

         
DeğiĢken Düzey (PP Test Ġstatistiği) Birinci Fark (PP Test Ġstatistiği) 

DeğiĢken Sabitli 1% 5% 10% Sabitli 1% 5% 10% 

LNASSA -2.33196 -3.50224 -2.89288 -2.58355 -20.8463 -3.50305 -2.89323 -2.58374 

LNIOSA -1.96011 -3.50224 -2.89288 -2.58355 -6.56226 -3.50305 -2.89323 -2.58374 

LNSUESA -3.36082 -3.50224 -2.89288 -2.58355 -36.7625 -3.50305 -2.89323 -2.58374 

LNTKSA -3.0326 -3.50224 -2.89288 -2.58355 -8.67807 -3.50305 -2.89323 -2.58374 

DeğiĢkenlerin entegre derecesini belirlemek için GeniĢletilmiĢ Dickey Fuller (Augmented 

Dickey Fuller- ADF) ve Philips Perron (PP) birim kök testleri uygulanmıĢtır. Birim kök testi 
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sonuçlarına göre LNASSA, LNIOSA, LNSUESA değiĢkenleri birinci farklarında durağan 

iken, LNTKSA değiĢkeninin düzeyde durağan olduğuna karar verilmiĢtir. Buna göre 

LNASSA, LNIOSA, LNSUESA değiĢkenleri I(1) ve LNTKSA değiĢkeni I(0)‘dır. 

Birim kök testinin ardından nedensellik analizi için gecikme sayısının tespiti amacıyla 

bilgi kriteri değerlerine bakılmıĢ ve uygun gecikme uzunluğu 3 olarak tespit edilmiĢtir. 

Gecikme uzunluğu için bilgi kriterlerinin aldığı değerler Tablo-3‘de verilmiĢtir.   

Tablo 3: Gecikme Sayısı Tespiti Ġçin Bilgi Kriteri Değerleri 

Gecikme LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0  274.6076 NA   2.17e-08 -6.293199 -6.179043 -6.247257 

1  766.6352  926.8428  3.38e-13 -17.36361  -16.79283* -17.13390 

2  795.7716  52.17448  2.50e-13 -17.66911 -16.64171  -17.25563* 

3  813.1241   29.45892*   2.44e-13*  -17.70056* -16.21654 -17.10331 

4  825.6156  20.04452  2.68e-13 -17.61897 -15.67832 -16.83795 

5  832.2183  9.980844  3.39e-13 -17.40043 -15.00316 -16.43564 

6  846.1181  19.71821  3.67e-13 -17.35158 -14.49769 -16.20302 

7  858.6340  16.59094  4.14e-13 -17.27056 -13.96004 -15.93823 

8  872.1417  16.64895  4.64e-13 -17.21260 -13.44546 -15.69650 

Nedensellik analizinde Toda-Yamamoto yaklaĢımının tercih edilmesinin temel nedeni; 

hem gözlem sayısının azlığına hem de değiĢkenlerin düzey mi yoksa gecikmeli değerlerinde 

mi durağan olduğuna bakmaksızın analize imkân tanımasıdır (Toda and Yamamoto, 

1995:227). Toda-Yamamoto (1995) nedensellik analizinde VAR modelindeki gecikme sayısı 

(k), maksimum entegre derecesiyle (d) geniĢletilerek değiĢkenlerin düzey değerleriyle tahmin 

edilmektedir. DeğiĢkenlerin düzey değerleri kullanılarak (k+dmax) dereceden VAR modeli 

aĢağıdaki gibi gösterilmiĢtir: 
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Toda Yamamoto nedensellik testi Denklem 1,2,3 ve 4 kullanılarak Tablo-4‘te yer alan 

hipotezlerin MWALD testi yardımıyla sınanması ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Tablo 4: Toda Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları 

BoĢ Hipotez 

Ki-Kare 

Ġst. 

(Olasılık ) 

Sonuç 

0...: ,12,11,10  kH   ĠĢsizlik oranı açılan Ģirket sayısının nedeni 

değildir. 

14,96 

(0,0048) 
0H Red 

0...: ,12,11,10  kH   Sanayi üretim endeksi açılan Ģirket sayısının nedeni 

değildir.   

31,65 

(0,0000) 
0H Red 

0...: ,12,11,10  kH  Toplam krediler açılan Ģirket sayısının nedeni 

değildir. 

20,63 

(0,0040) 
0H Red 

0...: ,32,31,30  kH   Açılan Ģirket sayısı iĢsizlik oranının nedeni 

değildir. 

3,62 

(0,4580) 
0H

Kabul 

0...: ,32,31,30  kH   Sanayi üretim endeksi iĢsizlik oranının nedeni 

değildir. 

12,41 

(0,0140) 
0H Red 

0...: ,32,31,30  kH   Toplam krediler iĢsizlik oranının nedeni değildir. 15,56 

(0,0037) 
0H Red 

0...: ,52,51,50  kH  Açılan Ģirket sayısı sanayi üretim endeksinin 

nedeni değildir. 

5,86 

(0,209) 
0H

Kabul 

0...: ,52,51,50  kH  ĠĢsizlik oranı sanayi üretim endeksinin nedeni 

değildir. 

22,81 

(0,0000) 
0H Red 

0...: ,52,51,50  kH  Toplam krediler sanayi üretim endeksinin nedeni 

değildir. 

21,92 

(0,0002) 
0H Red 

0...: ,72,71,70  kH  Açılan Ģirket sayısı toplam kredilerin nedeni 

değildir. 

12,17 

(0,0160) 
0H Red 

0...: ,72,71,70  kH  ĠĢsizlik oranı toplam kredilerin nedeni değildir. 14,23 

(0,0060) 
0H Red 

0...: ,72,71,70  kH   Sanayi üretim endeksi toplam kredilerin nedeni 

değildir. 

8,64 

(0,070) 
0H

Kabul 

Nedensellik testi sonuçlarına göre; iĢsizlik oranından açılan Ģirket sayısına, sanayi üretim 

endeksinden açılan Ģirket sayısına doğru tek yönlü nedensellik iliĢkisi olduğu ve açılan Ģirket 

sayısı ile toplam krediler arasında iki yönlü nedensellik olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Elde 

edilen bulgular Payne ve Mervar (2017) çalıĢmasında ifade edilen iĢsizliğin giriĢimcilik 

üzerindeki itici etkisi hipoteziyle uyumludur. ĠĢsizlik oranından açılan Ģirket sayısına doğru 

tek yönlü nedenselliğin varlığı bu hipotezi destekler niteliktedir. 
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5. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Türkiye‘de 2012 yılından itibaren özellikle genç iĢsizlik oranlarında bir artıĢ eğilimi 

olduğu gözlemlenmektedir. Artan nüfusa ve artan büyümeye paralel düzeyde istihdam alanı 

yaratılamaması iĢsizliğe alternatif bir çözüm olarak giriĢimcilik faaliyetlerinin önemini 

artırmaktadır. Schumpeter ve Kirzner‘a göre bu faaliyetler artan rekabet ortamında yeni iĢ 

alanları yaratarak ve kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayarak ekonomik ve sosyal 

refahı artırmaktadır. Bu amaçla çalıĢmada 2010-2017 dönemi arasında Türkiye‘deki 

giriĢimcilik faaliyetleriyle iĢsizlik arasındaki nedensellik iliĢkisi sanayi üretimi ve ticari 

krediler de analize dâhil edilerek incelenmiĢtir. Toda-Yamamato nedensellik analizi 

sonucunda ulaĢılan iĢsizlik oranından açılan Ģirket sayısına doğru tek yönlü nedensellik 

bulgusu Payne ve Mervar (2017)‘ın çalıĢmasında ifade edilen iĢsizliğin giriĢimcilik 

üzerindeki itici etkisi hipotezi ile uyumludur. Ayrıca çalıĢmada sanayi üretim endeksinden 

açılan Ģirket sayısına doğru tek yönlü ve açılan Ģirket sayısıyla toplam krediler arasında çift 

yönlü nedensellik iliĢkisi olduğu tespit edilmiĢtir. 

Elde edilen bulgular; iĢsiz kalanların yeni iĢ kurmalarını tetikleyen bir süreç baĢlatmakta 

olduğunu göstermekte, bu durum sanayi üretim endeksi ve toplam kredilerin giriĢimcilik 

faaliyetleriyle nedensel iliĢkisine yansımaktadır. Bu bulgular kapsamında, özellikle iĢ kurma 

fikri olan genç iĢsizlere yönelik finansman kolaylıklarının ve gerekli eğitim desteği 

sağlanmasının hem istihdamı hem de büyümeyi olumlu olarak etkilemesi beklenmektedir. 

Diğer yandan giriĢimcilik faaliyetleri yeni fikirlerin oluĢumuyla yeni ürün ve hizmetlerin 

geliĢtirilmesini, çeĢitlendirilmesini ve rekabeti teĢvik ederek ekonomik geliĢmeyi 

ilerletmektedir. Bu kapsamda devletin yenilikçiliği doğuracak giriĢim faaliyetlerini düĢük 

faizli krediler, vergi oranlarında düzenlemeler ve baĢlangıç sermayesine teĢvikler Ģeklinde 

desteklemesinin de ekonomik geliĢmeyi olumlu olarak etkileyeceği düĢünülmektedir. 
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Özet 

Uluslararası turizm hareketlerinin dünya genelinde hızla büyümeye devam etmesi, turizm endüstrisinin 

getirilerinden daha fazla pay almak isteyen ülkeler arasındaki rekabetin de giderek artmasına neden olmaktadır. 

Bu bağlamda günümüzde birçok ülke, sahip olduğu turizm potansiyelini etkin bir Ģekilde kullanabilmek için 

yoğun bir çaba göstermektedir. Destinasyonların bu yönde gösterdikleri çabalar sonucu, turizm talebinin 

beklentilerine uygun yeni pazar alanlarının ortaya çıktığına tanık olunmaktadır. Bu yeni pazar alanlarından biri 

de sağlık turizmidir. Diğer bir ifadeyle, sağlık turizmi günümüzde hızla büyüyen bir alternatif pazar alanı olarak 

dikkati çekmektedir. Nitekim, sağlık turizminin günümüzde yaklaĢık 100 milyar dolarlık bir pazar hacmine sahip 

olduğundan bahsedilmektedir. Bu bağlamda sağlık turizmi amaçlı seyahatler günümüzün popüler turizm 

hareketleri arasına girmiĢ ve sağlık turizminin meydana getirdiği gelir bu alanı daha cazip hale getirmiĢtir. Sağlık 

turizmi amacıyla seyahat eden turistler ziyaret ettikleri destinasyonlarda dinlenme, spor vb. aktivitelere zaman 

ayırmakla birlikte, bu turizm türünde öncelikli seyahat motivasyonu tedavi olma amacını taĢımaktadır.  

Orta Asya ülkelerinde kısrak sütünün mayalanmasıyla elde edilen bir tür içecek olan kımız yüzyıllardır 

tedavi amaçlı kullanılmakta ve bu tedavi türünün birçok yararı olduğu bilinmektedir. Betimleyici nitelikteki bu 

çalıĢmada, sağlık turizmi kapsamında kımız tedavisi üzerine odaklanılmıĢtır. Bu bağlamda; kımız olgusunun 

tanımı, içeriği, kımız tedavisinin tarihsel geliĢimi ve yararları üzerinde durulmuĢtur. Bunun yanında, dünyada 

kımız tedavisi uygulayan ülkeler hakkında bilgi verilmiĢtir. ÇalıĢmada ortaya konan tespitlerin, sağlık turizmi 

literatürüne yeni bir bakıĢ açısı getirmesi ve bu konuda ileride yapılacak olan araĢtırmalara ıĢık tutması 

beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Medikal Turizm, Kımız Tedavisi. 

AN INVESTIGATION ON KUMIS TREATMENT IN THE CONTEXT OF HEALTH 

TOURISM 

Abstract 

Continuing growth and expansion of international tourism around the world has increased competition 

between countries, which desire to expand shares in the industry. Therefore, many countries are trying to use 

efficiently their touristic potential, while displaying their efforts. The result of increasing tourism demand is 

formation of new destinations, which emerge in new market areas. One of these new markets is health tourism. 

Nowadays health tourism is attracting more attention as a rapidly growing alternative market. As a fact, health 

tourism is a market worth approximately 100 billion dollars today. In this context, health tourism travel become 

popular tourism activity and revenue from health tourism made this field more attractive. Tourists traveling for 

health purpose spend their time on recreation, sport and other activities during these tours, however, the main 

purpose of health tourism not only getting treatment but also travelling.  

Kumis, which is composed from fermented mare milk, has been used in central Asian for medical purposes 

for centuries and this type of treatment is known to have many benefits. This descriptive study focuses on 

medical treatment within health tourism. In this context; the definition, content, historical development and 

benefits of kumis treatment are emphasized. Besides, information has been given about countries which use 

kumis treatment in the world. The findings of the study are expected to bring a new perspective to the health 

tourism literature. 

Keywords: Health Tourism, Medical Tourism, Kumis Treatment. 
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1. GiriĢ 

Günümüzde uluslararası turizm hareketleri hızla büyümeye devam etmektedir. ġüphesiz 

bu hızlı büyümede insanların gelir düzeylerinin artmasına bağlı olarak refah seviyelerinin 

yükselmesinin, genel olarak boĢ zaman artıĢının, teknolojinin hızlı geliĢiminin ve insanların 

bilgiye daha kolay ulaĢmaları sonucu farklı yerleri keĢfetme isteklerinin önemli rolü 

bulunmaktadır. Uluslararası turizm hareketleri, döviz kazandırıcı yönü ile özellikle geliĢmekte 

olan ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli bir itici güç haline gelmiĢtir. Turizmin 

kültürler arası yakınlaĢmaya ve dolayısıyla evrensel barıĢa yapmıĢ olduğu katkılar da hesaba 

katıldığında (Yirik, 2014) günümüzün en önemli endüstrilerinden biri olarak kabul görmesi 

doğal kabul edilebilecektir. 

BirleĢmiĢ Milletler Dünya Turizm Örgütü‘nün (UNWTO) 2017 yılına iliĢkin yayımladığı 

raporda uluslararası turist varıĢları 2017 yılında 1 milyar 322 milyona ulaĢmıĢtır. 2018 yılına 

iliĢkin öngörülerde uluslararası turist varıĢlarındaki artıĢın %4-5 oranında olacağı tahmin 

edilmektedir. Avrupa kıtası uluslararası turist varıĢlarında halen en büyük payı almaya devam 

etmektedir. Avrupa, 2017 yılında bir önceki yıla göre %8 oranında büyüyerek Afrika ile 

birlikte uluslararası turist varıĢlarındaki en büyük sıçramayı gerçekleĢtiren bölge olmuĢtur. 

Büyüme oranları Asya ve Pasifik bölgesinde %6, Ortadoğu‘da %5 ve Amerika‘da ise %3 

olarak gerçekleĢmiĢtir (UNWTO World Tourism Barometer, 2018). Günümüzde dünya 

nüfusunun yaklaĢık 7 milyar 610 milyon olduğu hesaba katılırsa, dünyadaki nüfusun yaklaĢık 

%18‘inin uluslararası turizm hareketine katılmakta olduğu söylenebilir 

(http://www.worldometers.info/world-population/). Yine UNWTO‘nun verilerine göre 

uluslararası turizm gelirleri 2016 yılında 1 trilyon 220 milyar dolara ulaĢmıĢtır. Uluslararası 

turizm hareketlerinin meydana getirdiği gelirlerin kıtalara göre dağılımı; Avrupa (%36,7), 

Asya ve Pasifik (%30,1), Amerika (%25,7), Orta Doğu (%4,7) ve Afrika (%2,9) Ģeklindedir. 

Öte yandan uluslararası turizm hareketlerine katılan kiĢilerin seyahat amaçlarına bakıldığında; 

boĢ zaman, eğlence ve tatil amaçlı (%53), arkadaĢ ve akraba ziyareti, sağlık, din ve diğer 

amaçlı (%27) ve iĢ amaçlı (%13) ziyaretler Ģeklinde bir görünüm ortaya çıkmaktadır 

(UNWTO Tourism Highlights, 2017).  

Diğer taraftan, günümüzde uluslararası turizm hareketlerinden daha fazla pay alma 

yönünde ülkeler arasında ciddi bir rekabetin yaĢandığına tanık olunmaktadır. Bu bağlamda 

birçok ülke sahip olduğu turizm potansiyelini etkin bir Ģekilde kullanabilme çabası içindedir. 

Bu çabalardan birisi de turizmi çeĢitlendirme ve tüm yıla yayabilme yönündedir. Bu bağlamda 

günümüzde deniz-güneĢ-kum üçgenine dayalı tatil anlayıĢına ek olarak yeni alternatiflerin ön 

plana çıkmaya baĢladığı görülmektedir. Bunlardan birisi de sağlık turizmidir. 

http://www.worldometers.info/world-population/


 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

233 

 

En basit biçimde sağlık turizmi; ―ikamet edilen yerden baĢka bir yere (yurtiçi veya 

yurtdıĢı) herhangi bir sağlık sebebiyle hizmet almak için yapılan seyahat‖, Ģeklinde 

tanımlanabilir (Türkiye Sağlık Turizmi Derneği, 2018). Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve 

Turizm Bakanlığı‘nın tanımına göre ise sağlık turizmi, tedavi amacı ile yapılan seyahatlerdir. 

Sağlık turizminin, fizik tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi olanlarla birlikte uluslararası 

hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluĢlarının büyümesine olanak sağlayan bir turizm 

türü olduğu belirtilmektedir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018a). Literatürde sağlık 

turizmi ile ilgili olarak yapılan tanımlardan bazıları Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

Kördeve‘ye (2016) göre sağlık turizmi; ―insanların sağlıklarını korumak için ikamet 

ettikleri yerden baĢka bir yere seyahat ederek profesyonel bilgi birikimi olan bir otelde 

fiziksel bakım, diyet, sağlıklı beslenme, gevĢeme ve zihinsel eğitim almalarıdır‖.  

Goodrich ve Goodrich (1987‘den aktaran Temizkan ve diğ., 2015: 396) sağlık turizmini; 

―bir turistik tesisin veya bölgenin, mevcut kaynaklarının, sağlık hizmetleri ve tesislerinin 

geliĢtirilmesi yoluyla turistik çekiciliğinin artırılma çabası‖, Ģeklinde tanımlamıĢlardır.  

Zengingönül ve arkadaĢları (2012) ise, günümüzde sağlık turizminden yararlanmak 

isteyenlerin, sağlık sorunlarını çözerken yalnızca kendi ülkelerindeki doktorları ya da fiyatları 

değil; en iyi çözüm ve en iyi fiyat seçeneklerini değerlendirerek hareket ettiklerini 

belirtmektedir. Yazarlar bundan yola çıkarak sağlık turizmini; ―tedavi ve tatil amaçlı, 

Ģehirlerarası ya da ülkelerarası yapılan seyahatlerden doğan tüm etkinlikler‖, Ģeklinde 

tanımlamıĢlardır. 

Ġnsanlar geçmiĢten bugüne sağlıklarını kaybettikleri dönemlerde buna çare bulabilmek 

için farklı arayıĢlara girmiĢlerdir. Bu arayıĢların bir sonucu olarak sürekli yaĢanılan, ikamet 

edilen yerden baĢka yerlere tedavi olabilmek amacıyla çeĢitli seyahatler meydana gelmiĢtir. 

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği‘nin (TÜRSAB) sağlık turizmi raporunda, sağlık 

turizminden Antik Yunan'dan bu yana bilinen bir turizm türü olarak bahsedilmiĢtir. Yunan 

hastaların o dönemlerde tedavi olmak amacıyla Epidauria adlı kasabaya akın ettikleri 

bilinmektedir. Hatta bu kasabanın adı, sağlık tanrısı Asklepios'un yaĢadığı yer olarak da 

geçmektedir. Ġlerleyen yüzyıllarda da Ģifa arayan hastalar su ile gelen sağlık anlamına gelen 

Salus Per Aquam (SPA) ya da sanatoryumların (tedavi merkezleri) bulunduğu yerlere seyahat 

etmiĢlerdir (Türsab Sağlık Turizmi Raporu, 2013). BaĢka kaynaklarda ise, sağlık turizminin 

tarihsel geçmiĢinin antik uygarlıklara dayandığından bahsedilmektedir. Bu uygarlıklar 

arasında Sümerlerin sıcak kaynakların etrafında bilinen en eski sağlık tesislerini inĢa ettiği ve 

bu tesislerin su akan havuzlar içeren çok büyük tapınaklar olduğu belirtilmektedir (Türkiye 

Sağlık Vakfı, 2010). Diğer taraftan Rönesans ile birlikte Avrupa ve Ġngiltere‘de sadece sanat 
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ve kültürün yeniden doğuĢu gerçekleĢmemiĢ, aynı zamanda sağlık turizmi de ortaya çıkmıĢtır. 

Örneğin 1326 yılında keĢfedilen Sular Kasabası demir zengini sıcak su kaynaklarına sahip 

olduğu için Avrupa'da kısa sürede ün kazanmıĢ ve I. Petro ve Victor Hugo gibi kiĢiler burayı 

ziyaret etmiĢlerdir. Yine 16. yüzyılda zengin Avrupalılar tarafından St. Mortiz, Ville d' Eaux, 

Baden Baden, Aachen ve Ġngiltere'deki Bath gibi SPA'lar içeren turistik kasabalar 

keĢfedilmiĢtir. Örneğin sağlık turizminin geliĢimiyle birlikte Bath kasabasında yollar 

kaldırımlarla döĢenmiĢ, sokaklar ıĢıklandırılmıĢ ve oteller ile restoranlar güzelleĢtirilmiĢtir 

(Zengingönül ve diğ., 2012: 7). 

Günümüzde çeĢitli ülkelerde sağlık maliyetlerinin artması gibi birtakım nedenler, bu iĢi 

daha kaliteli ve ekonomik olarak yapmayı baĢaran ülkeleri ön plana çıkarmıĢ ve bu durum 

dünya turizminde sağlık turizmi sektörünün oluĢmasına olanak sağlamıĢtır. Bu bağlamda, 

2012 yılı itibariyle uluslararası sağlık turizmine katılan hasta sayısının 50 milyona 

ulaĢtığından ve sağlık turizminin yaklaĢık 100 milyar dolarlık bir pazar hacmine sahip 

olduğundan bahsedilmektedir. Bununla birlikte dünyada sağlık turizmi pazar hacminin yıllık 

%20 ile %30‘luk bir artıĢ hızı ile büyümekte olduğu öne sürülmektedir (Batı Akdeniz 

Kalkınma Ajansı, 2013; Erdem ve diğ., 2015; Aydın ve Aydın, 2015).  

Literatürde sağlık turizminin genellikle üç türe ayrıldığı belirtilmektedir. Bunlar (Türkiye 

Sağlık Vakfı, 2010; Zengingönül ve diğ., 2012; Türsab Sağlık Turizmi Raporu, 2013; DaĢdan, 

2014; Erdem ve diğ., 2015; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018a) tıp ya da medikal 

turizm, termal turizmi ve yaĢlı ve engelli turizmidir. Bu çalıĢmada medikal turizm üzerine 

odaklanılmıĢtır. 

 Erdem ve arkadaĢlarına (2015: 242) göre medikal turizm, bireylerin hastane ortamlarında 

gerçekleĢtirilen bazı sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını içeren tedavi amaçlı ziyaretleri 

kapsamaktadır. Yazarlar bu tedavi hizmetlerine örnek olarak; plastik-estetik cerrahi 

ameliyatlarını, göz kusuru düzeltme operasyonlarını, diĢ tedavilerini, kalp operasyonlarını ve 

tüp bebek uygulamalarını göstermiĢlerdir. Kördeve (2016) ise, medikal turizmi genellikle 

yüksek gelirli ülkelerden düĢük ve orta gelirli ülkelere daha ucuz sağlık hizmeti almak için 

yapılan seyahatler olarak betimlemiĢlerdir. Bu seyahatler aynı ülkede iller arası olabileceği 

gibi uluslararası seyahat Ģeklinde de meydana gelebilmektedir. Yazar bu bağlamda, medikal 

turizm dendiğinde tıbbi tedavi hizmetlerinin akla gelmesi gerektiğini belirtmektedir.  

Beladi ve arkadaĢları (2017) ise medikal turizmi, insanların tıbbi tedaviye eriĢmek için 

yurtdıĢına seyahat ettiği bir olgu olarak tanımlamıĢlardır. Yazarlar, birçok ülkenin özellikle 

2008 yılında yaĢanan küresel mali krizin ardından, medikal turizmi ekonomilerini 

canlandırmak için kullanmaya baĢladığını öne sürmektedir. Ayrıca, 1997 yılındaki Asya mali 
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krizinden bu yana, Asya'daki birçok ülkenin tıbbi turizm endüstrisini tanıtmaya ve 

geliĢtirmeye önem verdikleri belirtilmektedir. 

Günümüzde medikal turizm amacıyla en çok seyahat edilen destinasyonlar arasında 

Türkiye, Hindistan, Malezya, Brezilya, Tayland, Meksika, Kostarika, Tayvan, Güney Kore ve 

Singapur gibi ülkeler bulunmaktadır (Stephano, 2018). Örneğin Hindistan, medikal turizm 

sektöründeki önemli aktörlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Hindistan‘ın bu alandaki en 

büyük üstünlüğü fiyat-kalite dengesinde kendini göstermektedir. BaĢka bir ifadeyle, Hindistan 

kaliteli bir sağlık hizmetini Amerika BirleĢik Devletleri‘ndeki (ABD) fiyatlardan çok daha 

ucuza sunabilmektedir. Bu yönüyle Hindistan, sağlık turizmi alanındaki en önemli 

destinasyonlardan biri olarak nitelendirilmektedir. Benzer Ģekilde Malezya da medikal 

turizmde ABD‘ye kıyasla çok daha ucuza nitelikli hizmet sunmaktadır. Malezya‘daki hastane 

odalarının tıpkı beĢ yıldızlı otel odalarının konforuna sahip oldukları belirtilmektedir. Hatta 

Malezya‘ya sağlık turizmi amacıyla gelen yabancı turistler bu konforla henüz hava limanında 

tanıĢmaktadır. Bu kapsamda Malezya Sağlık Seyahat Konseyi (MHTC), Kuala Lumpur ve 

Penang havaalanlarında salon ve kapıcı hizmeti sağlamaktadır. Bununla birlikte, 

Malezya 2015 yılında International Medical Travel Dergisi (IMTJ) tarafından yılın en iyi 

sağlık ve medikal turizm ödülünü almayı baĢarmıĢtır. Brezilya ise, dünyaca ünlü plastik 

cerrahlarıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından en iyi sağlık hizmeti sunan ülke olarak 

belirlenmiĢtir. Brezilya‘ya gelen hastalar daha çok kozmetik ve plastik cerrahi hizmetleri 

almaktadır. (Stephano, 2018). Öte yandan Tayland da medikal turizm açısından önemli bir 

destinasyon olarak kabul görmektedir. Ülke, medikal turizm açısından estetik cerrahi ile ön 

plana çıkmıĢtır (Ġçöz, 2009). Tayland‘ın sadece sağlık turizmi amacıyla yılda yaklaĢık 1,5 

milyon turist ağırladığı ifade edilmektedir (DaĢdan, 2014).  

Diğer taraftan, ilgili Türkçe yazında çok fazla yer bulmamakla birlikte, özellikle Orta 

Asya ülkelerinde kısrak sütünden üretilen kımızın yıllardır tedavi amacıyla kullanıldığı 

bilinmektedir. Kımız tedavisi özellikle Orta Asya ülkelerinde önemli bir sağlık turizmi 

potansiyeline sahip olmasına rağmen, bu alanda önemli tanıtım eksikliğinin bulunması 

potansiyelden yeterince faydalanılamamasına neden olmaktadır. Betimsel nitelikteki bu 

çalıĢmada, kımız olgusunun kavramsal içeriği, tarihsel geliĢimi, kımız tedavisinin faydaları ve 

dünyadaki bazı ülkelerde kımız tedavisine yönelik mevcut uygulamalar üzerinde durulmuĢtur. 

ÇalıĢmada ortaya konan tespitlerin, sağlık turizmi literatürüne yeni bir bakıĢ açısı 

kazandırması umulmaktadır. 
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2. Kımız Olgusunun Kavramsal Ġçeriği ve Kımız Tedavisi 

Kımız sözcüğü, Türk dilinin yer aldığı Ural - Altay dil grubu içerisinde birçok topluluk 

tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. ÇeĢitli ülkelerde koumiss, kumiss, kuymiss, 

kymyz, qymyz, qımıź, kumiz gibi isimlerle ifade edilmektedir (Tegin ve Gönülalan, 2014). 

Kımız, kısrak sütünden üretilen ve Orta Asya‘da Türkler tarafından sevilerek tüketilen, mayalı 

ve alkollü bir süt içeceğidir. Kımız; beyaz renkte, süte göre daha akıĢkan ve saf yapıdadır. 

Ġçinde pıhtı parçacıkları içermeyen bir içecektir. Kendine özgü tat, koku ve aromaya sahiptir. 

Kımızda alkol kokusu dıĢında yabancı bir koku bulunmaz. Bununla birlikte kımızdaki alkol 

oranı oldukça düĢüktür. Bu oran portakal, mandalina gibi birçok meyvenin içerdiği alkol 

oranına yakındır. Kımızı ilk kez içen kiĢilerin, buruk (kekremsi) bir tat hissettikleri, ancak 

içtikçe bu tada alıĢtıklarını söyledikleri belirtilmektedir (Karagözlü, 2003). 

Ġlk atların milattan önce (M.Ö.) 2500 civarında ehlîleĢtirildiğine inanılmaktadır. 

Ġngiltere‘de Exeter Üniversitesi profesörlerinden Outram, 2009 yılında Kazakistan‘ın Botai 

arkeolojik alanında yaptığı kazılarda çok sayıda at diĢi bulmuĢtur. At diĢlerinin M.Ö. 3500‘e 

ait olduğunu belirleyen Outram, diĢlerin vahĢi atlara değil ehlileĢmiĢ atlara ait olduğunu 

belirlemiĢtir. Bu keĢif, en eski at ehlileĢtirmenin Kazakistan‘da gerçekleĢtiğini kanıtlamıĢtır. 

Outram, Botai‘de bulduğu at kalıntılarının sayısının insan kalıntılarından çok daha fazla 

olduğunu belirtmiĢtir. Bu gözlemin ise, Botai medeniyetinin en eski at yetiĢtiren topluluk 

olduğunu gösterdiği açıklanmıĢtır. Bununla birlikte, Botai halkının 5500 yıl önce yetiĢtirmeye 

baĢladığı atların, tarla sürmek için değil at üstünde seyahat etmek için kullandığı sonucuna 

varılmıĢtır. Botai‘deki mezarlarda bulunan bazı kapların içinde at sütüne ait yağ  kalıntılarının 

varlığı kanıtlanmıĢtır. Mezarlarda ölülerle birlikte gömülen kımız karıĢtırıcılarının ve kapların 

da bulunması üzerine en eski kımızın 5500 yıl önce yapıldığı açıklanmıĢtır (Akbulut, 2015).  

Kımızın kimyasal yapısı hakkında ilk bilimsel bilgi, Rus ordusunda görev yapan Ġskoçyalı 

Griw'in 1784 yılında yazdığı rapor olmuĢtur. Fakat bu rapordan önce, Tatar Türklerinin 

yaĢadığı bölgeye 1253 yılında seyahat eden Fransız W. Rubrikas kımızın yapılıĢı, tadı, sarhoĢ 

edici ve insan sağlığı üzerindeki tesirleri hakkında bilgiler vermiĢtir. Bu bilgilerden önce de 

Herodotos Ġskitler'den bahsederken onların diĢi atların sütünden içki elde ettiklerini 

belirtmiĢtir. Herodotos'tan sonra ise XII. asra kadar Batıda hiçbir yazar kımızdan 

bahsetmemiĢtir. XII. asırdan sonra Rus yıllıklarında kımızdan bahsedildiği görülmüĢtür 

(Aksoy, 1998). 

Kımızın; kansızlık, aĢırı zayıflık ve verem hastalığının tedavisinde yüzlerce yıldır 

kullanıldığı bilinmektedir. Kımız, 1800‘lü yıllarda dünya genelinde mucizevi bir ilaç olarak 

ünlenmiĢ ve Rusya‘da kımızla tedavi sanatoryumları kurulmuĢtur. Yine verem, zatürre, kronik 
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öksürük ve kansızlığın kımızla tedavi edildiği öne sürülmüĢtür (Aksoy, 1998). Birçok 

hastalığın nedeninin bağırsak florasındaki bozukluklar olduğu belirtilmektedir. Özellikle 

bağırsak florasında istenmeyen mikroorganizmaların geliĢmesi sonucu toksik maddeler 

oluĢmakta ve bağırsak mukozası zarar görmektedir. Bunun sonucu olarak da bazı hastalıklar 

oluĢmaktadır. Neuramin asit bakımından zengin olan kısrak sütünden üretilen kımız, vücuda 

alındığında bifidobakteriler ve laktik asit bakterileri bağırsak florasına hâkim olarak pH‘yı 

(Hidrojenin Gücü) düĢürmektedir. Böylece pH'nın düĢmesi ile alkali ortamda geliĢen patojen 

mikroorganizmaların geliĢmesi önlenmektedir (Yılmaz ve Kurdal, 2002). 

Berlin (1962‘den aktaran Kırdar, 2017), kısrak sütü ve kımızın kimyasal, fiziksel 

özellikleri ile üretim teknolojisi ve tedavi edici özelikleri konularını kapsayan çalıĢmasında; 

kımızın yapılma aĢamasındayken mayalama süresine göre türünün de değiĢebildiğinden 

bahsetmiĢtir. Bu bağlamda yazar, kısrak sütünden yapılan kımızın zayıf, orta sert ve sert 

olmak üzere üç gruba ayrıldığını ve gruplara göre özelliklerinin aĢağıdaki gibi olduğunu 

belirtilmiĢtir: 

 Zayıf kımız: Yağ %1, titrasyon asitliği 24-32 sH (Soxhlet Henkel asitlik tayini), 

alkol %1,0. 

 Orta sert kımız: Yağ %1, titrasyon asitliği 32,4-40 SH, alkol %1,5 

 Sert kımız: Yağ %1, titrasyon asitliği 40,4-48 SH ve alkol %3,0  

Buna göre kımız tedavisinin, hastalığın türüne göre değiĢebildiği söylenebilir. Bazı 

hastalıklarda zayıf kımız, bazılarında ise sert kımız kullanılabilmektedir. Hatta sindirim 

sistemi hastalıklarında taze kısrak sütü ve kımız kullanılmaktadır. Tedavi yöntemleri 

uzmanlar tarafından hastanın hastalığına göre uygulanmaktadır (Kırdar, 2017). 

Kısrak sütü ve kımız, anne sütünün yapısına benzer özelliklere sahiptir. Ġçerisinde birçok 

mineral ve vitamin bulunmaktadır. Yapısındaki proteinlerin büyük bir kısmı mikrobiyolojik 

faaliyetler sonucu parçalandığından hazmı kolaydır. Ġçerdiği düĢük oranlı alkol nedeniyle 

kısmen de olsa sinir sistemini olumlu yönde etkiler. ĠĢtah açıcı olan kımız mide öz suyu 

salgısını artırır, mide ve bağırsak hareketlerini hızlandırır. Ayrıca diğer besinlerden vücudun 

faydalanma kapasitesini artırır (Karagözlü, 2003).  

Kımızın sinir ve sindirim sistemi, solunum yolları ile tüberküloz, dizanteri, tifo, paratifo, 

ülser ve hepatit gibi hastalıkların tedavisinde olumlu sonuç verdiği birçok araĢtırmacı 

tarafından ortaya konulmuĢtur (Kırdar, 2017). Yaygın (1991), özellikle akciğer vereminin 

tedavisinde kımızın en etkili ilaç olduğunun bilimsel çalıĢmalarla belirlendiğini ve Rusya‘da 

birçok sanatoryumda veremli hastaların kımızla iyileĢtirilmekte olduğunu ifade etmektedir. 

Yazara ayrıca, kımızın susuzluğu giderici ve çalıĢma arzusunu artırıcı değerli bir besin 
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olduğunu belirtmekte ve bu yönüyle sadece hastalara değil, genç veya yaĢlı herkese tavsiye 

edilmesi gerektiğinden bahsetmektedir.  

3. Dünyada Kımız Tedavisi Uygulamalarından Bazı Örnekler 

Günümüzde kımız tedavisinin en yaygın kullanıldığı bazı ülkeler; Kırgızistan, Kazakistan, 

Tataristan ve Rusya Ģeklindedir. Bu ülkelerdeki kımız tedavi merkezlerinin özellikle bahar 

aylarında faaliyetlerini artırdıklarına tanık olunmaktadır. Farklı ülkelerden gelen ve karaciğer 

ve mide rahatsızlıkları yaĢayan hastalar, yaylalarda küçük at çiftliklerine yakın yerlerdeki 

motellere yerleĢmektedirler. Bu hastalar burada bir hafta boyunca günde dört defa kımız 

içerek tedavi almaktadırlar (Kaya, 2016).  

Kımız tedavisine az da olsa Türkiye‘de de rastlanmaktadır. Türkiye‘de kımız tedavisinde en 

çok tanınan yer 31 yıldır hizmet veren KemalpaĢa'daki Kımız Çiftliği‘dir. Çiftliğin sahibi, ata 

içeceği kımız ve tüm Türk boylarının doğup büyüdüğü Otağ, yani ―Yurt‖ kurmak amacıyla 

1987 yılında Altay Dağları‘nı andıran bu vadiyi satın aldığını belirtmektedir. Çiftlik sahibi ilk 

iĢ olarak iç motif üzerine odaklanmıĢtır. Bu amaçla Türkistan‘dan ünlü Kazak ressam Aman 

Abzalbek‘i çiftliğe davet etmiĢ ve onun tarafından çizilen bir Otağ inĢa etmiĢtir. Otağın 

kendine özgü bir oturma düzeni bulunmaktadır. Otağ töresini bilen kiĢiler, içeri girdiklerinde 

yaĢ ve mevkilerine göre oturmaları gereken yerlere otururlar. Ayrıca milli giysileriyle at 

üzerinde gezen gençlerin oluĢturduğu Kazakistan manzarası ve çiftliğin sahibinin de bir 

Kazak Türk‘ü olması sebebiyle, Türk basını buraya ―Mini Kazakistan‖ ve ―Kazak Vadisi‖ 

isimlerini koymuĢtur. Kazak Vadisi-Kımız Çiftliği‘nde bulunan AlaĢ kımız üretme ünitesi ise 

Türkiye‘nin ilk ve tek kımız imalatı yapan birimidir (http://kimizciftligi.com/basinda-biz; 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018b).  

 

Görsel 1: KemalpaĢa AlaĢ Kazak Vadisi Kımız Çiftliği 

Kaynak: http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/TR,77387/kemalpasa-alas-kazak-vadisi-kimiz-ciftligi.html  

Kımız tedavisi örneklerine Avrupa‘da da rastlanmaktadır. Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında 

Ruslara esir düĢen Alman B. Zollmann, Rusya‘daki Karlag çalıĢma kampında verem 

hastalığına yakalanmıĢtır. Zollmann, serbest bırakıldığında verem nedeniyle ölmek üzere iken 

http://kimizciftligi.com/basinda-biz
http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/TR,77387/kemalpasa-alas-kazak-vadisi-kimiz-ciftligi.html


 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

239 

 

çobanlık yapan bir Kazak tarafından köye götürülüp kımız içirilerek tedavi edildiğini 

açıklamıĢtır. Zollmann, Almanya‘da 400 kısraklık bir çiftlik kurup kımız üretmeye 

baĢlamıĢtır. Öte yandan, Ġkinci Dünya SavaĢı‘nda Ruslara esir düĢen diğer Alman askeri R. 

Storch‘un, Rusya‘da verem ve zatürre gibi hastalıkların kımızla tedavi edildiği sanatoryumları 

gördüğü ifade edilmiĢtir. Storch, Almanya‘ya dönünce kısrak satın alıp bir kımız sanatoryumu 

kurmuĢtur (Akbulut, 2015).  

 

Görsel 2: Almanya‘daki Kımız Üretim Tesisleri 

Kaynak: https://www.managerprogramm.de/wp-content/uploads/2015/07/MP-BWI-KAS-2015-036.jpg 

Görsel 2‘deki bu iĢletmenin 1959 yılından beri Almanya‘da iĢletildiği ve çiftlik ve kısrak 

sütü ürünleri açısından bir öncü olarak bilindiği belirtilmektedir.  

At sütü Birinci Dünya SavaĢı‘yla birlikte Almanya'da popüler olmaya baĢlamıĢtır. Bugün 

Batı Avrupa'nın bazı bölgelerinde bir içecek ve sağlık ürünü olarak tüketilmektedir. Hatta at 

sütünün Almanya‘da at sütü marketlerinde taze, derin dondurulmuĢ  (-18 C), toz ya da 

fermente Ģekilleriyle satıldığı belirtilmektedir (Tegin ve Gönülalan, 2014). 

Öte yandan Belçika‘da koĢu atları, çiftçilerin süt üretmek için kullandıkları popüler ırklar 

arasında gösterilmektedir. Belçika‘da at sütü kullanımı o kadar popülerdir ki at sütünden 

üretilen yoğurt, dondurma ve likör gibi ürünlerin süt kalitesini ölçen ve standartlaĢtıran bir 

Belçika At Sütü Süt Ürünleri Derneği (Horse Milk Dairy Association) olduğu belirtilmektedir 

(McNivan, 2013). Hatta Belçika‘da at sütünden üretilen kozmetik ilaçları satan internet 

siteleri de mevcuttur (http://www.paardenmelk.be). Yine Belçika‘da kısrak sütü üreten büyük 

tesisler de vardır. Bunlardan biri de Paardenmelkerij kımız tesisidir. Bu tesiste konaklama 

yapılabilmekte olup, at sütü ürünleri tüketilmektedir (http://www.paardenmelkerij.info/ 

n/en/visits).  

https://www.managerprogramm.de/wp-content/uploads/2015/07/MP-BWI-KAS-2015-036.jpg
http://www.paardenmelk.be/
http://www.paardenmelkerij.info/%20n/en/visits
http://www.paardenmelkerij.info/%20n/en/visits
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Görsel 3: At Sütü Ürünleri Satan Belçika‘daki Bir Web Sitesi 

Kaynak: http://www.paardenmelk.be 

Günümüzde Batı Avrupa‘da insan gıdası olarak kısrak sütü üretimi konusunda önemli 

geliĢmeler kaydedilmiĢtir. Batı Avrupa‘da bazı alerjik ve metabolik hastalıkların tedavisinde 

faydalı olduğu düĢünüldüğü için at sütüne olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu ilgi 

dolayısıyla oluĢan talep artıĢının kısrak sütünün fiyatında artıĢlara neden olduğu 

belirtilmektedir (Tegin ve Gönülalan, 2014).  

Diğer taraftan Orta Asya‘nın önemli turizm potansiyeline sahip ülkelerinden biri olarak 

kabul edilen Kırgızistan‘da da kımız tedavisi yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu ülkede 

kımız tedavisi çoğunlukla sanatoryum ve kurort olarak bilinen tesisler ile kırsal bölgelerde 

bulunan yayla otellerinde gerçekleĢmektedir. 

Tablo 1: Kırgızistan‘da Faaliyet Gösteren Kayıtlı Turizm ĠĢletmeleri 

ĠĢletme Türü 2011 2012 2013 2014 2015 

Sayı  % Sayı  % Sayı  % Sayı  % Sayı  % 

Oteller 123 4,76 132 4,9 142 4,9 146 4,9 157 5,0 

Turizm ĠĢletmeleri ve 

Dinlenme Tesisleri 
185 7,17 188 7,0 2002 7,0 210 7,0 224 7,1 

Restoranlar 346 13,41 357 13,3 380 13,3 393 13 411 13 

Seyahat Acenteleri 1843 71,46 1925 71,4 2049 71,5 2172 72 2274 72 

Sanatoryum ve Kurortlar 72 2,79 73 2,7 74 2,6 75 2,5 73 2,3 

Doğa Koruma Alanları ve 

Milli Parklar 
10 0,38 19 0,7 19 0,7 19 0,6 19 0,6 

Toplam 2579 100 2694 100 2866 100 3015 100 3158 100 

Kaynak: Kırgız Cumhuriyeti Milli Ġstatistik Komitesi Turizm Verileri, 2016, http://stat.kg/en/statistics/turizm/ 

Tablo 1‘de görüldüğü gibi 2015 yılı itibariyle Kırgızistan‘da 73 adet sanatoryum ve kurort 

tesisi vardır. Sanatoryumlar, tedavi edici ve önleyici tıp hizmetlerini veren iĢletmelerdir. 

http://www.paardenmelk.be/
http://stat.kg/en/statistics/turizm/
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Sanatoryumların diğer tıp iĢletmelerinden farkı, bu tür iĢletmelerde insanların tatil de 

yapabilmesi ve önleyici tıp hizmetlerinin doğal kaynaklara dayalı olmasıdır 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Sanatorium). Kurort ise Almanca kökenli bir kelimedir. Alman 

dilinde ―Kur: tedavi‖ ve ―Ort: yer‖ anlamına gelmektedir. Kurortlar, hastaların veya 

dinlenmek ve eğlenmek amacıyla seyahat eden kiĢilerin gittiği Ģifalı yerlerdir. Kurort türü 

tesislerin diğer rekreasyon iĢletmelerinden farkı, doğal kaynakların tedavi amaçlı kullanılması 

ve bu yönüyle de tesislerin gerekli fiziki alt yapıya sahip olmasıdır. Böylece kurort tesislerde, 

çeĢitli rahatsızlıklarına çözüm arayan turistlere tıbbi yardım hizmetleri verilebilmektedir 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Курорт). Özetle sanatoryum ile kurort türü iĢletmelerin 

birbirinden farklılığı kuruluĢ yerlerinden kaynaklanmaktadır. Bir tesisin kurort olarak 

nitelendirilebilmesi için Ģifalı bir alanda kurulması gerekirken, sanatoryumlarda böyle bir 

zorunluluk bulunmamaktadır (Erdem vd., 2015: 78). Kırgızistan‘daki bu sanatoryum ve 

kurort tesislerinde kımız tedavisi oldukça yaygındır. Kımız, Kırgızistan‘ın milli içeceğidir ve 

sağlığa yararlı olduğu birçok çalıĢmada kanıtlanmıĢtır (Tegin ve Gönülalan, 2014; Kırdar, 

2017). Bununla birlikte Kırgızistan‘a komĢu ülkelerden de kımız tedavisi almak üzere çok 

sayıda yabancı turistin geldiği bilinmektedir. 

Rus tarih kitaplarında, Kırgız Hanlarını ziyaret eden önemli misafirlere kımız ikram 

edildiği yazılıdır. Bunun yanında Kırgızlar kımızı bir Ģifa olarak da görmekte ve yukarıda 

bahsedilen bazı hastalıklarda tedavi amaçlı kullanmaktadırlar (Akbulut, 2015). 

Görsel 4‘te de görüldüğü gibi, Kırgızistan‘ın hemen hemen her bölgesinde kımız tedavisi 

uygulanmaktadır. En çok kımız tedavisi hizmeti veren tesislerin bulunduğu bölge baĢkent 

BiĢkek‘in de içinde bulunduğu Çüy bölgesidir. Bu tesislerde fiyatlar verilen hizmete göre 

belirlenmektedir. Buna rağmen günlük ortalama fiyatların kahvaltı dâhil 1200 som (yaklaĢık 

18 dolar) ile 19000 som (yaklaĢık 280 dolar) arasında olduğu belirtilmektedir. Burada kalan 

hastalar günde beĢ kez taze kısrak sütü ve kımız içip tedavi olmaktadırlar 

(https://ru.sputnik.kg/infographics/20170525/1033394423/kumysolechenie-v-kyrgyzstane.html). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sanatorium
https://ru.wikipedia.org/wiki/Курорт
https://ru.sputnik.kg/infographics/20170525/1033394423/kumysolechenie-v-kyrgyzstane.html
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Görsel 4: Kırgızistan‘daki Kımız Tedavisi Tesislerin Bölgelere Göre Dağılımı 

Kaynak: https://ru.sputnik.kg/infographics/20170525/1033394423/kumysolechenie-v-kyrgyzstane.html  

Orta Asya‘daki bir diğer ülke olan Kazakistan‘da ise, araĢtırmalara göre ilk kımız tedavi 

merkezi Samara eyaletindeki Bogdanovka köyünde 1854 yılında açılmıĢtır. Ancak Kazak 

bozkırlarında 5500 yıl öncesine ait bulgular, bu bölgelerde yaĢayan göçebe halkların da kımızı 

tedavi amaçlı kullandığını ortaya koymaktadır. Yüzyıllardır göçebelerin hazırladığı kımız 

teknolojisi gizli tutulmuĢtur. Antik çağlarda Kazakların tüberküloz tedavisinde de kımızı 

kullandıkları bilinmektedir. Günümüzde ise Kazakistan‘da birçok kımız tedavi merkezi 

bulunmaktadır. Astana‘nın Shuchinsk Kasabasındaki Burabay Gölü kıyısında yer alan 

"Okzhetpes" tesisi de bunlardan biridir. Bu tesiste hastalara doktorların gözetiminde kımız 

tedavisi uygulanmaktadır (https://www.zakon.kz/4776853-kumys-kak-lekarstvo.html).  

Diğer yandan Rusya‘da da bazı hastanelerde verem hastalarına modern ilaçlara ek olarak 

kımız kürü uygulanmaktadır. Kımızın modern ilaçların etkisini artırıp yan etkilerini de 

azalttığı öne sürülmektedir (Akbulut, 2015). Bu nedenle Rusya‘da da kımız tedavisi oldukça 

yaygındır. Kımız tedavi merkezleri BaĢkurdistan‘da, Çernebinks Bölgesinde, Güney Ural‘da, 

Volga bölgesinde ve Salsk bozkırlarında yaygınlaĢmıĢtır. BaĢkurdistan‘daki Yumatova 

sanatoryumu da bunlara bir örnek olarak verilebilir. 1934 yılında açılan bu kımız merkezi 

günümüze kadar gelmeyi baĢarmıĢtır (https://sankurtur.ru/methods/1986#kumys-6).  

https://ru.sputnik.kg/infographics/20170525/1033394423/kumysolechenie-v-kyrgyzstane.html
https://www.zakon.kz/4776853-kumys-kak-lekarstvo.html
https://sankurtur.ru/methods/1986#kumys-6
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Görsel 5: BaĢkurdistan‘daki Yumatova Sanatoryumu 

Kaynak: http://санаторий-юматово.рф/кумысолечение 

Moğolistan ise at kültürü ile ünlü bir ülke olup, at ürünleri bu ülkede ulusal mutfağın 

önemli bir parçası olarak görülür. Moğollarda kımızın önemi ‗yaz aylarında her bir Moğol 

hanesi süt endüstrisi merkezi haline gelmektedir‘, tanımı ile betimlenir. Moğolistan‘da 

geleneksel tıp uygulamalarında kımız; tüberküloz, anemi, kalp ve damar hastalıkları, sindirim 

sistemi hastalıkları, diyabet ve jinekolojik rahatsızlıkların tedavisinde yaygın bir biçimde 

kullanılmaktadır (Parkı, 2009). 

4. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Uluslararası turizm hareketleri dünya genelinde büyümeye devam ederken, turistlerin 

farklılaĢan seyahat eğilimlerine bağlı olarak yeni turizm türlerinin ortaya çıktığına tanık 

olunmaktadır. Bunlardan birisi de medikal amaçlı yapılan seyahatlerdir. Medikal turizmde 

turistlerin temel seyahat motivasyonu tedavi olmaktır. Ġnsanlar çeĢitli rahatsızlıklarına çözüm 

bulmak amacıyla deniz aĢırı ülkelere seyahat edebilmektedirler. Aynı veya daha nitelikli 

tedavi yöntemlerinin daha ucuza satın alınabilmesi, turistleri medikal turizm amaçlı 

uluslararası seyahatlere yönlendirebilmektedir.  

Ġlgili turizm literatüründe çok fazla yer bulmayan, ancak özellikle Orta Asya ülkelerinde 

yıllardır tedavi amaçlı kullanılan kımız, son yıllarda sağlık turizmi üzerine araĢtırmalar yapan 

akademisyenlerin dikkatini çekmeye baĢlamıĢtır. Kımız, kısrak sütünden yapılan ve binlerce 

yıldan beri Göçmen halklar ve Türkler tarafından sevilerek içilen bir süt ürünüdür. GeçmiĢten 

günümüze 5500 yıllık bir maziyle bugüne kadar gelmeyi baĢaran kımız birçok hastalığın 

doğal ilacı ve sözü geçen toplumların ulusal içeceği olmuĢtur.  

Ne var ki kımız tedavi yönteminin sağlık turizmi amaçlı kullanımı konusunda özellikle 

tanıtımla ilgili ciddi eksiklikler mevcuttur. Diğer bir ifadeyle, sağlık turizmi ürünlerini satın 

alma isteğinde olan birçok potansiyel turistin, kımız ile ilgili bilgi eksikliğinden dolayı yeterli 

http://санаторий-юматово.рф/кумысолечение
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talebi oluĢturamadığı dikkati çekmektedir. Bu anlamda, özellikle Orta Asya‘da üretilen 

kımızın uluslararası tanınırlığının sağlanabilmesi için coğrafi iĢaret olarak tanımlanmasına 

ihtiyaç vardır (Tegin ve Gönülalan, 2014). 

Öte yandan Orta Asya ülkelerinde sağlık turizmi hizmeti veren tesisler hakkında halen 

birçok tanıtım eksikliği mevcuttur. Söz konusu tesislerin hangi lokasyonda yer aldıkları, ne 

tür sağlık hizmeti verdikleri, alt yapı olanakları, fiziki ve beĢerî kaynakları gibi konularda 

yeterli bilgiye ulaĢmak mümkün olamamaktadır. Bu nedenle söz konusu tesislerin kurumsal 

web sayfalarının yeniden ele alınmasına ve bu tesislerin etkin bir Ģekilde tanıtılmasına ihtiyaç 

vardır. Kımız tedavisinin son yıllarda bazı Avrupa ülkelerinde keĢfedilmiĢ olması, Orta Asya 

ülkelerini sağlık turizmi pazarındaki rekabet açısından tehdit etmektedir. Her ne kadar Orta 

Asya ülkelerine kımız tedavisi veya genel olarak sağlık turizmi amaçlı ne kadar sayıda 

uluslararası turist geldiği bilinmemekle birlikte, bu coğrafyada kımız tedavisinin daha etkin 

tanıtımına yönelik olarak stratejik kararların alınması zorunluluk olarak görülmektedir. 

Bu çalıĢmada, medikal turizmin yeni bir türü olduğu düĢünülen kımız tedavisi üzerine 

odaklanılmıĢ ve bu bağlamda dünyada kımız tedavisi uygulayan bazı ülkelerin 

uygulamalarından örnekler sunulmaya çalıĢılmıĢtır. Özellikle sağlık turizmi kapsamında 

kımız tedavisi üzerine yürütülen çalıĢmaların oldukça sınırlı olması, gelecekte bu alanda daha 

fazla araĢtırma yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, medikal turizmin 

bir türü olarak özellikle Orta Asya‘da kımız tedavisi üzerine yürütülecek görgül araĢtırmaların 

ilgili yazına önemli katkılar sağlayacağı düĢünülmektedir. 
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Özet 

Utangaçlık gün geçtikçe evrenselleĢmekte, aynı düzeyde olmasa da her kültürde farklı Ģekillerde tezahür 

etmektedir. Doğal olarak utangaçlık faktörünün tüketici satın alma kararı üzerindeki etkisi de farklı kültürlere 

göre değiĢkenlik gösterebilir. Bu çalıĢmada seçilen Kırgız tüketicilerin, utangaçlık durumuna göre Ġnternet 

üzerinden alıĢveriĢ eğilimlerinin değerlendirilmesi hedeflenmiĢtir. AraĢtırma kapsamında Aydın (2017) 

tarafından geliĢtirilen utangaç tüketici ölçeği Kırgızca‘ya uyarlanmıĢtır. Elde edilen bulguların gelecekteki 

utangaç tüketici çalıĢmalarına ve bu faktöre bağlı olarak psikografik bölümlendirme, hedef kitlenin belirlenmesi, 

konumlandırma, Ġnternet sayfasının tasarlanması, pazarlama karması farklılaĢtırması gibi konularla birlikte 

çalıĢılmasına yol gösterici olması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Utangaçlık, Utangaç Tüketici Ölçeği, Ġnternetten AlıĢveriĢ 

SHY CONSUMER SCALE AND ONLINE SHOPPING: THE EXAMPLE OF KIRGIZ 

UNIVERSITY STUDENTS 

Abstract 

Shyness is becoming universal day by day, and it appears in different forms in every culture, though not in 

the same level. Naturally, the impact of the shyness factor on the consumer purchasing decision may also vary 

from a culture to another. In this study, it is aimed to evaluate the tendency of Kyrgyz consumers to shop via the 

Internet according to their shyness status. The Shy Consumer Scale developed by Aydin (2017) is adapted to 

Kyrgyz in the scope of this research. Marketing managers are expected to take steps such as psychographic 

segmentation, determination of target group, positioning, design of web page, and marketing mix differentiation 

with the obtained findings.  

Keywords: Shyness, Shy Consumer Scale, Online Shopping. 

1. GiriĢ 

Günümüzde hızla geliĢen teknolojiyle birlikte tüketici davranıĢları da bu dinamizmden 

etkilenmektedir. Tüketici davranıĢları, uzun yıllar farklı bakıĢ açılarıyla ele alınmıĢ olup hâlâ 

tam anlamıyla açıklanamadığından ―kara kutu‖ olarak adlandırılan bir modelle genel olarak 

tanımlanmaktadır. Bu araĢtırma kapsamında kullanılan utangaç tüketici ölçeğiyle (Aydın, 

2017), tüketici davranıĢları açısından karanlıkta kalmıĢ bu noktalardan birinin aydınlatılması 

hedeflenmektedir. Kırgız tüketicilerin ele alındığı bu araĢtırma, utangaç tüketiciler açısından 

bir ön çalıĢma niteliğine sahiptir. 

                                                                 
*

8
Bu çalıĢmanın bir kısmı ― Utangaç Tüketici Ölçeğinin GeliĢtirilmesi ve Tüketici Karar Verme Tarzlarına 

Etkisi‖ adlı doktora tezinden faydalanılarak ortaya konulmuĢtur.  

mailto:oguzhan.aydin@adu.edu.tr
mailto:hasiloglu@pau.edu.tr
mailto:cserinkan@gmail.com
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2. Kuramsal Çerçeve 

Buss‘a göre utangaçlık; ―yabancılar ya da yakınındakiler ile beraberken; gerilim, endişe, 

uyumsuzluk (social reticence), sosyal tedbirlilik (social wariness), sosyal kaygı (social 

anxiety) ve sosyal ortamlarda geri planda kalma (social withdrawal) durumudur (Baker ve 

Oswald, 2010: 2; Wolfe vd., 2014: 266). Enç‘e göre utangaçlık; bireylerin baĢkaları ile olan 

iliĢkileri sırasında ortaya çıkan ve doğal davranıĢlarını ketleyen rahatsız edici bir duygudur 

(Güngör, 2016: 18). Utangaçlık ölçeğini ilk geliĢtiren Cheek ve Buss (1981: 330)‘a göre 

utangaçlık; bir kiĢinin, tanıdıklarıyla ya da yabancılarla beraberken gerilim, endiĢe, 

uyumsuzluk ve rahatsızlık duymanın yanı sıra isteksizlik ve çekingenlik göstermedir. Crozier 

(2005: 1948) ise utangaçlığın tanımıyla ilgili hâlâ net bir konsensüs oluĢmadığını ve kiĢilik 

psikolojisinde tartıĢmalı bir konu olarak özelliğini koruduğunu ifade etmiĢtir. 

Kültürlerarasında da utangaçlığın kelime anlamlarında benzerliklere ve farklılıklara 

rastlanmaktadır. Türk Dil Kurumu tarafından utangaçlık, ―sıkılganlık, mahcubiyet‖ olarak 

tanımlanmıĢtır (WEB_1). Ġngilizce kelime anlamlarına bakıldığında; Cambridge Dictionary‘ 

ye göre utangaçlık; ―özellikle yeni insanlar ile konuşma ya da tanışmada güvensizlik” olarak 

tanımlanırken (WEB_2) Oxford Dictionary; ―başka insanlar ile konuşma ya da tanışmada 

mahcup veya gergin olma duygusudur” Ģeklinde tarif edilmektedir (WEB_3). Yukarıdaki 

tanımlarda da görüldüğü gibi utangaçlığın kelime anlamlarında bir fikir birliği yoktur. Ayrıca 

Crozier (2005: 1948), utangaçlığa tek bir anlam yüklemenin yeterli olmayacağını ifade 

etmiĢtir. Crozier (2005) bununla birlikte, utangaçlığı muhtelif bileĢenleriyle, ileri düzeyde 

bireysel farkındalık (self-consciousness), önyargılı değerlendirme, sosyal zorluklarda kendine 

yüklenme (self attribution), duygusal (öznel kaygı ve somatik tepkiler) ve davranıĢsal 

(çekingen, suskun kalmayı tercih etme) boyutlarıyla, ele almak gerektiğini vurgulamıĢtır. 

Briggs vd., (1980) ise utangaçlığı, içe dönüklük (introversion) ve nevrotiklik (neuroticism) 

yönüyle ele almıĢtır. Aslında bu tanımların hepsi utangaçlığı bir ya da birkaç yönüyle ele 

alarak, farklı bakıĢ açılarıyla utangaçlığı tanımlamaktadır. 

Cheek ve Buss (1981: 330)‘a göre sosyallik; tek baĢına kalmaktansa, baĢkaları ile beraber 

olmayı tercih etme eğilimidir. Sosyalliğin bu tanımı, utangaçlık ile sosyallik arasındaki 

iliĢkinin, siyah ile beyaz arasındaki iliĢki gibi birbirine zıt kavramlar olduklarını 

düĢündürmektedir. Cheek ve Buss (1981: 336) utangaçlığın düĢük sosyallikten baĢka bir 

anlam taĢıyıp taĢımadığına cevap aramıĢtır. AraĢtırma neticesinde, utangaçlık ile düĢük 

sosyallik arasındaki negatif yönlü bir iliĢkiye rastlamıĢtır. Ayrıca bu araĢtırma kapsamında, 

utangaçlık ile düĢük sosyalliğin aynı Ģeyler olmadığını, utangaçlığın düĢük sosyallikten daha 

fazlası olduğu ortaya konulmuĢtur. 
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Leary ve Buckley, utangaç bireylerin, özellikle sosyal aktivitelerde etkileĢimden mümkün 

olduğunca kaçındıklarını (Cheek ve Busch, 1981: 575; Bruch vd., 1999: 400; Lorant vd., 

2000: 232), bu ortamlarda kısa ve akıcı olmayan bir üslupla konuĢtuklarını ve genellikle 

sosyal faaliyetlere katılmama eğilimi gösterdiklerini tespit etmiĢtir (Carducci, 2009: 49). 

Cheek ve Buss (1981) ise utangaç-sosyal (shy-sociable) katılımcıların insanlarla birlikte olma 

konusunda daha güçlü bir Ģekilde motive olduklarını; fakat utangaç bireylerin, sosyal 

ortamlarda kendilerini korkak ve çekingen hissettikleri ileri sürmüĢtür. Melchior ve Cheek 

(2007) ise utangaç bireylerin yabancılar ile iletiĢimleri sırasında kendilerine fazlasıyla 

odaklandığını ve süreç içeresinde endiĢeli düĢüncelere sahip olduklarını belirtmiĢtir. Carducci 

(2009: 47)‘ ye göre, utangaç bireyler, utangaçlıklarıyla yüzleĢebilmek için ―zorlama dıĢa 

dönük‖ (forced extraversion) olma gibi bir gayretin içerisine girmektedir. Cheek ve Buss 

(1981) ise utangaç-sosyal bireylerin, sosyal yetersizliklerinden dolayı, baĢka insanlarla yakın 

iliĢki kurmadıklarını ifade etmiĢtir. Bu durumdan dolayı utangaç sosyal bireylerin, kendi 

içinde bir çatıĢma yaĢadıklarını ileri sürmüĢtür. 

Zhao vd. (2013: 580)‘ne göre utangaç bireyler, sosyal yetersizliklerinden dolayı, öz güven 

eksikliği yaĢamaktadır. Bundan dolayı utangaç bireyler, çoğu zaman sosyal ortamlarda yalnız 

kalmayı seçmektedir (Cheek ve Busch, 1981: 576; Karabacak ve Öztunç, 2014; Bian ve 

Leung, 2015: 61). Utangaçlık ile yalnızlık arasındaki bu güçlü iliĢkinin, Ġnternet 

(Eldeleklioğlu ve Vural, 2013: 148) ve akıllı telefon (Karabacak ve Öztunç, 2014; Bian ve 

Leung, 2015: 61) bağımlılığına yol açtığı savunulmuĢtur. Aynı zamanda utangaç bireyler, 

utangaç olmayan bireylere göre duygu ve tecrübelerini ifade etmede, Ġnterneti daha çok tercih 

etmektedir (Sheeks ve Birchmeier, 2007; Ebeling-Witte vd., 2007: 715; Baker ve Oswald, 

2010: 9; Laghi vd., 2012: 51-56).   

Orta Asya ülkelerindeki Ġnternet kullanıcıları, Ġnterneti daha çok bilgi arama, baĢkalarıyla 

etkileĢimde bulunma ve eğlenme amacıyla kullanmaktadır (Walton, Yaaqoubi ve Kolko, 

2012: 82). Kulikova (2008: 141)‘a göre Ġnternet, Kırgızistan‘ın, 2005 devrimi sonrası, 

dünyaya açılımında etkin rol almıĢ ve yeni fırsatlar yaratmıĢtır. Bu geliĢmelere rağmen; 

bilgisayar fiyatlarının yüksek oluĢu ve Ġnternet bağlantılarındaki sorunlar, Kırgızistan‘daki 

Ġnternet kullanımının yaygınlığını olumsuz etkilemiĢtir. (Muhametjanova ve Cagiltay, 2016). 

Driesbach ve arkadaĢlarının (2009:5) yapmıĢ oldukları araĢtırmada Kırgızistan‘daki genç nesil 

arasında Ġnternet kullanımının oldukça yüksek düzeyde olduğu, belirli bir yaĢtan sonra ise 

Ġnternet kullanımının gittikçe düĢtüğü saptanmıĢtır. Hatta belirli bir yaĢa gelmiĢ bireylerin 

Ġnternetle ilgili yeni Ģeyler öğrenmede utangaçlık gösterdikleri ve endiĢe duydukları da 

gözlemlenmiĢtir.  
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3. Yöntem 

Bu araĢtırmanın genel amacı, utangaç tüketici ölçeğinin farklı toplumlarda denenmesi ve 

utangaç tüketiciler ile Ġnternet‘te satın alma sıklıkları arasındaki iliĢkinin varlığını ortaya 

koymak üzere Kırgızistan örneği üzerinde bir çalıĢma yürütmektir. Bu kapsamda veri toplama 

aĢamasında Aydın (2017) tarafından geliĢtirilen Utangaç Tüketici Ölçeğinden 

faydalanılmıĢtır. AraĢtırmada kolayda örnekleme yöntemine baĢvurulmuĢtur. AraĢtırma 

kapsamında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi‘nde okuyan ĠĠBF öğrencilerine yüz yüze 

anket yapılarak toplamda 140 katılımcıya ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmanın konusu gereği saha 

çalıĢmasına dahil edilen katılımcılar Kırgızistanlı öğrenciler arasından seçilmiĢtir. Ġlgisiz 

cevaplayıcıların çıkarılmasıyla 126 katılımcının olduğu bir veri seti elde edilmiĢtir. 

3.1. Utangaç Tüketici Ölçeği 

Aydın (2017) tarafından geliĢtirilen 16 maddelik Utangaç Tüketici Ölçeği, tek boyutlu bir 

ölçektir. Utangaçlığın, satın alma karar verme tarzları üzerindeki etkisini tespit edebilmek için 

geliĢtirilmiĢtir. Tablo 1‘de Aydın (2017)‘ın Türkiye örneğinde geliĢtirmiĢ olduğu utangaç 

tüketici ölçeğine ait faktör yükleri verilmiĢtir.  

Tablo 1: Utangaç Tüketici Ölçeğinin (Türkiye örneği) Faktör Yükü Değerleri 

Maddeler Faktör 1 

Ġlk kez girdiğim bir mağazada çekingenlik gösteririm. 0,532 

Fiyat etiketi olmayan ürünlerin fiyatını sormaktan çekinirim. 0,489 

Mağazadan kazanmıĢ olduğum puanları harcarken, çekingenlik gösteririm. 0,547 

BomboĢ bir mağazaya girmekten çekinirim. 0,446 

Bir Ģey almadan mağazadan çıkarken, satıĢ elemanlarının bana bakıĢlarından rahatsız 

olurum. 
0,457 

Kıyafet denerken çevremdeki insanların bakıĢlarından rahatsız olurum.   0,532 

Mağazadan çıkarken güvenlik alarmı çalarsa; yerin dibine girerim.   0,462 

Mecbur kalmadıkça karĢı cins satıĢ elemanından yardım almam.    0,551 

Mağaza yetkilisi ile konuĢurken sesim titrer.    0,658 

Hiç tanımadığım birisi, denemiĢ olduğum kıyafetin bana çok yakıĢtığını söylerse; yüzüm 

kızarır.   
0,633 

Girdiğim mağazadaki koltuklarda bir baĢkası oturuyorsa, yorgun olsam bile, ayıp olur 

diye yanına oturamam.   
0,623 

Ayıp olur diye, katlanmıĢ ürünleri bozmaktan çekinirim.   0,571 

Daha önce denemek için istediğim bir ürünün baĢka bir bedenini, ayıp olur diye, tekrar 

isteyemem.   
0,676 

Para üstünü, ayıp olur diye, kasiyerin gözü önünde sayamam.   0,534 

Soyunma kabinin boĢ olup olmadığını, oradaki baĢka bir müĢteriye ayıp olur diye, 

soramam.   
0,601 

Tester (numune) parfümleri ayıp olur diye deneyemem. 0,583 

Kaynak: Aydın O. (2017), Utangaç Tüketici Ölçeğinin GeliĢtirilmesi ve Tüketici Karar Verme Tarzlarına 

Etkisi, Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, Türkiye.  
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4. Bulgular 

AraĢtırmada yer alan katılımcıların cinsiyetlerine ve sosyo-ekonomik durumlarına iliĢkin 

betimsel istatistiksel aĢağıda Tablo 2‘de verilmiĢtir. Tablo 2‘de 80 katılımcının (%63,5) 

kadınlardan oluĢtuğu ve sosyo-ekonomik durum açısından 59 katılımcının da (%46,8) orta 

gelirli oldukları görülmektedir.  

Katılımcıların %64 ü internetten hiç alıĢveriĢ yapmamıĢtır. Sadece %10‘u yılda bir kez 

satın alma davranıĢı göstermiĢtir. Üç defadan fazla satın alma davranıĢı gösterenlerin oranı % 

9,6‘dır. 

Tablo 2: Katılımcıların Cinsiyet ve Sosyo-ekonomik Duruma Göre Betimsel Ġstatistikler 

DeğiĢken Kategori n % 

Cinsiyet 
Kadın 80 63,5 

Erkek 45 35,7 

Sosyo-ekonomik 

Durum 

DüĢük Gelirli 31 24,6 

Alt Orta Gelirli 20 15,9 

Orta Gelirli 59 46,8 

Üst Orta Gelirli 4 3,2 

Üst Gelirli - - 

Yılda kaç kez 

Ġnternet‘ten satın 

alma durumu 

Hiç 80 63,5 

1  11 8,7 
2  13 10,3 

3  6 4,8 

4 1 ,8 

5 3 2,4 
7 1 ,8 

15 1 ,8 
BoĢ 10 7,9 

Toplam 126 100,0 

Bu araĢtırma kapsamında utangaç tüketici ölçeğinin cinsiyete göre farklılık gösterip 

göstermediği incelenmiĢtir. Yapılan Bağımsız Ġki Örnek T-Testi analizinde varyansların 

eĢitliği kullanım koĢulunun sağlanıp sağlanmadığını belirlemek amacıyla Levene Testine 

baĢvurulmuĢtur. Analiz sonuçlarına göre kadın ve erkek katılımcıların utangaç tüketici 

ölçeğine verdiği cevaplara iliĢkin varyansların birbirine eĢit olduğu sonucuna varılmıĢtır 

(F=1,126, p>0,05 ). Lakin, utangaç tüketici ölçeğine verilen yanıtlar açısından, kadın ve erkek 

katılımcılar arasında anlamlı bir farka rastlanmamıĢtır (t=-1,095; p>0,05). Elde edilen 

bulgular Tablo 3‘te verilmiĢtir. 

Tablo 3: Cinsiyetin Utangaç Tüketici Ölçeğine Göre Değerlendirilmesi 

DeğiĢken Kategori    ̅        

Cinsiyet 
Kadın 80 2,564 0,479 

-1,095 0,276 
Erkek 45 2,666 0,543 
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Aynı zamanda bu çalıĢma kapsamında, utangaçlık düzeylerine göre Ġnternet‘ten alıĢveriĢ 

yapma sıklığında bir farklılığın olup olmadığına bakılmıĢtır. Bağımsız Ġki Örnek T-Testi 

analizinde varyansların eĢitliğini tespit etmek için Levene Testinden faydalanılmıĢtır. Analiz 

sonuçlarına göre düĢük utangaçlık düzeyine sahip tüketiciler ile yüksek utangaçlık düzeyine 

sahip tüketicilerin Ġnternet‘ten alıĢveriĢ yapma sıklığına verdiği cevaplara iliĢkin varyansların 

birbirine eĢit olmadığı sonucuna varılmıĢtır (F=4916, p<0,05). Bu sonuçlara göre, Ġnternet‘ten 

alıĢveriĢ yapma sıklığına verilen yanıtlar açısından, yüksek ile düĢük utangaçlık düzeylerine 

sahip katılımcılar arasında anlamlı bir fark belirlenmiĢtir (t= 1,698; p<0,05). Elde edilen 

bulgular Tablo 4‘te verilmiĢtir. 

Tablo 4: Ġnternetten Satın Alma Sıklığının Utangaç Tüketici Düzeylerine Göre 

Değerlendirilmesi 

DeğiĢken Kategori    ̅        

Utangaç Tüketici 

Düzeyleri 
DüĢük 89 0,990 2,037 

1,698 0,029 
Yüksek 27 0,300 1,031 

AraĢtırmada kullanılan veri setinin Likert tipi ölçek Ģeklinde tasarlanmasından dolayı, 

Aritmetik ortalaması 3.00‘ın altında olanlar Utangaç Tüketici düzeyi ―düĢük‖ olarak 

tanımlanmıĢtır. Puanı 3,00‘ın üstünde olanlar ise Utangaç Tüketici düzeyi ―yüksek‖ olarak 

tanımlanmıĢtır. Bu tabloya göre 27 kiĢinin Utangaç Tüketici düzeyi yüksektir. Bu gruptaki 

kiĢiler nerdeyse bir yılda internetten hiç satın alma davranıĢı göstermemiĢlerdir. Utangaç 

tüketici düzeyi düĢük olan 89 kiĢi ise yılda sadece bir kez internetten satın alma davranıĢında 

bulunmuĢlardır. 

Utangaç tüketici ölçeğinin, Kırgızistan‘da, yapı geçerliliğini testi etmek için keĢfedici 

faktör analizinden faydalanılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında elde edilen veriler, analize 

uygundur. 16 maddeden oluĢan utangaç tüketici ölçeğinin, KMO katsayısı 0,663 olarak 

bulunmuĢtur. Bartlett Küresellik testi, p<0,05 anlamlılık düzeyinde (p≈0,001, 2
=428,159 ve 

sd=120) anlamlı çıkmıĢtır. Tablo 5‘te Kırgızistan örneğindeki utangaç tüketici ölçeğine ait 

faktör yükleri verilmiĢtir.  

Tablo 5: Kırgızistan‘daki Utangaç Tüketici Ölçeğinin Faktör Yükü Değerleri 

Maddeler Faktör 1 

Ġlk kez girdiğim bir mağazada çekingenlik gösteririm. 0,327 

Fiyat etiketi olmayan ürünlerin fiyatını sormaktan çekinirim. 0,472 

Mağazadan kazanmıĢ olduğum puanları harcarken, çekingenlik gösteririm. 0,490 

BomboĢ bir mağazaya girmekten çekinirim. 0,436 

Bir Ģey almadan mağazadan çıkarken, satıĢ elemanlarının bana bakıĢlarından rahatsız 

olurum. 
0,383 

Kıyafet denerken çevremdeki insanların bakıĢlarından rahatsız olurum.  0,583 

Mağazadan çıkarken güvenlik alarmı çalarsa; yerin dibine girerim.  0,542 

Mecbur kalmadıkça karĢı cins satıĢ elemanından yardım almam.  0,541 
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Mağaza yetkilisi ile konuĢurken sesim titrer.  0,386 

Hiç tanımadığım birisi, denemiĢ olduğum kıyafetin bana çok yakıĢtığını söylerse; yüzüm 

kızarır.  
0,429 

Girdiğim mağazadaki koltuklarda bir baĢkası oturuyorsa, yorgun olsam bile, ayıp olur 

diye yanına oturamam.  
0,498 

Ayıp olur diye, katlanmıĢ ürünleri bozmaktan çekinirim.  0,486 

Daha önce denemek için istediğim bir ürünün baĢka bir bedenini, ayıp olur diye, tekrar 

isteyemem.  
0,551 

Para üstünü, ayıp olur diye, kasiyerin gözü önünde sayamam.  0,459 

Soyunma kabinin boĢ olup olmadığını, oradaki baĢka bir müĢteriye ayıp olur diye, 

soramam.  
0,552 

Tester (numune) parfümleri ayıp olur diye deneyemem. 0,487 

5. Sonuç  

Utangaçlık ile ilgili çok sayıda bilimsel çalıĢma yapılmasına rağmen pazarlama açısından 

utangaçlığın ele alındığı çalıĢmalar oldukça kısıtlıdır. Utangaçlık, farklı kültürlerde, farklı 

Ģekillerde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bölgesel anlamda Kırgız tüketicilerin utangaç 

tüketici profilini yansıtması açısından bu araĢtırma ayrı bir öneme sahiptir.  

Bu araĢtırma neticesinde, geliĢtirilen utangaç tüketici ölçeğinin, Türkiye‘de olduğu gibi 

Kırgızistan‘da da tek boyutlu olduğu görülmüĢtür. Bununla birlikte utangaç tüketici ölçeğine 

ait maddelerin faktör yükleri, Türkiye‘ye göre Kırgızistan‘da daha düĢük çıkmıĢtır. Özellikle 

utangaç tüketicilerle ilgili araĢtırmalarda, utangaç tüketici ölçeği, daha kapsamlı ölçek 

uyarlama çalıĢmalarıyla Kırgızistan‘da rahatlıkla kullanılabilir. 

AraĢtırma bulguları, utangaçlık düzeyi düĢük olan tüketicilerin, utangaçlık düzeyi yüksek 

olan tüketicilere göre daha çok Ġnternet‘ten alıĢveriĢ yaptığını göstermektedir. Lakin, daha 

önce yapılan çalıĢmalar bu bulguyu desteklememektedir. Aydın ve HaĢıloğlu (2017) 

tarafından ortaya konulan baĢka bir çalıĢmada, utangaçlık düzeyinin artmasıyla Ġnternet‘ten 

satın alma sıklığının da arttığı saptanmıĢtır.  

Kırgızistan‘da gerçekleĢtirilen bu araĢtırmada ise utangaçlık düzeyi düĢük olan 

tüketicilerin, utangaçlık düzeyi yüksek olan tüketicilere göre, Ġnternet‘ten alıĢveriĢ yapma 

sıkılıklarının daha fazla olduğu görülmüĢtür. Beklenilenin aksine böyle bir sonuçla 

karĢılaĢılması, bölgenin kendine has durumuyla ilgili olabilir. Örneğin, Kırgızistan‘da Ġnternet 

ağının geliĢmiĢlik düzeyi, sanal alıĢveriĢ mağazalarının güvenirliği, Kırgız tüketicilerin 

Ġnternet‘ten alıĢveriĢ yapma eğilimleri, Ġnternet alıĢveriĢlerinde algılanan güven ve yasal 

düzenlemeler gibi faktörler etkin bir rol üstlenmiĢ olabilir. Diğer yandan, Kırgızistan‘daki 

kadın ve erkek katılımcılar arasında utangaç tüketici ölçeğine vermiĢ oldukları yanıtlar 

açısından bir farklılığa rastlanmamıĢtır. 
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Örneklem büyüklüğünün düĢük oluĢu ve sadece üniversite öğrencilerinin çalıĢmaya dahil 

edilmesi bu araĢtırmanın en büyük kısıtıdır. Bu araĢtırma bir ön çalıĢma niteliği taĢımaktadır. 

Utangaçlığın, tüketici davranıĢları açısından Kırgız tüketicilere özgü ele alınmıĢ olması 

açsından oldukça önemlidir. Ġleriki çalıĢmalarda, farklı araĢtırmacılar tarafından, utangaç 

tüketicilere iliĢkin daha kapsamlı çalıĢmalar ortaya konulabilir. 
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Ek-1. Anket Formu 

Bu anket ile utangaç tüketicilerin Ġnternet‘ten satın alma eğilimlerinin incelenmesi 

hedeflenmektedir. AraĢtırma bilimsel bir nitelik taĢıdığından adı-soyadı, telefon numarası vs. 

gibi kiĢisel bilgiler kesinlikle istenmeyecek, derlenen genel veriler ise gizli tutulacaktır. Sadece 5 

dakikanızı alacak bu çalıĢmaya, samimi cevaplar vereceğinize gönülden inanıyoruz. Değerli 

katkılarınız için Ģimdiden teĢekkür ederiz.   

 

Saygılarımızla, 

Prof. Dr. Selçuk Burak HAġILOĞLU, 

Prof. Dr. Celalettin SERĠNKAN, 

Dr. Oğuzhan AYDIN H
iç
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at
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m
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ru
m

 

        K
at
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m
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K
at
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ru
m

 

T
am

am
en
 K
at
ıl
ıy
o
ru
m

 

Ġlk kez girdiğim bir mağazada çekingenlik gösteririm. 1 2 3 4 5 

Fiyat etiketi olmayan ürünlerin fiyatını sormaktan çekinirim.  1 2 3 4 5 

Mağazadan kazanmıĢ olduğum puanları harcarken, çekingenlik gösteririm.  1 2 3 4 5 

BomboĢ bir mağazaya girmekten çekinirim.  1 2 3 4 5 

Bir Ģey almadan mağazadan çıkarken, satıĢ elemanlarının bana bakıĢlarından 

rahatsız olurum.  
1 2 3 4 5 

Kıyafet denerken çevremdeki insanların bakıĢlarından rahatsız olurum.   1 2 3 4 5 

Mağazadan çıkarken güvenlik alarmı çalarsa; yerin dibine girerim.   1 2 3 4 5 

Mecbur kalmadıkça karĢı cins satıĢ elemanından yardım almam.  1 2 3 4 5 

Bu madde, cevaplama hatalarını tespit etmek için konulmuĢtur, yanıt olarak 

dördü iĢaretleyin.   
1 2 3 4 5 

Mağaza yetkilisi ile konuĢurken sesim titrer.    1 2 3 4 5 

Hiç tanımadığım birisi, denemiĢ olduğum kıyafetin bana çok yakıĢtığını 

söylerse; yüzüm kızarır.   
1 2 3 4 5 

Girdiğim mağazadaki koltuklarda bir baĢkası oturuyorsa, yorgun olsam bile, 

ayıp olur diye yanına oturamam.   
1 2 3 4 5 

Ayıp olur diye, katlanmıĢ ürünleri bozmaktan çekinirim.   1 2 3 4 5 

Daha önce denemek için istediğim bir ürünün baĢka bir bedenini, ayıp olur 

diye, tekrar isteyemem.   
1 2 3 4 5 

Para üstünü, ayıp olur diye, kasiyerin gözü önünde sayamam.   1 2 3 4 5 

Soyunma kabinin boĢ olup olmadığını, oradaki baĢka bir müĢteriye ayıp olur 

diye, soramam.   
1 2 3 4 5 

Tester (numune) parfümleri ayıp olur diye deneyemem. 1 2 3 4 5 

Son 1 yıl içerisinde kaç defa internetten alıĢveriĢ yaptınız? ............................................................ 

 

 

Cinsiyetiniz:    Kadın ( )      Erkek  ( ) 

YaĢınız:      .......... 

Lütfen sosyo-ekonomik statünüzü belirtiniz. 

DüĢük Gelirli       ( ) 

Alt Orta Gelirli    ( ) 

Orta Gelirli          ( ) 

Üst Orta Gelirli    ( ) 

Üst Gelirli            ( ) 

 

 

Değerli katkılarınız için teĢekkürler… 
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Aibek TURSUNOV 
Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi, İktisat Yüksek Okulu, Nijniy Novgorod, Rusya 

Özet 

Finansal Okuryazarlık günümüzde en yaygın problemlerden biridir. Finansal bilginin yüksek düzeyde 

olması hane halkı yaĢam Ģartının geliĢmesine ve ekonomik büyümenin gerçekleĢmesine yol açacaktır. Bu 

çalıĢmanın temel amacı finansal okuryazarlık problemini farklı yönlerden incelemek ve ülkelerarası karĢılaĢtırma 

yapmaktır. ÇalıĢmada finansal okuryazarlık ve borsa katılımı konusu üç boyutta ele alınacak ve sonuçlar 

araĢtırma ile açıklanacak ve geçen dönem verileri ile kıyaslanması sağlanacaktır. Ġlk boyut Kırgızistan‘da 

finansal okuryazarlık üzerine yapılan etkinlik ve aktivitelerdir. Ġkinci boyut Dünya çapında yapılmakta olan 

etkinlik ve projelerdir. Üçüncü boyut yapılan araĢtırmalardan elde edilen sonuçları karĢılaĢtırmalı incelemektir. 

Bu çalıĢma kapsamında yapılan araĢtırma finansal bilgi, finansal katılım ve uzun vadeli planlama çerçevesinde 

incelenecektir. Son olarak finansal okuryazarlığın artırılması için öneri ve tartıĢmalarda bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Finansal katılım, Uzun vadeli planlama, Finansal bilgi. 

FINANCIAL LITERACY RESEARCH in KYRGYZSTAN 

Abstract 

Financial Literacy is one of the most common problems today. The fact that financial information is at a 

high level will lead to the development of the household age condition and the realization of economic growth. 

The main aim of the thesis is to examine the problem of financial literacy from various perspectives and take 

examples of experiences of different countries. In the thesis, financial literacy and stock market participation will 

be examined in three dimensions and the results will be explained by the research and compared with the data of 

the previous research on financial literacy. The first dimension explains the activities being carried out for the 

financial literacy in Kyrgyzstan. The second is activities and projects that are being carried out around the world. 

The third dimension will cover the results from financial literacy studies. The research carried out within this 

thesis will be examined as financial information, financial participation and long term planning. Finally, 

suggestions and presentations will be given to increase financial literacy. 

Keywords: Financial literacy, Financial participation, Long-term planning, Financial information. 

1. GiriĢ  

Finansal okuryazarlık ihtiyacı finansal piyasaların serbestleĢtirilmesi ve kredi temininin 

kolaylaĢması, kredi kartı kullanımının yaygınlaĢması, finansal ürün pazarlamasındaki hızlı 

büyüme ve hükümetlerin vatandaĢlarını emeklilik gelirlerinde daha fazla sorumluluk 

almalarında teĢvik etmesi ile giderek önemli hale gelmiĢtir.  

Finansal okuryazarlık seviyesinin düĢük düzeyde olması, vatandaĢların finansal ürün ve 

hizmetleri yaygın olarak kullanıma hazır olmamasına, finans bilgisi edinmede ilgi düzeyinin 

düĢüklüğüne, kendi mali refahı için kiĢisel sorumluluk anlayıĢının olmamasına, servetini boĢa 

harcama ve iflas etme eğiliminde olduğuna iĢaret etmektedir. DüĢük düzeyli finansal 

okuryazarlık, finansal sektör varlıklarının sistematik geliĢimini engeller ve vatandaĢların 

finansal piyasa ve araçlarına olan güvensizliğini artırır. Ayrıca, nüfusun borçlanma ve borç 
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ödemelerinin artmasına, tasarruflarının düĢük seviyede olmasına, emeklilik tasarrufunun 

azalması ve diğer olumsuz sonuçların oluĢumuna da yol açar. Yüksek düzeyde finansal 

okuryazarlık, belirli bir bölge nüfusunun büyük bir bölümünün piyasa tarafından sunulan 

finansal ürünleri ve hizmetleri kullanmaya hazır olduğunu, ek bilgi edinmekle ilgilendiğini, 

pazarın sorumlu ve rasyonel bir oyuncusu olduğunu göstermektedir. Bu seviyenin uzun süre 

korunması finansal yapıların refaha kavuĢmasına ve finansal çevrenin aktif olarak 

geliĢtirilmesine, hizmetlerin tüketicilere yaygınlaĢtırılmasına ve vatandaĢların finans 

kurumlarına, devlete ve belediyeye karĢı sadakatini artırmasına sebep olur ve diğer olumlu 

eğilimlerin gerçekleĢmesine de katkı sağlar.   

Finansal okuryazarlık düzeyi, beĢeri sermayeyi değerlendirme kriterlerinden birisidir.  

Finansal okuryazarlığın düĢük seviyede bulunması ve önem taĢıması, bireylerin bilinçli 

kararlar almasını sağlama ve finansal farkındalıklarını uyarmaya yönelik uluslararası 

iĢbirliklerini de artırmıĢtır. Finansla ilgili temel bilgiye sahip olma bireylerin gelir gider, 

sermaye, borç yönetimleri ve tasarruf etme konularında yararına olacak ve bilgi temelli 

kararlar almasını sağlayan yeterlilik düzeyini de artıracak, finansal ürün ve hizmetlerin etkin 

kullanma imkanını da sağlayacaktır.  

Finansal ürün ve hizmetlerin artan çeĢitliliği, ürün ve hizmet sözleĢmelerinin karmaĢıklığı 

gibi faktörler finansal sektörde yer alan kavramların önemini artırmakta ve tüketiciler 

açısından belli düzeyde bir finansal bilgi, birikim, yeterli risk analizi yapabilme kapasitesi ve 

farkındalık gerektirmektedir. Kredi kartı kullanım alternatiflerini karĢılaĢtırmaktan, ödeme 

yöntemleri arasında tercih geliĢtirmeye, ne miktarda tasarruf yapılacağından bunun nereye 

yatırılacağına ve en iyi koĢullarda kredinin nereden temin edileceğine kadar pek çok finansal 

kararı etkin biçimde alabilmek için finansal okuryazar olma ihtiyacı artmaktadır (Lusardi, 

2008). Bu noktada finansal tüketicinin, finansal ihtiyaçlarını doğru tespit etmesini, karĢı 

karĢıya kaldığı riskleri değerlendirmesini ve yaĢanacak problemlerde hak ve 

sorumluluklarının bilincine varmasının eğitim yoluyla gerçekleĢmesi hedeflenmektedir 

(BDDK, 2014).  

Bir ülkedeki finansal okuryazarlık seviyesi ekonomik kalkınmaya bağımlı olup, seviyenin 

düĢüklüğü özel sektör ve devlet için negatif olgular yaratmakta ve bunu önlenmek amacıyla 

karmaĢık programlar tasarlanmaktadır. Kırgızistan‘ın serbest piyasa ekonomisine geçiĢi 

sonrasında finansal araçlar ve borsa talebinin azlığı nedeniyle finansal okuryazarlığı artırma 

çabalarının arttığı izlenmektedir. BaĢka bir ifadeyle, halkın finans konusunda riske duyarlı ve 

riskin belirsizlik taĢıması nedeniyle finansal araç tüketiminin düĢük gerçekleĢmesi durumunu 

ortaya çıkarmıĢ ve halen bu durumun devamlılığı gözlenmektedir.   
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Bu çalıĢmanın temel amacı Kırgızistan‘daki bireylerin finansal okuryazarlık, finansal 

katılım ve uzun vadeli planlama konularına olan eğilimlerini incelemek ve borsaya talebin 

artıĢı yönünde gerekli politikaları araĢtırmaktır. Bu çalıĢmada Kırgızistan‘daki bireylerin 

finansal okuryazarlık düzeyleri ve borsaya katılım eğilimlerini araĢtırmak için 500 kiĢiye 28 

ġubat-01 Nisan 2017 tarihleri arasında anket uygulanmıĢtır. ÇalıĢma bu konuda Kırgızistan 

vatandaĢlarının finansal okuryazarlık seviyelerinin tespiti ve eğilimlerin yönü ile borsa 

katılımı hakkında yeni bilgiler sağlaması ve analizler içermesi nedeniyle alanyazına katkı 

sağlayacaktır.  

ÇalıĢmanın izleyen bölümlerinde alanyazın incelemesi, çalıĢmada kullanılan yöntem ve 

bulgular sunulduktan sonra elde edilen bulguların politika yorumları tartıĢılacaktır.  

2. Literatür Taraması 

Tanım çerçevesinde kesin uzlaĢı bulunmayan finansal okuryazarlık Ekonomik Kalkınma 

ve ĠĢbirliği Örgütünce fertlerin ekonomik hayata katılımını sağlamak, fert ve toplum finansal 

refahını iyileĢtirmek ve fertlerin farklı finansal durumlarda daha etkin karar vermelerini 

sağlamak yönünde finansal kavram ve riskler konularında bilgilenmeleri ve bunları uygulama 

beceri, motivasyon ve güveni Ģeklinde tanımlanmıĢtır (OECD, 2011). Alanyazın 

araĢtırmalarında finansal okuryazarlık düzeyi, bireylerin tasarruf, yatırım, borçlanma ve 

bireysel emeklilik tercihleri ile farklı ülkelerdeki düzeylerini inceleyen birçok çalıĢmanın 

bulunduğu göze çarpmaktadır.  

Ġsveçli yetiĢkinlere yönelik yaptıkları çalıĢmada Almenbergh ve Söderbergh (2011), 

finansal okuryazarlık konusunda emeklilik planı yapanlar ile yapmayanlar arasında anlamlı 

farklılıklar olduğunu belirlemiĢlerdir. Buna ek olarak yaĢlılar, kadınlar, az eğitimliler ve 

gelirleri düĢük olanların daha düĢük düzeyde finansal okuryazarlığa sahip olduklarını da tespit 

etmiĢlerdir. 

Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü bünyesinde faaliyet gösteren Finansal Eğitime 

Yönelik Uluslararası ĠĢbirliği 14 farklı ülkeden bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerini; 

bütçeleme, fon yönetimi, kısa ve uzun vadeli finansal kararlar ve finansal ürün seçimi 

bakımından, onların finansal bilgi, davranıĢ ve tutumları açısından incelemiĢtir. AraĢtırma 

sonuçları incelenen ülkelerin tamamı için %51 finansal bilgi, %51 finansal davranıĢ ve %53 

finansal tutum puanı gösterirken, bazı ülkelerde %50‘yi aĢmayan yüksek finansal 

okuryazarlık düzeyi olduğunu göstermiĢtir (Atkinson ve Messy, 2012: 6-12). Beal ve 

Delpachitra (2003), Avustralya‘da öğrencilerin finansal okuryazarlık seviyelerini finansal 

piyasa ve ürünler, finansal planlama, finansal karar verme ve sigorta konularında 
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araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢma sonuçlarına göre öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin 

düĢük olduğunu ve liselerdeki finansal okuryazarlık eğitiminin yetersizliğinden dolayı bu 

durumun ortaya çıktığını göstermektedir.  Adeleke (2003) finansal okuryazarlık ve cinsiyet 

arasındaki iliĢkiyi ABD üniversite öğrencileri arasında araĢtırmıĢ ve öğrenci cinsiyeti ve 

finansal okuryazarlık seviyesi arasında anlamlı bir iliĢki belirleyememiĢtir. Bununla birlikte, 

öğrenci yaĢı ve okulda geçirdiği süre ile finansal okuryazarlık seviyesi arasında ise anlamlı 

iliĢki tespit etmiĢtir.  

Ansong ve Gyensare (2012) demografik özellikler ve finansal okuryazarlık seviyeleri 

arasındaki iliĢkiyi Gana‘da 250 yükseköğretim öğrencisi arasında araĢtırmıĢlar ve yaĢ, iĢ 

tecrübesi ve annenin sahip olduğu eğitim durumu ile finansal okuryazarlık seviyesi arasında 

anlamlı pozitif iliĢki bulurken, baba eğitim seviyesi, çalıĢma durumu ve finansal okuryazarlık 

arasında anlamlı iliĢki bulamamıĢlardır. Güney Afrika‘da finansal okuryazarlık ihtiyacını 

ölçmeyi hedefleyen Louw vd. (2013), öğrencilerin temel finans kavramları hakkında bilgi 

seviyelerinin yüksek olduğunu ancak öğrencilerin çoğunluğunun ailelerinden destek alması 

sebebiyle finansal sorumlulukları ailelerin yüklendiğini belirtmiĢlerdir. Bununla birlikte 

finansal planlama, yatırım, bankacılık, vergi mevzuatı hakkında ise düĢük bilgi düzeylerine 

sahip olduklarını ifade etmiĢlerdir. Bu araĢtırma mevcut finans bilgileri ile öğrencilerin 

gelecekteki hayatlarında yeterli olamayacaklarını iddia etmiĢtir.  

Lusardi ve Mitchell (2014) ülkeler arası karĢılaĢtırmalı yaptıkları çalıĢmada, finansal 

okuryazarlık hakkındaki soruların tümüne doğru cevap veren bireylerin ABD ve Hollanda‘da 

51-65 yaĢ arası olgun erkeklerin, Ġsviçre ve Almanya‘da ise 36-50 yaĢ arası erkeklerin 

olduğunu tespit etmiĢtir. Bunun yanı sıra eğitimli babalar ile kızlarının finansal okuryazarlık 

düzeyleri arasında pozitif anlamlı iliĢki bulmuĢlardır.  Rusya‘da ise Klapper, Lusardi ve Panos 

(2012) tarafından yapılan araĢtırma bireylerin borçlarını hızla artırmalarına karĢın, bileĢik 

faizin iĢleyiĢini sadece %41‘inin anladığı ve enflasyon hakkında sorulan sorulara ise sadece 

%46‘sının cevap verebildiğini raporlamıĢlardır. Buna ek olarak, yüksek düzey finansal 

okuryazarlık seviyesine sahip bireylerin 2009 yılında yaĢanan negatif gelir Ģokunda daha az 

zarara uğradıklarını belirlemiĢlerdir.  

Fomero ve Monticone (2011) Ġtalyan‘ların emeklilik planlarına katılmasında finansal 

okuryazarlık düzeyinin pozitif anlamlı etkisinin olduğunu bulmuĢlardır. Benzer Ģekilde 

emeklilik planı yapmada finansal okuryazarlığın pozitif etkili olduğunu Sekita (2011) Japon 

gençler arasında yaptığı çalıĢmada ifade etmiĢtir. Bununla birlikte, az eğitimliler, düĢük 

gelirliler, kadın ve gençler arasında finansal okuryazarlık düzeyinin düĢük olduğunu tespit 

etmiĢtir.  
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Türkiye‘de Kılıç, Ata ve Seyrek (2015) üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık 

düzeylerini belirlemek amacıyla yaptıkları araĢtırmada, düzeyin düĢük (%48) olduğunu, 

katılımcıları bireysel bankacılık konusunda en baĢarılı ve yatırım alanında ise en baĢarısız 

bulmuĢlardır. Cinsiyete göre erkek öğrenciler daha yüksek düzeye sahipken, kredi kartı ve 

internet bankacılığı kullanan bireylerinde yüksek düzeyde finansal okuryazarlığa sahip 

olduklarını tespit etmiĢlerdir. Güler ve Tunahan (2017) hanehalkı finansal okuryazarlık 

düzeyinin tespiti ve demografik özelliklerin bu düzeye olan etkisini incelemek amacıyla, 

Sakarya‘da 450 kiĢiden oluĢan örneklemle ki-kare analizi ve kümeleme analizi yapmıĢlardır. 

ÇalıĢma sonuçları katılımcıların yarısından fazlasının düĢük seviyede finansal okuryazarlığa 

sahip olduklarını ve demografik değiĢkenler ile tasarruf davranıĢı arasında anlamlı iliĢki 

belirlemiĢler ancak borçlanma davranıĢı ile finansal okuryazarlık arasında herhangi bir iliĢki 

bulamamıĢlardır.  

Kırgızistan‘da finansal okuryazarlık düzeyinin artırılması amacıyla farklı kurumların 

çabaları ve giriĢimleri mevcuttur. Kırgız Merkez Bankası bireylerin finansal okuryazarlık 

seviyesini ve finansal davranıĢ kültürünü geliĢtirmek amacıyla 2016-2020 finansal 

okuryazarlığı artırma programını düzenlemektedir. Program finansal eğitim düzeyini 

yükseltmek, finansal bilgilere eriĢimi iyileĢtirmek, gerekli finansal bilgi, beceri setlerini 

edinmek ve uygulamak için fırsatlar sunmak, finansal hizmetleri kullanmak için uygun 

koĢullar yaratmakla finansal eğitimde en iyi uygulamaların yaygınlaĢtırılmasını 

hedeflemektedir.  

Buna ek olarak Finsabat.kg portalı, finansal kurumlar ve devlet kurumları tarafından 

vatandaĢların ekonomi ve finans alanındaki temel bilgilerini artırmaya yardımcı olacak 

sayfalardan oluĢmaktadır. Finans ve bankacılık sisteminin çalıĢması, eğitim materyalleri, 

ayrıca finansal kurumlar tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında bilgiler, hak ve 

yükümlülüklerle ilgili soru ve cevaplar site üzerinde tematik bölümler ayrılmıĢtır.  

Kırgızistan‘da en büyük eğitim projesi FINCA Bank tarafından baĢlatılmıĢtır (KCUB, 

Finansal okuryazarlık raporu, 2016). Nüfusun yaĢam standardının yükseltilmesine katkıda 

bulunmak, makul bir finans kültürü oluĢturma hedeflenerek uzun vadeli "Finansal 

okuryazarlığın temelleri" projesi baĢlatılmıĢtır. FINCA, vakıfları aracılığıyla ilk finansal 

okuryazarlık üzerine olan proje BiĢkek Uluslararası Konferansı ve Uluslararası Mikro-Finans 

Konferansını da gerçekleĢtirmiĢtir.  

KICB Bank, Dünya Para Haftası çerçevesinde KRSU'da gerçekleĢtirilen eğitsel oyuna 

sponsor olmuĢtur. Katılımcılar bu oyun aracılığı ile ödedikleri vergi miktarının belirlenmesi, 

hangi kredinin daha karlı olduğunun analizi, mevduat hesabı getirisi, sigortacılık ve diğer 
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ekonomik problemleri oluĢturan sorunu çözerek tasarruf yapmanın, sürdürebilir kalkınma 

üzerindeki etkisini öğrenmiĢlerdir.  

3. Yöntem 

Bu çalıĢma Kırgızistan‘da yaĢayan bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerinin 

belirlenmesi, finans bilgileri, tasarruf, yatırım ve borçlar hakkında bilgi sahibi olma düzeyleri, 

finansal konularla etkileĢim ve deneyimlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple 28 

ġubat-01 Nisan 2017 tarihleri arasında 254 erkek ve 246 kadın olmak üzere 500 katılımcıdan 

anket aracılığıyla verileri derlenmiĢtir. Anket soruları Türkçe, Rusça ve Kırgızca dillerinde 

tasarlanmıĢ ve soru tipi seçiminde OECD, Rusya ve KCMB araĢtırmalarında kullanılan 

anketler temel alınmıĢtır. Anket sorularının güvenilirliği daha önceki araĢtırmalarda olumlu 

değerlendirilmesi sebebiyle bu çalıĢmada veri olarak gözönünde bulundurulmuĢtur. AraĢtırma 

üç boyutu dikkate almaktadır.  Öncelikle finans konusunda uzmanlık ve farkındalığı tespit 

etmek ve bireylerin finansal bilgisini test eden finansal bilgi boyutu, ikinci boyutta finansal 

katılım ve en son uzun vadeli planlama boyutu incelenecektir. 

4. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

ÇalıĢmaya katılan bireylere ait demografik bilgiler Tablo 1‘de sunulmuĢtur. 

Tablo 1: Katılımcıların demografik özellikleri 

 
Cinsiyet 

 
YaĢ 

  
Bölge 

 
Gelir 

  
ÇalıĢma 

 

  % 
  

% 
  

% 
  

% 
  

% 

Erkek 51 
 

17-21 34 
 

Batken 9 
 

7000 kadar 30 

 

Kamu 16 

Bayan 49 
 

23-28 28 
 
BiĢkek 32 

 
7000 - 16000  24 

 

Diğer 8 

Toplam 100 
 

29-34 17 
 
Çüy 6 

 
16000 - 25000  17 

 

Emekli 1 

 
  

35-39 10 
 
Isık göl 3 

 
25000 - 34000  11 

 

GiriĢimci 9 

Eğitim  % 

 

40-45 7 
 

Jalal-Abad 9 
 

34000 - 43000  4 

 

ĠĢsiz 7 

Yuksek lisans  5.86 

 

46-51 2 
 
Narın 9 

 
43000 - 52000  2 

 

Öğrenci 38 

Lisans 46.46 

 

52-56 2 
 
OĢ Bölgesi 7 

 
52000  üstü 10 

 

Özel sektör  21 

MYO 7.27 

 

Toplam 100 
 
OĢ ġehri 10 

 
Toplam 100 

 

Toplam 100 

Lise 6.06 

    

Talas 8 
 

     Lisans Terk 34.34 

    

Diğer ül. 7 
 

     Toplam 100         Toplam 100             

AraĢtırma katılımcıların cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde %51‘i erkek ve %49‘u 

kadınlardan oluĢmaktadır. Eğitim düzeylerine göre incelendiğinde yaklaĢık %6‘sı yüksek 

lisans ve doktora, %47‘si lisans, %7‘si Meslek Yüksek Okulu, %6‘sı lise mezunu iken %34‘ü 

ise lisansı terk etmiĢ kiĢilerden oluĢmaktadır. Katılımcıların yaĢları incelendiğinde %89‘unun 

17-39 yaĢ aralığında bulunduğu görülmektedir. Bölgesel olarak incelendiğinde %38‘i BiĢkek 
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ġehri ve Çüyde yaĢarken %17‘si OĢ Ģehrin ve Bölgesinde ve %9‘u Jalal-Abad ġehrinde 

yaĢamaktadır. Gelirleri incelendiğinde ise %30‘unun 7000 som ve altında kazanç sağladığı, 

%24‘ünün 7000-16000 som arasında, %17‘sinin 16000-25000 som, %11‘inin 25000-34000 

som, %10‘unun ise 52000ve üzerinde gelir elde ettiği görülmektedir. ÇalıĢtıkları yerler 

incelendiğinde %16‘sı kamu sektöründe, %21‘i özel sektörde, %38‘inin öğrenci, %9‘unun 

giriĢimci%1‘inin emekli ve %8‘inin ise diğer mesleklerde çalıĢtıkları belirlenmiĢtir.  

AraĢtırmaya katılan bireylerin kendi finansal bilgi düzeylerini nasıl değerlendirdikleri 

2015 yılında Kırgız Cumhuriyeti Merkez Bankasının yaptığı araĢtırma sonuçları ile 

karĢılaĢtırmalı olarak incelenecektir. Bu karĢılaĢtırmada katılımcılar kendi finansal bilgi 

düzeylerini beĢlik puanlamada değerlendirmeye tabi tutmaktadırlar. Bu karĢılaĢtırma 

sonuçlarına göre 2015 yılında katılımcıların %4,1‘i finansal bilgi seviyesini çok iyi olarak 

değerlendirirken 2017 yılında bu oran %13,1 olmuĢtur.  
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(b) 

Grafik 1 (a) KCUB 2015 Finansal bilgi öz değerlendirme (b) 2017 yılı finansal bilgi öz 

değerlendirme 

Katılımcıların %34,3‘ü özellikle gençler kendi finansal bilgisini yeterli olarak 

görmektedir. Bölge temelinde incelendiğinde Çüy ve Isık göl bölgelerinde katılımcıların 

kendi finansal bilgi düzeylerini iyi olarak gördükleri belirlenmiĢtir. 

 

Grafik 2: Genel olarak finansal özgüven dağılımı 

Genel olarak incelendiğinde 2015‘ten 2017‘ye katılımcıların finansal bilgi 

özdeğerlemesinin arttığı görülmektedir. Düzeyinin çok kötü olduğunu belirtilen katılımcılarda 

%10‘luk azalıĢ ve finansal bilgisinin daha iyi olduğunu belirtenlerde ise %8‘lik bir artıĢ 

gerçekleĢmiĢtir. Finansal bilgisinin orta ve altı seviyede olduğunu belirtenlerin Jalal-Abad ve 

Narın bölgelerinde kümelendiği görülmektedir. Bireylerin yüksek düzeyde finansal bilgiye 

sahip olmaları yaĢam kalitelerinin de artmasına sebep olmaktadır. Ġncelenen bu iki yıl 
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içerisinde finansal okuryazarlık konusunda gerçekleĢtirilen tüm etkinlik ve kursların 

yansıması olarak bireylerin finansal araçları kullanabilme özgüveninin artmasına sebep 

olduğu biçiminde yorumlanabilir. Bu dönemde finansal bilgisinin çok iyi olduğunu 

düĢünenlerin oranı %4,1‘den %13,1‘e ve iyi olduğunu düĢünenlerin oranı ise %15,3‘ten 

%21,2‘ye artıĢ gerçekleĢtirmiĢtir. Diğer yandan bilgisinin kötü olduğunu düĢünenlerin 

oranında da önceki döneme göre düĢüĢ meydana gelmiĢtir.  

Katılımcıların borsa bilgi düzeyi ile ilgili sonuçlar Grafik 3‘te sunulmuĢtur.  

 

Grafik 3: Borsa bilgi düzeyi 

Katılımcıların yarısından fazlası (%55,2) borsa bilgi düzeyinin kötü seviyede olduğunu 

belirtirken, sadece %20,7‘si bilgi düzeylerinin iyi olduğunu belirtmiĢlerdir. Türkiye için 

DanıĢman, Sezer ve GümüĢ‘ün (2016) bulgularında Kırgızistan‘daki durumun aksine 

katılımcıların %56,2‘si borsayı tanıdığını ve hisse senedi alım satım iĢlemlerinin yapıldığını 

bildiğini ve Gutnu ve Cihangir (2015) katılımcıların %68,8‘inin borsa adının yakın zamanda 

değiĢtiğini bildiklerini ifade etmiĢlerdir.  

ÇalıĢmanın izleyen bölümünde katılımcıların faiz oranı, menkul kıymet, enflasyon, 

paranın zaman değeri ve gelirdeki değiĢim konularında temel finansal bilgilere sahip olup 

olmadıklarını ölçmek amacıyla, açık soru Ģeklinde olmayan ve net soru cevaplarına sahip, 100 

puan üzerinden değerlendirilen test sonuçları yaĢlara göre ortalama not olarak Tablo 2‘de 

sunulmuĢtur.  

Tablo 2: Katılımcıların finansal bilgi sorularının ortalama cevapları 

YaĢ Faiz oranı Menkul Kıymet Enflasyon Paranın zaman  Gelir değiĢimi Ortalama  

17 – 22 79.29 71.39 59.47 75.44 80.59 73.23 

23 – 28 80.28 78.21 57.01 73.06 71.99 72.11 

29 – 34 80.06 75.89 76.79 68.45 82.74 76.79 

35 – 39 79 71.5 66.84 80.1 82.65 76.02 

40 – 45 84.29 72.14 67.14 75.71 68.57 73.57 

46 – 51 88.89 66.67 50 75 83.33 72.78 
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52 – 56 87.5 75 75 62.5 80 76 

Ortalama 

(2017) 
80.36 74.14 63.13 73.6 77.91 73.83 

Ortalama 

(2015) 
57.47 52.32 59.05 71.69 65.23 61.15 

Tablo 2‘nin en son sütununda sorulardan alınan notların ortalaması yer almaktadır. Buna 

göre en yüksek puan 29-34 yaĢ grubunda yer alanlara aittir. Bunun bir sebebi bu yaĢ grubunda 

bulunanların profesyonel iĢ hayatında olup çoğunlukla kendi iĢlerini yapanlardan oluĢması 

olabilir. Sonraki yaĢ gruplarında ortalama not daha düĢük bulunmuĢtur. Bununla birlikte 

öğrenci yaĢ gruplarının da ortalaması daha düĢük belirlenmiĢtir. Öğrencilerin çoğunlukla anne 

babalarından finansal destek almasından dolayı bu konularla fazla ilgili olmadıkları 

belirlenmiĢtir. 2015 yılı sonuçları ile karĢılaĢtırıldığında bütün notların yükseldiği bireylerin 

öncekine kıyasla finansal bilgilerinin arttığı görülmektedir. Faiz oranı notu 2015 yılında 57,47 

iken 2017 yılında 80,36 puana yükselmiĢtir ve bireylerin diğer sorularla karĢılaĢtırıldığında en 

fazla faiz oranlarıyla ilgilenmektedir. Menkul kıymetler notu 52 den 74‘e yükselmiĢtir. 

Enflasyon soru puanı 59‘dan 63‘e yükselmiĢ ve puanların içerisinde en düĢük artıĢı 

göstermiĢtir. Kırgız bireylerin enflasyon ile diğer sorulara göre fazla ilgilenmedikleri 

söylenebilir. Enflasyon puanlarını destekler Ģekilde paranın zaman değeri sorusunun ortalama 

puanı da en düĢük artıĢı göstermiĢ ve 71‘de 73‘ çıkmıĢtır. Kırgız bireylerin diğer sorulara 

göreli olarak gelir değiĢimi ile de daha fazla ilgilendikleri belirlenmiĢ ve gelir değiĢimi puanı 

65‘de 77‘yee yükselmiĢtir. Genel puan ortalaması da 61‘den yaklaĢık olarak 64‘e yükseldiği 

belirlenmiĢtir. 

5. Sonuç  

Bireyler hem günlük yaĢamlarında hem de uzun dönemli ev bütçesi, eğitim harcamaları, 

yatırım ve emeklilik planı gibi konularda finansal kararlar vermektedir. Bu kararların 

gerçekleĢtirilmesi için belirli düzeyde bilgi birikimi ve bilgiye eriĢimin sağlanması 

gerekmektedir. Finansal okuryazarlık fertlerin basit ekonomik hesapları yapabilmesi, 

bütçelerini yönetebilmesi, sermaye piyasasına katılımı, bireysel emeklilik planlarını 

gerçekleĢtirebilmesi noktasında önem taĢımaktadır.  

Bu çalıĢma bir geçiĢ ekonomisi olan Kırgızistan‘da 2017 yılında 500 katılımcı ile anket 

yapılarak, katılımcıların faiz oranı, menkul kıymet, enflasyon, paranın zaman değeri ve 

gelirdeki değiĢim ile borsa konularında temel finansal bilgilere sahip olup olmadıklarını 

ölçmek amaçlamıĢtır. ÇalıĢmada Kırgızistan‘ın 7 bölgesi ile BiĢkek ve OĢ Ģehirlerinden 

katılımcılar yer almıĢtır. Elde edilen bulgular 2015 yılında KCUB tarafından yapılan finansal 

okuryazarlık anket sonuçları ile karĢılaĢtırmalı olarak incelenmiĢtir.  
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ÇalıĢma bulgularına göre Kırgız bireyler en fazla faiz oranlarını ilgi ile izlemektedirler. 

Bunun yanı sıra menkul kıymetler hakkında da bilgileri gelir değiĢimindeki bilgilere benzer 

oranda artıĢa sahiptir. Ancak paranın zaman değeri ve bununla yakından iliĢkili olan 

enflasyon konusuna ilgileri diğerlerinden daha düĢük bulunmuĢtur.  

Sonraki çalıĢmalarda, Kırgızistan‘da gerçekleĢtirilen finansal okuryazarlık eğitim 

politikalarının da incelenerek bireylerin finansal tutum ve davranıĢlarında ortaya çıkan 

geliĢme ve sonuçlarının analiz edilmesi alana katkı sağlayacaktır.  
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Abstract 

Modern man lives in the era of new technologies and constant innovations. Technologies have become an 

indispensable part of everyday life. Education sector is not an exception. Universities around the world are using 

new technologies in the learning process. Providing high-quality electronic services within university brings 

significant advantage to it.  

This study aims to identify the degree of use of E-services in local universities. Data will be collected from 

university websites and from university staff of the American University of Central Asia and Kyrgyz-Turkish 

Manas University through in-depth interviews. As a result, it is aimed to find the relationship between use of E-

services and development of electronic services. 

Keywords: E-services, E-learning, Higher Education, Kyrgyzstan. 

1. Introduction 

With the rapid and ongoing development of Internet, organizations and businesses provide 

more services called E-services. The abbreviation ―E‖ means ―electronic‖. Being an 

alternative to traditional service providing, E-services gain popularity from day to day:  ―e-

government for public administration services, e-commerce as an alternative to classic retail, 

e-education … for those students that … don‘t … attend traditional classes‖ (Batagan, 

Pocovnıcu, Capısızu, 2009:1). Providing E-services nowadays is an integral part of gaining 

competitive advantage and is among key aspects of organization competitiveness (Khwaldeh, 

Al-Hadid, Masa‘deh, Alrowwad, 2017:3). Education sector is not an exception.  Worldwide 

practice shows that “E-services such as enrolment, course delivery, course support, and library 

lending are rapidly becoming standards within the education sector (Sutarso & Suharmadi 

from Kim-Soon, Ahmed, Ahmed, 2014:1). Sutarso and Suharmadi state that using electronic-

based services within universities is a win-win situation both for students and for universities 

(Sutarso & Suharmadi, 2011:1) because it automates the process of delivering learning and 

makes it more efficient. 

As stated by Zlatev, E-services are needed to provide educational information to students 

and graduates, ―therefore, it accumulates and integrates all educational content from different 

systems at the university and act as hub between these systems‖ (from Khwaldeh 2017:2). 

Sutarso and Suharmadi state that ―good universities manage their services electronically and 

that E-services not only will determine the future of higher education but also will become a 

critical factor in developing services in the future‖ (Sutarso & Suharmadi, 2011:1).   

mailto:momunalieva@gmail.com
mailto:urdaletova.anarkul@gmail.com


 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

271 

 

According to Batagan, Pocovnıcu, and Capısızu, E-services provide the following benefits 

(2009:5): 

 Familiarizes individuals with electronic information and educates them about the 

benefits of using advanced technology; 

 Enables telecommuting; 

 Makes information transparent; 

 Removes time and location barriers; 

 Enhances data acquisition, transformation and retrieval, unlike the data chaos in a 

traditional service provider; 

 Promotes reuse of information; 

 Reduces operation time; 

 Reduces costs; 

 Improves information access for decision-making; 

 Allows searches of large volumes of heterogeneous data (documents, pages, database, 

messages, and multimedia). 

If considering higher education, E-services are mostly represented by E-learning. E-

learning is an electronic learning through computer and internet technology use. According to 

Marta Žuvić-Butorac, E-learning is a ―learning supported by information and communication 

technology‖ (page 1).  

Electronic learning can be classified according to means of communication (Электронное 

обучение: руководство по применению и внедрению в вузе, 2017:22-24):  

Distance learning- the educational process, which completely occurs remotely, that is, the 

teacher and the student are physically in different places and communication between them 

proceeds using technical means. 

Hybrid or Mixed learning- combines the specifics of the distance learning and traditional 

classroom work. 

Traditional learning using electronic means- the teacher conducts lessons on the 

traditional way. Electronic means include using of mobile phones for electronic voting, using 

of an interactive board for practical work, demonstrating videos in class. 

Classification of E-learning according to time factor (Электронное обучение: 

руководство по применению и внедрению в вузе, 2017:25-26): 

 Synchronous- the teacher and the student are simultaneously present in the learning 

system, the communication between them proceeds without time delay. 
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 Asynchronous- delay in time in teacher - student and student – student 

communications. 

For example: courses that use multimedia resources and texts, electronic libraries. 

Being in use latterly, E-learning brings many benefits for students. Among benefits, there 

are ―accessibility of learning materials anywhere and anytime, guaranteed content 

consistency, personalization of learning, availability of up-to-date learning resources, 

facilitated communication with the teacher and with the group‖ (Žuvić-Butorac, page 3). 

Analysis of advantages and disadvantages of E-learning features can be seen in the following 

table. 

Table 1: Comparative analysis of some E-learning features that are considered as 

advantageous and disadvantageous for both students and teachers 

Resource: Žuvic-Butorac, M. Educatıon Qualıty Improvement by E-Learnıng Technology - Croatian                   

Universities and EU partners joint TEMPUS project. University of Rijeka, Croatia, p. 3. 

Furthermore, the full-scale E-learning system consist of two modules 

(http://hotuser.ru/distanczionnoe-obuchenie/1142--e-learning):  

1) Learning Management System (LMS); 

2) Authoring tools.  

Learning management systems are used for the development, storage, management and 

dissemination of online learning materials with the provision of shared access to a large 

number of people. People can be anywhere - at university, at work, on a business trip and so 

on. 

Each employee undergoes personal registration and receives an individual user name and 

password to get access to learning resources and to learning statistics. LMS registers the user's 
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name, the courses passed, the start and end time of each course, the points scored as a result of 

pre-testing and testing after training. LMS gives to users an access to curricula and courses, 

and at the same time, this system gives a tool that allows system administrators to monitor 

training throughout the organization as a whole.  

Administrator rights allow controlling access to educational content, organizing students 

in groups, and monitoring the use of courses and the number of points scored. Moreover, 

LMS enables the administrator to generate reports on the entire educational process, which 

allows making conclusions about the effectiveness of investment in learning. 

LMS for educational institutions: 

 Moodle - free international LMS with open source. The system is used by more than 

60 thousand organizations around the world. The interface is relatively complex.  

 Prometheus - Russian distance learning system that takes into account the specifics of 

the educational process in Russia and CIS countries and allows the organization to 

organize mixed education, electives, advanced training, tests, acceptance tests and 

examinations. 

 ELearning Server 4G - the system allows to effectively manage the distance, full-time 

and mixed learning of students. 

 Authoring tools for the development of educational content are used to create 

electronic textbooks, presentations, simulators, video lectures, tests, which are then 

placed in the database of the Learning Management System (LMS). Organizations can 

buy ready learning content or order the development of unique content. 

There are several types of authoring tools: 

 Editors of learning courses; 

 Tools for creating presentations; 

 Tools for creating tests and questionnaires; 

 Tools for capturing images from the monitor; 

 Tools for conducting online seminars. 

Now let us refer to general ideas of this study. The ideas of this study are expressed in the 

following hypotheses: 

Hypothesis 1:  

H0: Higher education in Kyrgyzstan is mainly represented by classroom learning. 

Ha: Higher education in Kyrgyzstan is represented by other learning types.  
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Hypothesis 2:  

H0: The development of E-services is bounded to technology development. 

Ha: The development of E-services is not bounded to technology development. 

2. Method 

This section consists of Secondary Data Analysis part, Qualitative Data Analysis part and 

Participants part. 

2.1. Secondary Data Analysis and Qualitative Data Analysis  

The aim of this paper is to identify the spread of E-services within universities of 

Kyrgyzstan. During the research, mostly secondary data were analyzed. In view of the 

research topic, meaning that E-services and E-learning were developed after the spread of 

Internet, secondary data were collected through university websites and available statistical 

data through Internet. 

In addition to secondary data analysis, qualitative data analysis in the form of in-depth 

interviews were used. An analysis of the interviews was made using Grounded Theory. All 

interviews were coded, and then divided into categories, which are described in the Results 

section. 

Interviews were conducted in order to get teacher‘s and university staff‘s feedbacks about 

their experiences with E-learning. ―Benbasat, Goldstein, and Mead (1987) pointed out that the 

qualitative approach is appropriate for exploring certain types of problems, especially those in 

which research and theory are at their early or formative stages‖ (Mobarhan, Rahman, Majidi, 

2015:6). E-services development within higher education is a young sector of education in a 

whole, and in Kyrgyzstan it can be compared to a child making first steps.  

2.2. Participants  

In order to analyze E-services, especially E-learning, from the perspective of ―education 

giving side‖ data were analyzed through the websites of the following universities: Kyrgyz-

Russian Slavic University, American University of Central Asia (AUCA), International 

University of Kyrgyzstan, Kyrgyz State University, Arabaev University and Kyrgyz-Turkish 

Manas University (KTMU). Interviews were conducted to staff and teachers of the American 

University of Central Asia and of the Kyrgyz-Turkish Manas University. The data were 

collected from 8 people. Details of interviewees‘ information are presented in Table 2. 
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Table 2: Interviewees‘ information 

 Categories Coding Themes 

Gender  Male 

Female 

4 

4 

Occupation Librarian 

Teacher 

Administrator 

2 

5 

1 

University KTMU 

AUCA 

5 

3 

3. Results 

According to the National Statistics Committee data (Образование и наука в 

Кыргызской Республике. Статистический сборник, 2014:285-286), there are 55 higher 

educational organizations in Kyrgyzstan, and 35 of them are located in Bishkek. After the 

data search through websites of related universities and organizations, the following results 

were found. 

At the national level in Kyrgyzstan, until nowadays there was no systematic approach 

towards electronic learning development. At the initiative of the Ministry of Education and 

Science of the Kyrgyz Republic the draft National Concept on the Development of E-

Learning and Digital Governance in the Kyrgyz Republic was approved in January 2018. This 

concept aims to form approaches to the creation and development of E-learning system at the 

national level, which will allow citizens to access inclusive education at all levels. Regarding 

higher education, the Plan of activities include: transferring teacher training system into the 

online format; full transferring of correspondence learning into electronic format, allowing the 

use of electronic resources regardless time and location of students; and creating an online 

evaluation system to assess the quality of learning (http://vb.kg/society-kg/v-minobrazovanii-

kr-odobrena-nacionalnaia-koncepciia-razvitiia-elektronnogo-obycheniia.html). 

Moreover, there is a research by ‗iCap Investment‘ ordered by ‗Soros Foundation‘. During 

the research 1000 respondents were surveyed. The breakdown of the survey participants by 

regions was carried out in proportion to the density of the population of the Kyrgyz Republic. 

According to the research, 40% of respondents in Bishkek, 45% of respondents in Chui 

region, 42% of respondents in Talas region use computers. In the other regions of Kyrgyzstan, 

more than the half of respondents use computers. That means that there is a good foundation 

to development of E-services.  Moreover, the percentage of computer use according to age is 

as follows:  

 88% of respondents at the age of 18-22 years; 

 79% of respondents at the age of 23-35 years; 

http://vb.kg/society-kg/v-minobrazovanii-kr-odobrena-nacionalnaia-koncepciia-razvitiia-elektronnogo-obycheniia.html
http://vb.kg/society-kg/v-minobrazovanii-kr-odobrena-nacionalnaia-koncepciia-razvitiia-elektronnogo-obycheniia.html


 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

276 

 

 66% of respondents at the age of 36-45 years; 

 54% of respondents at the age of more than 45 years.  

According to the age distribution, it is seen that 88% of undergraduate students use 

computers. Moreover, the use of computers among graduate students is much more than the 

half of respondents. This statistics gives a significant reason to think that providing E-learning 

can be among the prerogatives of education development in Kyrgyzstan.  

Regarding distance learning, according to the Government of the Kyrgyz Republic, an 

educational organization can use distance educational technologies to implement the 

educational program in part or in full. The students using distance educational technologies to 

implement the educational program in full have all rights and responsibilities of university 

students. Moreover, they have a right to receive university diplomas (Закон Кыргызской 

Республики oб Образовании от 30 апреля 2003 года N 92, 1-4).  

In December 2013, the large-scale project «Introduction of Quality management in E-

Learning at Central Asian Universities for 2013-2016‖- (QAMEL), co-funded by the Tempus 

Programme of the European Union started in Kyrgyzstan. The project included 16 partner 

organizations from European Union and Central Asia (Kyrgyzstan, Turkmenistan, and 

Kazakhstan). The partnering organizations from Kyrgyzstan were the Ministry of Education 

and Science, the Kyrgyz State Law Academy, the Bishkek Academy of Finance and 

Economics, and the Issyk-Kul State University (http://www.ksla.kg/ru/projects-and-

cooperation/e-learning/). The Issyk-Kul State University is located in Karakol, and the 

number of distance learning students is 143 people out of 6471 (Образование и наука в 

Кыргызской Республике. Статистический сборник, 2014:285). 

Besides mentioned above universities, distance learning is presented in Kyrgyz-Russian 

Slavic University, in International University of Kyrgyzstan, in Arabaev Kyrgyz State 

University and in Kyrgyz-Turkish Manas University. 

The Slavic university has own E-knowledge Management Center through which it 

provides distance learning, refresher courses, and E-library. International University of 

Kyrgyzstan implements distance learning through its Virtual Academy. It was created by 

UNESCO and includes Institute of Multimedia Training and Internet and Institute of Foreign 

Languages (https://edu24.kg/ru/university/70/abiturient.html). Arabaev Kyrgyz State 

University provides distance learning on IT for 13000 soms; however, it is not possible to 

open its learning portal. 

http://www.ksla.kg/ru/projects-and-cooperation/e-learning/
http://www.ksla.kg/ru/projects-and-cooperation/e-learning/
https://edu24.kg/ru/university/70/abiturient.html
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Although distance learning in a varying degree is presented in mentioned above 

universities, during the research the Kyrgyz-Turkish Manas University and the American 

University of Central Asia were chosen as a reference universities.  

Interviews were conducted within AUCA and Manas University. Analysis of interviews 

was made using Grounded theory method, and the following results were found. Totally, there 

are 4 categories (themes). 

а. Distance learning 

Distance learning within KTMU is mostly represented by General Education courses in 

the form of webinars and online courses. Online courses are taught by teachers from Turkey. 

Every online course needs an assistant from Kyrgyzstan. There is only one Interactive Class. 

In addition to this, it is important to note that exams are not made in online format: midterm is 

made with assistant‘s help and final exam is conducted by teacher from Turkey. Most of the 

interviewees pointed that distance learning is not effective for undergraduate students because 

they get bored fast and loose attention. Moreover, according to teachers, students prefer to 

address directly upon having questions. Here are the interview answers: 

- According to me, distance learning is not effective. It is better to learn in class. 

- During the lessons I always try to catch the attention of my students. Using distance 

learning it would be difficult.  

 At the American University of Central Asia (AUCA) there are no distance learning 

courses; however, all classes are supported with notebooks and projectors. AUCA uses 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) system. ―Moodle is a 

learning platform designed to provide educators, administrators and learners with a single 

robust, secure and integrated system to create personalized learning environments‖ 

(https://docs.moodle.org/34/en/About_Moodle). This system gives an opportunity for students 

to download and upload necessary learning materials, get feedback from teachers, learn 

grades and so on. 

b. E-courses 

E-courses within KTMU (e-ders) is a system, which gives an opportunity to create folders 

for users, not for students, where teachers (users) put learning materials for students. It works 

only in campus. According to interviewee observations, not many students have laptops; 

however, many have smartphones, which makes it possible to use the system during the 

lectures. One of the problems pointed by interviewee is that storage of folders is not big.  

- I need to delete files to get free space! 

https://docs.moodle.org/34/en/About_Moodle
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- I give permission to my students to use smartphones. But I have to look whether they 

are following me or not. 

E-courses are represented at AUCA as well. It is being used since 2007. AUCA uses 

Moodle Software to make electronic courses.  As stated by interviewee, Moodle is one of the 

most popular software in the world because it is free and open source. Moodle nowadays is 

not a single company; it is a global community with many partners worldwide. AUCA does 

not have stricked content for E-courses; mostly content of the course is the responsibility of 

teacher. 90% of teachers use E-courses, and students have 24/7 access to them. According to 

interview data, Moodle is easy for administrators because it has detailed instructions for every 

button; however, teachers think it is not user-friendly.  

- I don’t use all Moodle features because it’s difficult. 

c. E-library 

All interviewees marked that they use electronic library resources like electronic catalog 

and databases. One interviewee said: ―I have not gone to library for a century; all I need is 

downloaded from Internet‖. At Manas University these electronic services can be accessed 

only within campus; however, at the American University it can be accessed distantly but 

only by active users like teachers and students. At both universities, librarians actively inform 

how to use E-library resources and provide trainings both for students and staff. Moreover, it 

is found out that those resources are free of charge at both universities because fees are paid 

by university. Mostly all interviewees indicated that they do not use extra E-databases due to 

its high cost; however, one interviewee pointed out that he pays approximately 15000 soms a 

year for special databases connected to financial analysis. One more interviewee said that she 

asks friends from abroad to send necessary books and articles.   

d. Technologies 

All interviewees use PowerPoint presentations during the lessons because it is not paper 

consuming, rarely video and audio materials. At AUCA some teachers use Google 

Documents and Google Classroom. At KTMU there is a connection within university called 

SPARK, like a chat for university staff. Moreover, KTMU has student information service, 

which makes it possible to see general information about the students, and more detailed 

information like courses taken, grades and so on for supervisors.  

4. Discussion 

Referring to the interview results at the American University of Central Asia and at 

Kyrgyz-Turkish Manas University, it can be stated that E-services in higher education of 
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Kyrgyzstan are mostly represented by E-courses, E-library, and Distance Learning. From the 

following table it is seen that represented E-services are bound to technology development 

and its spread over the country.  

  

E-services in Higher Education 

  
 

 

 

  
Distance 

Learning  
E-Courses 

 
E-Library 

 

 

 

  

  
Technologies 

  

Figure 1: E-services in Higher Education of Kyrgyzstan 

From the previous studies in this field, it can be concluded that technology spread can lead 

to increasing demand for Distance learning: ―It is … observed that the demand of open and 

distance learning is increasing due to the associated potentials for new innovations and use of 

Information and Communication Technologies that results to the increased demand of 

knowledge to both literate and illiterate‖ (Mnyanyi and Mbwette, 2009:1).   

According to Sultana and Kamal ―Distance education is thought to be an effective way of 

educating people of all sections in society…  keeping in mind the premises that different types 

of media (print, audio, video, telephone, computer based communication system, etc.) are 

synchronized in the delivery process in distance education and open learning system‖ 

(2012:1). 

Some studies in developing countries claim that  ―Although the developments of 

multimedia technology and internet networks have contributed to immense improvements in 

the standard of learning as well as distance learning in developed world, the developing world 

is still not in position to take advantage of these improvements because of limited spread of 

these technologies, lack of proper management and infrastructure problems‖ (Deb, 2011:1). 

However, in Kyrgyzstan it is not the case due to technology spread. From the ―iCap 

Investment‖ research, it is seen that people have an access to technologies. Here the problem 

is that people, university students and staff in our case, do not know how to use those 

technologies and software programs.  

The results of this study showed that E-courses and E-library are also bound to 

technologies. ―E-learning makes good use of database and Content Management System 

technologies… Technologies to improve the quality of content are manifold‖ (E-Learnıng: 

Concepts, Trends, Applıcatıons, 2014:49-50). It is seen that in Kyrgyzstan many 

technological tools and software like SCORM, Moodle, SPARK and so on are in use in order 
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to provide E-courses, nonetheless these tools and software are being used only in leading 

universities, and not at full power. Teachers usually use PowerPoint Presentations and 

audio/video materials during the lectures. 

- I have presentations for all lectures. They are all accessible at e-course. I don’t give 

any printed materials. 

- I use E-course… Googledocs. I put slides, assignments, readings to E-course. 

Librarians should be technologically informed in order to offer E-library resources. 

―Academic library has witnessed more technological change over the past decade than 

perhaps any other campus area… With the ever-growing electronic availability of information 

on both national and global networks, many libraries have turned their attention to providing 

access rather than building local collections‖ (Rapple, 1997:1). 

 Lossau states that ―Libraries are increasingly hesitant to support big, monolithic and 

centralized portal solutions equipped with an all-inclusive search interface which would only 

add another link to the local, customer-oriented information services‖ (2004:1). 

These interrelations are seen throughout this study as well. 

- We have E-catalogue. All materials, books, journals can be found with the help of E-

catalogue. We have subscriptions to electronic journals.  

5. Conclusion 

This research gives an idea what E-services in higher education are present in local 

market. The aim of this study was to find out existence of E-services and E-learning in 

Kyrgyzstan. Moreover, it was important to understand the level of spread and development of 

those services and electronic learning.  

Regarding the Hypothesis 1, it was found out that higher education in Kyrgyzstan is 

mainly represented by classroom learning. There are few universities providing distance 

learning, and although according to National Statistics Committee‘s data there are 12,904 

students out of 223,241 learning distantly (Образование и наука в Кыргызской 

Республике. Статистический сборник, 2014:285-286), there is no distance learning in full 

format. However, this may need further deeper research. 

Regarding the Hypothesis 2, the development of E-services is to a certain extent related to 

technology development in a country. The interview results showed that E-courses, E-library, 

and Distance Learning development and spread is bound to technology use and technologic 

literacy. However, here we can rise a problem of E-services access by all country citizens not 

depending on geographic location within Kyrgyzstan. One more problem here is that despite 

http://www.dlib.org/dlib/june04/authors/06authors.html#LOSSAU
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spread of technologies in Kyrgyzstan, not many people are educated enough to use 

technological tools and software.  

Results of this study show that E-services in higher education of Kyrgyzstan are mostly 

represented by E-courses, E-library, and Distance Learning. Distance learning is present 

within; however, not in all power, Kyrgyz-Russian Slavic University, International University 

of Kyrgyzstan, Arabaev Kyrgyz State University and Kyrgyz-Turkish Manas University. 

E-library is present at most of the Kyrgyz universities. Interview results at AUCA and 

KTMU showed that libraries try to use modern tools in order to provide necessary learning 

materials to students and staff.  

Although the research sample was not big, it fully reflects the existence of E-services in 

Kyrgyzstan. That is the main reason the data were analyzed through Internet search and 

Website analysis. At the same time, qualitative analysis gives a detailed understanding of E-

services provided within university.  
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Özet 

GiriĢimcilik ülke ekonomilerine heyecan veren ve ayakta tutan hızlandırıcı bir mekanizmadır. Almanya ile 

baĢlayan Endüstri 4.0 ise dünyanın ayak uydurmaya çalıĢtığı kritik bir kavram. Günümüzde böylesine etkin 

kavramların iliĢkisel düzeyi veya kesiĢim kümelerinin kaçınılmaz olduğu düĢünülmektedir. Bu kapsamda 

yapılacak çalıĢmalar literatüre destek olmakla birlikte bu kavramlardan etkilenecek en önemli yapı olan 

KOBĠ‘lere destek olabilecektir. Bu bağlamda çalıĢma kapsamında, günümüzün en önemli iki kavramı olan 

giriĢimcilik ve Endüstri 4.0‘ın literatür taraması bağlamında iliĢkisini ortaya koymayı amaçlanmıĢtır. Bu 

kapsamda güncel konuların baĢında gelen Endüstri 4.0 ile ülke kalkınmasının hızlandırıcısı olarak görülen 

giriĢimcilik kavramı iliĢkisel düzeyde ele alınmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda özellikle ülke kalkınmasının yapı taĢı 

olan KOBĠ‘ler bağlamında giriĢimci ve Endüstri 4.0‘a ayak uydurmanın sürdürülebilirlik açısından oldukça 

önemli olduğu ifade edilmiĢtir. GiriĢimcilik kavramı ile birlikte Endüstri 4.0‘ın bu kavrama etkileri eğitim 

programlarında da etkin olması bir zorunluluk haline gelmiĢtir. Endüstri 4.0‘dan haberdar olan giriĢimciler 

süreçte etkin ve sürdürülebilir giriĢimciliğin aktörleri olabileceği düĢünülmektedir. Ġlerleyen süreçte 

araĢtırmacıların bu iki kavramın iliĢkisini ortaya koymak için derinlemesine araĢtırmalar ile literatüre destek 

olması ve bu kavramlardan etkilenen aktörlerden veriler toplaması oldukça önemlidir. GiriĢimcilik eğitimi 

uygulayan ve bu isimde bölümlere sahip üniversitelerin müfredatlarında daha etkin bir Ģekilde Endüstri 4.0 

kavramını kullanması beklenmektedir. Böylece Endüstri 4.0 kavramı birlikte olması gereken giriĢimcilik 

kavramı ile bütünleĢebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, Endüstri 4.0, KOBĠ.  

A RESEARCH ON INNOVATIONS IN INDUSTRY 4.0 ENTREPRENEURSHIP 

Abstract 

Entrepreneurship is an accelerating mechanism that excites and keeps up with the country's economy. The 

industry that started with Germany is a critical concept that the world tries to keep up with. Today, it is thought 

that the relational levels of such effective concepts or intersection clusters are inevitable. The work to be done in 

this context will be able to support the SMEs, which is the most important structure to be affected by these 

concepts, with the support of the literature. In this context, the aim of the study is to reveal the relation between 

the two most important concepts of today, entrepreneurship and industry 4.0, in the context of literature review. 

In this context, the concept of entrepreneurship, seen at the beginning of the current issues as the accelerator of 

the development of the country, was addressed at the relational level. As a result of the study, it has been stated 

that it is very important in terms of sustainability to keep up with the entrepreneur and industry 4.0 in the context 

of SMEs, the building stone of the country's development. Along with the concept of entrepreneurship, this 

understanding of industry 4.0 has become a necessity to be effective also in educational programs. Entrepreneurs 

who are aware of Industry 4.0 are thought to be actors of effective and sustainable entrepreneurship in the 

process. In the course of the process, researchers have been supporting the literature with in-depth researches in 

order to reveal the relationship between these two concepts, and the accumulation of data from actors affected by 

these concepts is very important. It is expected that universities with entrepreneurship training and those with 

departments in this name will use the concept of industry 4.0 more effectively in their curricula. Thus, the 

industry 4.0 concept will integrate with the concept of entrepreneurship that must be together. 

Keywords: Entrepreneurship, Industry 4.0, SME. 

1. GiriĢ 

GiriĢimcilik kavramının değiĢime uğramasının odak noktalarından birisi  son yıllarda 

etkinliğini arttıran ve hayatımızda daha sık duyduğumuz Endüstri 4.0 kavramı olmuĢtur. 

Endüstri 4.0 kavramının Almanya‘da 2011 yılında baĢlayan serüveni tüm dünyaya yansımıĢ 
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ve dikkat çekmiĢtir (Yıldız, 2017: 1). Endüstri 4.0, günümüzün önemli kavramlarından olan 

giriĢimcilik kavramında değiĢime ve yeni alanların oluĢmasına da neden olmuĢtur. 

Endüstri 4.0 kavramının tarihsel değiĢim süreci doğrudan giriĢimcilik kavramının etkin 

olduğu alanları da belirleyici ana faktörlerden olmuĢtur. Endüstri 4.0‘ın tarihsel değiĢimi 

(ġekil 1) ile birlikte giriĢimcilik günümüzde akıllı tasarımlar ve üretimleri destekleyici 

alanlarda etkin hale gelmiĢtir. Startups. Watch tarafından yayınlanan ve 2017 yılının 

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrek verilerine göre, 23 teknoloji 

giriĢimine 13.1 milyon dolar yatırım yapılmıĢ ve bu yatırımları alan giriĢimcilerin siber 

güvenlik, nesnelerin interneti giriĢimleri gibi Endüstri 4.0‘ın geliĢimine hız verdiği alanlarda 

olmuĢtur (EgiriĢim, 2018). Elde edilen bu sonuç, Endüstri 4.0 ile giriĢimcilik kavramının 

iliĢkisini göstermesi açısından oldukça önemlidir. 

 
ġekil 1: Endüstri 1.0‘dan Endüstri 4.0‘a Tarihsel GeliĢim Süreci 

Kaynak: Yürekli ve ġahiner, 2017: 15 

Lu (2017: 1) tarafından yapılan bir çalıĢmada, Endüstri 4.0 kavramı ile ilgili Web of 

Science kapsamında yer alan veri tabanlarındaki çalıĢmalar çeĢitli yönlerden incelenmiĢtir. 

ÇalıĢmaya Endüstri 4.0 ile ilgili 88 çalıĢma dâhil edilmiĢtir. ÇalıĢmaların incelenmesi 

sonucunda Endüstri 4.0 ile ilgili eğilimler ve bu kavram ile birlikte çalıĢılabilecek konular ile 

ilgili bilgiler ortaya konmuĢtur. ÇalıĢmanın sonucunda, büyük veri, robotik gibi günümüz 

giriĢimcilik alanlarının Endüstri 4.0 kavramı ile birlikte çalıĢılması gereken önemli alanlar 

olduğu literatür çalıĢmalarından elde edilmiĢtir, akıllı iĢletmelerin olmazsa olmazlarından olan 
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kurumsal kaynak yazılımı (ERP) gibi yönetim yazılımlarının Endüstri 4.0 ile birlikte daha 

etkin kullanılması sonucu da özellikle vurgulanmıĢtır. 

GiriĢimcilik konusunda yatırım yapılan alanların stratejik olarak konumlanması Endüstri 

4.0 kavramı ile yapılmakta ve bu alanların belirlenmesi Endüstri 4.0‘ın çerçevelediği Ģekilde 

belirlenmektedir. GiriĢimcilik üzerine fon veren baĢta Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı‘na bağlı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu (TÜBĠTAK) olmak 

üzere, Avrupa Birliği ve diğer özel kurum ve kuruluĢlar, destek verecekleri alanların baĢında 

yapay zekâ, arttırılmıĢ gerçeklik, siber güvenlik, akıllı teknolojiler, büyük veri gibi Endüstri 

4.0‘ın bileĢenleri (ġekil 2) çerçevesinde belirlemektedirler. 

 

ġekil 2: Endüstri 4.0 BileĢenleri 
Kaynak: Pro Cube, 2018 

ġener ve Elevli (2017: 37) tarafından yapılan çalıĢma, Endüstri 4.0 ile ortaya çıkardığı 

yeni iĢ kollarını konu edinmiĢ ve bunlar arasında; Endüstriyel yazılım, veri uzmanı, robotik, 

veri madenciliği gibi günümüz giriĢimciliğinin yükseldiği alanları sıralamıĢtır. Endüstri 4.0 

kavramının giriĢimciler arasında iyi analiz edilmesine ve buna uygun stratejiler çizen 

giriĢimcilerin hayatta kalmalarının daha olası olduğu bir gerçek olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Bu kapsamda, günümüzde giriĢimcilerin etkin olarak yer aldığı Teknoloji GeliĢtirme 

Bölgeleri‘nde Endüstri 4.0 kavramı üzerinde durulan önemli konulardan birisi olarak göze 

çarpmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde Zafer Teknopark‘da düzenlenen ―4. Sanayi Devrimi 

ve GiriĢimcilik‖ isimli panel güzel bir örnektir (Zafer Teknopark, 2018). Ayrıca konu ile ilgili 

olarak, Chen ve Tsai (2017: 126) tarafından yapılan çalıĢma, Endüstri 4.0 ile ortaya konan 

imalatın mevcut uygulamalarını gözden geçirilmekte, araĢtırmacılar ve uygulayıcıların 



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

286 

 

karĢılaĢtığı zorluklar tartıĢılarak ve yakın gelecekte Endüstri 4.0 ile bütünleĢmiĢ imalatın 

potansiyel fırsatlarını ifade ederek giriĢimcilerin stratejik konumlandırılmasında Endüstri 4.0‘ı 

merkeze almalarına dolaylı da olsa bir referans vermektedir.  

Endüstri 1.0‘dan Endüstri 4.0‘a kadar uzanan tarihsel süreç dikkate 

alındığında,günümüzde Endüstri 4.0‘ı, fabrikalarının ürünlerin kiĢiselleĢtirilmesi, ülkelerin ve 

firmaların rekabet ortamında baĢa çıkabilmesi için akıllı fabrikalara yönelerek teknoloji 

düzeyi yüksek alanlar (robotik, büyük veri, yazılım vb.) ile bütünleĢme süreci (Kagermann 

vd., 2013) olarak da değerlendirilebilir. Endüstri 4.0 kavramı bütünleĢme sürecinde ortaya 

koyduğu yeni alanlar ile giriĢimcilerin yönlerini tayin eden merkez bir etken olarak ortaya 

çıkmıĢ ve önemli ekonomik sonuçlara neden olabileceği Lee ve Lapira (2013: 38) tarafından 

yapılan çalıĢmada ifade edilmiĢtir. 

2. GiriĢimcilik ve Endüstri 4.0 

GiriĢimciliği, Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan iĢ alanlarında hızla yayılmakta ve değiĢen 

dünyada ihtiyaçları ortaya koyan ve buna yönelik çözüm üreten bir kavram olarak 

tanımlayabiliriz. Bu bağlamda bakabileceğimiz pek çok çalıĢma bulunmaktadır (Bartodziej, 

2016; Üstündağ ve Çevikcan, 2017). Endüstri 4.0 kavramının eğitimde ortaya koyduğu 

yenilikler ve değiĢimler, giriĢimcilik kavramının Endüstri 4.0 kavramından doğrudan 

etkilenmesine neden olmaktadır. Bu etki giriĢimciliğin ana faktörü olan insan kaynağının 

yetiĢme tarzından ve eğitiminden kaynaklanmaktadır.  

Hayatımızın her alanında etkinliğini gösteren ve bu etkinliğin hızla arttıran Endüstri 4.0 

kavramının giriĢimcilik kavramı üzerindeki etkisini göstermesi de kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu 

kapsamda giriĢimci, kar elde etmek için günümüz fırsatlarını bulan, bunlara yönelik 

ürün/hizmet geliĢtiren ve bunu sürdürülebilir bir yapıya kavuĢturan kiĢi olarak ifade edilebilir 

(Jiwa vd., 2004; Hirschey ve Pappas, 1997). 

GiriĢimcilik kavramı güncel fırsatların ve trendlerin iyi okunması ile sürdürülebilir bir 

giriĢimcilik haline dönüĢebilir. Bu kapsamda günümüzün trendi olan ve her alanda kendini 

gösteren Endüstri 4.0, giriĢimcilik kavramına yeni bir yol haritası çizmesinin nedenlerinden 

birisi olmuĢtur.  

Uygun, Mete ve Güner (2012) tarafından yapılan çalıĢmada, giriĢimcilerin özellikleri ile 

giriĢimcilik eğilimleri arasındaki iliĢkinin belirlenmesi amacıyla bir çalıĢma yapılmıĢ ve 

araĢtırmaya 1042 kiĢi katılım sağlamıĢtır. Katılımcıların Aksaray Üniversitesi‘nde 2011-2012 

eğitim-öğretim yılında okuyan öğrencilerden oluĢtuğu araĢtırma sonuçlarında: 
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 Erkeklerin kadınlara, mühendislik fakültesinde okuyanların diğerlerine ve aile geliri 

yüksek olanların görece düĢük olanlara göre kendi iĢini kurma eğilimlerinin daha 

yüksek olduğu, 

 Batı bölgelerinde büyüyenlerin diğer bölgelerde büyüyenlere, büyük yerlerde 

büyüyenlerin görece küçük yerlerde büyüyenlere, daha önce bir iĢte çalıĢmıĢ olanların 

çalıĢmamıĢ olanlara, herhangi bir sosyal kuruma üye olanların olmayanlara göre kendi 

iĢini kurma eğilimlerinin daha yüksek olduğu ve 

 GiriĢimcilik eğilimi ile kiĢilik özelliklerinden sadece risk alma ve özgüven özelliği 

arasında anlamlı bir iliĢki olduğu ve buna göre bu kiĢilik özellikleri arttıkça, genç 

giriĢimci adayların gelecekte bir giriĢimci olma eğiliminin de artmakta olduğu 

sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

 UlaĢılan bu sonuçlar kapsamında kiĢilik özellikleri ile birlikte günümüz fırsatları ve 

trendlerine hâkim giriĢimcilerin daha etkin ve anlamlı sonuçlara ulaĢabileceği 

savunulabilir. Bu araĢtırma, Endüstri 4.0 kavramının daha etkin olacağı yörelerde, 

giriĢimcileri destekleyici bir etmen olabilecektir.  

Yapılan bir diğer çalıĢmada (Patır ve Karahan, 2010), potansiyel giriĢimcileri belirlemek 

ve onları piyasaya çıkarmanın yollarını bulabilmek, giriĢimcilik eğitiminin sorunlarını tespit 

edip çözüm önerileri geliĢtirebilmek için, öncelikle üniversite öğrencilerinin giriĢimcilik 

profillerinin belirlenmesi amaçlanmıĢ ve bu kapsamda üniversite öğrencileri arasında bir 

anket uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda giriĢimcilik eğitimi alan ve bu eğitimleri güncel 

konularla doldurulmuĢ bir müfredatla alan öğrencilerin kendi iĢlerini kurmaya ve fırsatları 

değerlendirmeye daha yatkın oldukları belirlenmiĢtir. Bu sonuç Endüstri 4.0 kavramının 

giriĢimcilik derslerinde yer verilmesi ve öğrencilerin giriĢimciliği bu kavramla birlikte 

öğrenmesi gerektiğini ifade edebilmemize olanak sağlamaktadır. 

Sayın (2011) tarafından yapılan çalıĢmada, Aydın ilindeki kadın giriĢimcilerin iĢ 

hayatındaki ve toplumdaki sorunları, erkek giriĢimcilerle karĢılaĢtırılmaları, Aydın ĠĢ 

Kadınları Derneğinin ne kadar tanındığı ve kadın giriĢimcileri desteklemek için yaptıkları 

faaliyetler analiz edilmiĢ ve araĢtırma sonucunda: 

Anket uygulanan kadın giriĢimcilerin büyük bir çoğunluğunun mesleki eğitim almadıkları 

tespit edildiği için, bu konuda ek mesleki eğitim çalıĢmalarının uygulanması, çalıĢma 

hayatındaki sorunların çözümü için yararlı olacaktır. Mesleki eğitim Ģartının getirilmesi, bir 

baĢka çözüm yolu olarak görülmüĢtür.  

Bir diğer çalıĢmada, giriĢimciliğin sürdürülebilirliği açısından krizlerin özellikle 

KOBĠ‘lerdeki giriĢimci-yöneticiler üzerinde ―öğrenilmiĢ çaresizlik‖ yaratıp yaratmadığı 
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konusu tartıĢılacak ve bunun olası sonuçları irdelenecektir. Konu ile ilgili sınırlı yazın ve 

araĢtırmadan elde edilen veriler krizler ya da kriz beklentisi içerisinde olan yönetici 

davranıĢlarının, iĢletme fikrine dayalı yatırım yapma isteğinin farklılaĢarak devam etmesi 

veya iĢletmeye yönelik yatırım fikrinin son bulması Ģeklinde ortaya çıktığını göstermektedir. 

Dolayısıyla bu durum kriz ortamında ya da kriz beklentisi içerisindeki giriĢimci 

davranıĢlarının, öğrenilmiĢ çaresizlik ile açıklanabileceği fikrini çağrıĢtırmaktadır. ÇalıĢma 

sonuçlarında dikkat çeken ve iĢletmeye yönelik yatırım fikrinin son bulması günümüz fırsat 

stratejilerinin geliĢmemesi Ģeklinde açıklanabilir. Bu kapsamda günümüz fırsat stratejilerini 

Endüstri 4.0 üzerine kurgulayan firmalar sürdürülebilir giriĢimciliğe de kavuĢacaktır 

denilebilir (Erturgut ve SoyĢekerci, 2010). 

Durunkan (2006) tarafından yapılan çalıĢmada, giriĢimcilik kavramının değiĢimleri ve 21. 

yy. da gelmiĢ olduğu duruma yönelik bir araĢtırma yapılmıĢ ve araĢtırma sonucunda Ģu 

ifadelere yer verilmiĢtir: 

―Bilgi toplumunda ekonomik arenanın dominant unsuru olacağı tahmin edilen giriĢimciyi, 

sanayi toplumunun sermayedar, kapitalist, patron ve iĢadamından ayırmak gerekmektedir. Bu 

ayrımdan yola çıkarak, giriĢimcilik kavramına yeni bir içerik kazandırılmalı; özellikle insan 

unsurunun, risk üstlenme ve piyasalaĢma boyutları ile ekonomik değer yaratma niteliği ön 

plana çıkarılmalıdır. Diğer taraftan, giriĢimcilik sosyal ve kültürel bir olgudur. Bu nedenle 

farklı sosyo-kültürel özelliklere sahip toplumlarda farklı giriĢimcilik nitelikleri önem 

kazanmaktadır. Belirli bir toplumda giriĢimciliğin geliĢtirilmesine iliĢkin politika ve 

stratejilerin oluĢturulmasında; eğitim, danıĢmanlık ve bilgilendirme programlarının 

geliĢtirilmesinde ve yürütülmesinde, kısaca giriĢimcilikle ilgili teĢvik tedbirlerinin 

alınmasında toplumsal niteliklerle sosyo-kültürel yerel özelliklerin de dikkate alınması 

gerekir. Diğer bir ifadeyle, baĢarılı bir uygulama için giriĢimciliğin evrensel nitelikleri 

yanında yerel nitelikleri de belirlenip ortaya konmalıdır.‖  

Bu ifadelerden yola çıkarak günümüzün en önemli kavramlarından olan giriĢimcilik ve 

Endüstri 4.0‘ın ayrılmaz birer bütün olarak ele alınması gerektiği ifade edilebilir. Bu 

kapsamda yapılan diğer çalıĢmalar da bu ifadelerimizi destekler niteliktedir (Bonekamp ve 

Sure, 2015; Stock ve Seliger, 2016; Prause, 2015). 

3. Sonuç ve Öneriler 

Günümüzün en önemli kavramlarından olan giriĢimcilik ve Endüstri 4.0 birbirinden 

bağımsız olarak düĢünülemez kavramlardır. Bu birliktelik güncek fırsatlar ve trendleri takip 

etme konusunda hassas olmalarındandır. GiriĢimci ve giriĢimcilik faaliyeti yürütenler günceli 
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yakalamalı, Endüstri 4.0 ise günümüzün trendi ve en önemli etkileyen kavramı olması bu 

sonucu ortaya çıkarmaktadır.  

GiriĢimcilik eğitimlerinde Endüstri 4.0 kavramına yer verilmeli ve Endüstri 4.0 ile ortaya 

çıkan yenilikçi alanlardan giriĢimciler haberdar edilmelidir. Bu bağlamda giriĢimcilik 

programlarının Endüstri 4.0 kapsamında değiĢim ve revizyona uğramalıdır. Böylece 

sürdürülebilir giriĢimcilik kavramı ortaya çıktığı gibi ilerleyen süreçlerdegiriĢimcilik ve 

Endüstri 4.0, yenilenmeler ve değiĢimlerde daha hızlı manevra yapabilen bir kavram haline 

gelecektir. 

Ülke kalkınmasının en önemli yapı taĢlarından olan KOBĠ‘ler bu kavramlardan doğrudan 

etkilenmektedir. GiriĢimci ve güncel trendi yakalayan yani Endüstri 4.0 ile bütünleĢebilmiĢ 

KOBĠ‘ler sürdürülebilir yapıya sahip olacağı gibi ilerleyen süreçlere de entegre olabilecektir. 

ÇalıĢma kapsamında ortaya konan giriĢimcilik ve Endüstri 4.0 iliĢkisi KOBĠ‘ler 

bağlamında araĢtırılmalı ve giriĢimci KOBĠ‘lerin Endüstri 4.0‘a ne derecede ayak uydurduğu 

ortaya koyulmalıdır. Böylece istatistiksel ve alan araĢtırması bazında bu iliĢkinin düzeyi 

ortaya konabilecektir. 
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Özet 

Bir ülkenin ekonomik geliĢmiĢliğinin en önemli göstergesi, toplumun ekonomik faaliyetlere katılım 

oranıdır. Bu oranın yükselmesi giriĢimci veya teĢebbüs eden kiĢilerin (potansiyel giriĢimcilerin) desteklenmesi 

ve teĢvik edilmesi ile mümkün olabilecektir. Ülkemizde, giriĢimciliğin önemi, özellikle 2005 yılından sonra, 

anlaĢılmıĢ ve birçok kurum ve kuruluĢ giriĢimcilerin ihtiyaç duyduğu giriĢimcilik sermayesinin fonlanmasında 

önemli destekler sunmuĢlardır.  

ĠletiĢim teknolojilerinin geliĢmesi ve toplumsal duyarlılıkların yaygınlaĢması ile birlikte, giriĢimcilik 

sermayesinin fonlanmasında sadece kamu ve özel kurum ve kuruluĢları değil aynı zamanda çeĢitli dernekler 

vakıflar ve sosyal medya üzerinden toplanan fonlar ile giriĢimciler desteklenmektedir. Sosyal medya üzerinden 

toplanan fonlar, kitlesel fonlama giderek yaygınlaĢmıĢ ve birçok giriĢimcinin ihtiyaç duyduğu fonların 

oluĢturulmasında önemli katkılar sunmuĢtur. 

ÇalıĢmamızda, kitlesel fonlamanın önemli bir uygulayıcısı olan kickstarter incelenecektir. ÇalıĢmamızda, 

kickstarter üzerinden fonlamanın nasıl yapıldığı diğer kitlesel fonlamalardan farklılıkları ve baĢarılı giriĢimcilik 

örnekleri incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, Kickstarter, Kitlesel Fonlama, Sosyal Medya GiriĢimciliği. 

A KICKSTARTER EXAMPLE AS A CROWDFUNDING TECHNIQUE FOR 

ENTREPREUNERS 

Abstract 

The most important indicator of developed country is attendancy proportion of economic transaction of 

society. Rise in this ratio can be possible with financial incentives toward potential entrepreneurs. In our country, 

importancy of entrepreneurship was comprehended especially after 2005 and entrepreneurs were incentived by 

many institutions. 

Development in communication systems and with the proliferation of social awareness not only public and 

private institutions but also entrepreneurs were supported by various societies and funds collected through social 

media. Social media funds and crowd funding have gradually became more popular and many entrepreneurs who 

need funds for their project were contributed.  

In this study, Kickstarter whish is significant  applicator of crowd funding will be examined and it will be 

presented that how a entrepreneurs can be fund via Kickstarter, how different Kickstarter is from other crowd 

funding instrument and also  successful crowd funding example will examined.  

Keywords: Entrepreneurship, Kickstarter, Crowd funding, Social Media Entrepreneurship. 

1. GiriĢ 

Günümüzde iĢ fikri olanlar ile yatırımcılar arasında, ekonominin geliĢiminin ve 

sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla, baĢarılı köprülerin kurulması oldukça 

önemlidir. KüreselleĢme ve internet teknolojilerinin geliĢimi ile birlikte, bölgesel küçük 

giriĢimcileri bile Dünyanın diğer ucundan rakipler ile yarıĢmak durumunda kalmıĢlardır. Bu 

sebeple giriĢimciler süreç ile birlikte karĢılaĢtıkları sorunları, küreselleĢme sürecinin 

hızlandırıcı faktörlerinin kullanarak çözüm aramaktadır (Rifkin,2010). 

mailto:bilalsolak23@gmail.com
mailto:fatihfaydali@gmail.com
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Kitlesel fonlama uygulamalarındaki artıĢlar, araĢtırmacıların bu alandaki çalıĢmalarının 

artmasını tetiklememiĢtir (Mollick,2012). Yeni giriĢimlerin hepsinin karĢılaĢtığı sorun olan 

finansman, iki yol ile çözüme kavuĢturulmaya çalıĢılmaktadır. Bunlar, öz sermaye ve 

borçlanmadır. Ancak ne var ki pek çok yeni giriĢim bu iki finansman kaynağına da farklı 

sebeplerden dolayı eriĢememektedir (Cosh vd.,2009). Kitlesel fonlama küçük giriĢimcilerin 

ya da inovatif fikirlerin fon sağlayabileceği bir kavram olarak yeni karĢımıza çıkmıĢtır. Farklı 

bireylerin bir yatırım havuzu oluĢturarak bir organizasyonu ya da iĢi fonlaması mantığına 

dayanmaktadır (Ordanini vd., 2011). Kitlesel fonlama yaklaĢımı, geleneksel olarak belli bir iĢi 

yerine getirmek için bir araya gelen Ģirket paydaĢlarının yaratıcılığından destek gören 

crowdsourcing kavramından temellenmektedir.  

2. Kitlesel Fonlama 

Yeni doğan iĢ fikirlerinin ve Ġnovasyonun önündeki en önemli bariyer, erken aĢamadaki 

elde edilemeyen fon kaynaklarıdır (Cosh vd., 2009). Bu alanda yapılan araĢtırmalar özellikle 

yeni iĢ fikirlerinin ve ufak çaplı giriĢimlerin sermaye yetersizliği sebebi ile yaĢadığı sorunları 

doğrulamaktadır (Carter ve Rosa, 1998). Yallapragada ve Bhuiyan (2011) çalıĢmalarında 

sermaye temelli sorunların ufak giriĢimlerin baĢarısızlığında en çok karĢılaĢılan problem 

olduğunu ortaya koymaktadır. Kitlesel fonalam kavramından ilk olarak Wired dergisinde 

2006 yılında Jeff Howe ve Mark Robinson tarafından bahsedilmiĢtir.  

Son yıllarda ortaya çıkan kitlesel fonlama terimi, yeni giriĢimlerin geleneksel fonlama 

yöntemlerinden yararlanmadan giriĢim sermayesini elde etmelerini sağlayan bir kavramdır. 

Kitlesel fonlama ya da ―Crowdfunding‖ denen görece yeni fon sağlama yaklaĢımı yaratıcı bir 

fikri olan yatırımcıların toplumdan direkt olarak fon sağlamalarına olanak tanımaktadır. 

Kitlesel fonlama belirli amaçları gerçekleĢtirmek için ya bağıĢ usulü ile ya da ödül prensibi ile 

internet üzerinden yapılan ve finansal kaynakların karĢılanması amacını taĢıyan açık bir 

çağrıdır. Kitlesel fonlama geleneksel finansal giriĢimlerden iki yönü ile ayrılmaktadır. Ġlk 

olarak sınırlı bir zaman dilimi içerisinde birden fazla bağıĢçıyı sürece dâhil ederek ufak 

bağıĢları içine almaktadır. Ġkincisi bağıĢ yapacak olan potansiyel destekçiler projeyi 

destekleyen diğer bağıĢçıların projeyi ne ölçüde desteklediğini, proje hakkındaki kendi 

kararlarını almadan önce görebilirler. Genel olarak kitlesel fonlama, katılımcıların maddi bir 

geri dönüĢ beklentisi olup olmaması yönünden farklılaĢmaktadır.  

Kitlesel fonlama için en geniĢ anlamda yapılabilecek olan tanım, iĢ fikri sahibi bireylerin 

geniĢ bir kitleden toplanan finans ile fonlanması anlamına gelmektedir (Howe,2008). Kitlesel 

fonlama bir çok ufak katkıyı toplayarak, online bir platform üzerinden, popüler bir fikri, 
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projeyi yada kurumu finanse etmek ya da ona sermaye sağlamak anlamına gelmektedir 

(Freedman ve Nutting, 2015). Kitlesel fonlama platformu üzerinden iĢ fikirlerini ya da 

inovatif projeleri destekleyen bireyler üzerinde yapılan çalıĢmalar, destekleri dört Ģeyin bağıĢ 

yapmak için güdülediğini göstermektedir. Bunlar ödül kazanma, baĢkalarına yardım etme, 

baĢarı vadeden bir projeye destek sağlama ve bir topluluğun üyesi olma olarak sayılmaktadır 

(Gerber ve Hui,2013).  

Mükemmel bir tanım bulma amacı ile Schwienbacher ve Larrande, (2010), açık bir çağrı, 

genellikle internet üzerinden yapılan, bir bağıĢ, gelecekteki projelerin değiĢimi ya da ödül için 

belirli amaçlar ile bireylerin finansal olarak desteklenmesi, olarak kitlesel fonlamayı 

tanımlamıĢtır.  

Mollick (2014), kitlesel fonlamayı, giriĢimci bireylerin ya da toplulukların giriĢimlerini 

internet üzerinden herhangi bir finansal kurum ile bağlantı kurmadan bir çok yatırımcıdan 

ufak meblağlar ile arttırarak finanse etmeleri Ģeklinde tanımlamıĢtır.  

Kappel (2009) ise kitlesel fonlamayı belirli sosyal, kiĢisel, amaçlar için insan toplulukları 

tarafından genellikle çevrimiçi olarak finansman sağlama ve dağıtma eylemi olarak 

tanımlanmıĢtır. 

2.1. Kitlesel Fonlama Modelleri  

Kitlesel fonlamayı giriĢimcilerin iĢ fikirlerini gerçekleĢtirmek için gerekli finansmanı 

bulmalarını sağlayan yeni bir yöntem olarak tanımlamak mümkündür. Genel olarak pek çok 

kitlesel fonlama platformu kitlesel fonlama tipindeki değiĢmeler haricinde benzer özellikler 

taĢımaktadır ve esas amaçları üzerlerin gerekli fonun akmasını sağlamaktır (Martinez-Canas, 

Rubio ve Ruiz-Palomino, 2012). Kitlesel fonlama süreci iĢ fikri olan bireyin platform 

üzerinden çağrı yapması ile baĢlamaktadır. Sonrasında potansiyel yatırımcılar ya da 

,Kickstarter platformunda kullanılan, destekçiler iĢ fikrini inceler ve ilgilerini çeker ise ufak 

miktarda destek sağlayarak gerekli olan sermayenin toplanmasına katkı sağlarlar. Platforma 

atılan projeler platform çalıĢanları tarafından uygun bulunursa platformada yayınlanır. Bazı 

durumlarda platformun çalıĢtığı modele de bağlı olarak proje sahipleri platform çalıĢanları 

tarafından projenin belirli yönlerden geliĢtirilmesi için destek görmektedir. Proje uygun 

bulunduktan sonra eğer proje sahibinin öngördüğü bütçenin tamamı toplamaz ise baĢarısız 

kabul edilir. Bu nedenle proje sahiplerinin bütçeyi belirlerken oldukça dikkatli olması 

gerekmektedir. Ayrıca online olarak eriĢebildiği tüm sosyal ağlar üzerinde projenin tanıtımını 

yapması gerekmektedir. Günümüzde sosyal ağların gücünü kullanarak, proje sahibi projesinin 

reklamını hızlı ve kolay Ģekilde yapabilmektedir (Anderson, 2012). 
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Kitlesel fonlama platformları 4 temel model ile çalıĢmaktadır. 

1. BağıĢ Temelli Kitlesel Fonlama 

2. Ödül Temelli Kitlesel Fonlama 

3. Borçlanma Temelli Kitlesel Fonlama 

4. Hisse Temelli Kitlesel Fonlama 

Kitlesel fonlama platformları, giriĢimcilere küresel anlamda fikirlerini 

değerlendirebilecekleri bir görüĢ sağlamaktadır (Gerber ve Hui,2013). Bunun dıĢında kitlesel 

fonlama platformları giriĢimcilerin offline olarak asla ulaĢamayacakları pazarlara eriĢmelerini 

sağlamaktadır. Bu platformlar belirli tipteki projelere gerekli imkanları sağlamak olanağına 

sahiptirler.  

2.1.1. Bağış Temelli Kitlesel Fonlama 

Bu kitlesel fonlama tipinde bireylerin proje olan destekleri için herhangi karĢılık 

beklemedikleri varsayılmaktadır (Husain ve Root, 2015). Platform üzerinde baĢarılı olan her 

bir projeye aktarılan miktar bağıĢ niteliği taĢımaktadır. Bu tip platformalar üzerinden bireyler 

yeni projeler yaratmakta ve bağıĢlar ya da ön sipariĢler vasıtası ile sermayelerini 

arttırmaktadırlar. BağıĢ temelli kitlesel fonlama platformları online bir topluluk kazanmak ve 

sosyal projeler için bağıĢ toplamak arzusu olan insanlar için mükemmel yerlerdir. BağıĢ 

temelli kitlesel fonlama platformlarının müzik, sinema, tiyatro temalarındaki sosyal projeler 

için mükemmel alanlar olması onların yeni iĢ fikirleri için uygun olmadığını 

göstermemektedir. BağıĢ temelli kitlesel fonlama platformları destekçilere projenin baĢarılı 

olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Katılımcılar kesinlikle kar amacı gütmemektedir 

çünkü destekleri karĢılında herhangi bir beklentileri bulunmamaktadır. Bu kitlesel fonlama 

platformlarına ― globalgiving.org‖ ve ―epicstep.com‖ örnek1 gösterilebilir.  

2.1.2. Ödül Temelli Kitlesel Fonlama 

Ödül temelli kitlesel fonlama platformları finansman kaynaklarını, finansal destek 

karĢılığında bir ödül göndereceğini garanti eden giriĢimcilere yönlendirmektedir. Genel 

olarak, bu model inovatif ürünler için ön sipariĢ almak için kullanılır (Husain ve Root, 2015). 

Destekçiler ya da bağıĢçılar gelecekte finansal olmayan bir ödül almak için bağıĢ 

yapmaktadırlar. Bu model medya ve toplumun oldukça ilgilisini çekmektedir. Ödül temelli 

kitlesel fonlama tüm modeller arasında en çok kullanılan tiptir (Baeck vd., 2014). 

GiriĢimcinin vadettiği ödülde bir kısıtlama yoktur. Ödüller teĢekkür tweti, projenin baĢarılı 

olması durumunda ortaya çıkacak ürüne ya da hizmete erken eriĢim, ürünün koleksiyoncular 

için tasarlanmıĢ versiyonu, tasarım atölyesine gezi, ürün bir müzik albümü ise bağıĢçının 
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adına albümde teĢekkür yazısı, bir video oyunu ise oyun içerisindeki karakterlerden birisinin 

isminin bağıĢçının ismi olması olabilir. Burada ödülün çeĢidini değiĢtiren etken bağıĢ 

miktarıdır ve kitlesel fonlama platformu üzerinde ödüllerin hangi bağıĢ seviyesin ne Ģekilde 

çeĢitlendiği belirtilmektedir.  

2.1.3. Borçlanma Temelli Kitlesel Fonlama 

Borçlanma temelli kitlesel fonlama bireyleri kendi finanslarını baĢka bireylere ya da 

iĢletmelere belli seviyedeki faiz karĢılığı aktarmasıdır (Husain ve Root,2015). Proje sahipler 

destekçilere belli bir zaman dilimi içerisinde parasal olarak geri dönüĢ yapma taahhüdünde 

bulunmaktadırlar. Bu tip kitlesel fonlamada birden fazla birey periyodik geri dönüĢler almak 

için ufak çaplı parasal destekleri platform üzerinden göndermektedir. 2015 yılı itibariyle 

borçlanma temelli kitlesel fonlama küresel düzeyde 25.1 milyar dolara ulaĢmıĢtır. Borçlanma 

temelli kitlesel fonlama yatırımcıların geleneksel finansman kurumları ile iliĢki kurmadan 

ihtiyaç duydukları sermayeyi ödünç almalarına olanak tanımaktadır. Bu  tip kitlesel fonlama 

P2P (peer to peer) modelinin, öncülüğünü Landing And Zopanın yaptığı, geliĢmiĢ halidir.  

2.1.4. Hisse Temelli Kitlesel Fonlama 

Bu tip kitlesel fonlamada bireyler yaptıkları destek ile iĢletmeden hisse aldıkları ve 

muhtemelen gelecekte finansal bir geri dönüĢ alacakları tiptir (Husain ve Root, 2015). GiriĢim 

sermayesi ile benzerlik gösteren hisse temelli kitlesel fonlamada, internet platformları  proje 

duyurulmadan önce iĢletme hakkında detaylı bir rapor talep etmekte ve raporu 

yayınlamaktadır. Bu tipte platform sadece bir aracı olup aktarılan paralar bankadaki bir 

emanet hesapta tutulmaktadır. Tüm tipler içerisinde hisse temelli kitlesel fonlama ortaklık ile 

ilgili yasal mevzuatlar sebebi ile en karmaĢık ve yasal altyapıya en çok ihtiyaç duyulandır 

(Atsan ve Erdoğan, 2015). 

3. Kıckstarter’in Tarihçesi ve Uygulama Süreci 

Kickstarter 2009 yılında Perry Chen, Yancey Strikler ve Charles Aden isimli kiĢiler 

tarafından Amerika BirleĢik Devletlerinde kurulmuĢ olan bir ödül temelli kitlesel fonlama 

platformudur. Ġlk olarak sadece Amerikan vatandaĢlarına proje izni verirken günümüzde 

BirleĢik devletler, BirleĢik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, Hollanda, Kanada, Danimarka, 

Ġrlanda, Norveç, Ġsveç, Almanya, Fransa, Ġspanya, Ġtalya, Avusturya, Belçika, Ġsviçre, 

Lüksemburg, Hong Kong, Singapur, Meksika ve Japonya yaĢıyan bireyler eğer Kickstarter 

tarafından belirlenmiĢ olan gereklilikleri taĢıyor projelerini platforma taĢıyabilmektedirler.  
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Kickstarter platformunda tanıtılmıĢ olan projeler 2018 yılı itibariyle 14.5 milyon destekçiden 

toplam olarak 3.6 milyar bağıĢ almıĢtır.  

Platformun beklediği gereklilikler ise;  

- 18 yaĢını doldurmuĢ olmak , 

- Adı geçen ülkelerde kalıcı oturma iznine sahip olmak, 

- Kendi adına bir proje üretiyor olmak ya da üye olduğun bir birim adına bu iĢlemi 

yapıyor olmak, 

- Adres, banka hesabı ve projeyi baĢlattığın ülkenin hükümeti tarafından veriĢmiĢ ID 

kartın olması, 

- Eğer projeyi bireysel olarak yürütüyorsan banka hesabının yürütücünün adına 

olması, 

- Kredi ve banka kartının olması, 

Ģeklinde belirtilmektedir. 

Bunlara ek olarak platform tarafından sunulacak olan projede Ģu özellikler olmalıdır 

(https://www.kickstarter.com/rules?ref=faq_creator_ksrused, 01 Nisan 2018‘ de eriĢildi.) 

- Projeler baĢka bireyler ile paylaĢılabilecek bir Ģey yaratıyor olmalıdırlar. Kickstarter 

üzerinden sunulacak olan her bir projenin planının olması gerekmektedir ve böylece 

bir noktada proje sahibi projenin tamamlandığını duyurabilir.  

- Projeler açık ve dürüst bir Ģekilde sunulmaktadır. 

- Hayır iĢleri için para toplanamaz. 

- Projelerde hisse önerilemez. 

- Projeler yasak ürünler içeremezler. 

Platform üzerinden ödül vadedilebilmektedir. Her bir proje sahibi projesi için bir deadline 

ve bütçe belirlemelidir. Eğer deadline bitmeden proje bütçesi yeterli desteği göremez ise proje 

sahibi kesinlik para alamaz. Proje sahipleri tercih ederlerse belli bir meblağın  üstünde bağıĢ 

yapan destekçilere ödül verebilir. Verilecek olan ödül proje sahibi tarafından 

belirlenmektedir. Projenin taslağına Kickstarter eğer belirlenmiĢ olan kurallara aykırı bir 

içerik taĢımıyor ise müdahale etmez. Projeye baĢarı garantisi vermez. Plan, deadline ve bütçe 

tamamen proje sahibinin sorumluluğundadır. Bu Ģu anlama gelmektedir, proje sahibi projenin 

tanıtımından ve desteklemek arzusu olan projeyi değerlendirmekten sorumludur. 

Eğer bütçe hedefine ulaĢırsa proje sahibi desteği alabilir. Bütçe hedefine ulaĢılması 

durumunda Kickstarter bütçeden yüzde 5 oranında kesinti yapmaktadır. Bu kesinti haricinde 

yüzde 3 ile 5 arasında ödeme sürecinin tamamlanması için gereken parada kesilir. Kickstarter‘ 

https://www.kickstarter.com/rules?ref=faq_creator_ksrused
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ın yaptığı yüzde 5‘ lik kesinti platformun yürütülmesi için kullanılmaktadır 

(https://www.kickstarter.com/press?ref=about_subnav, 01 Nisan 2018‘ de eriĢildi). 

Tablo 2: Kickstarter Platformunda SunulmuĢ Olan Projelere ĠliĢkin Ġstatistikler 

Kategori 
BaĢlatılmıĢ 

proje sayısı 

Toplam 

bağıĢ 

BaĢarılı 

bağıĢ 

BaĢarısız 

bağıĢ 

Mevcut 

bağıĢ 

Mevcut 

projeler 

BaĢarı 

oranı 

Toplam 398.209 3,62 

Milyar 

Dolar 

3.19 

Milyar 

Dolar 

387 Milyon 

Dolar 

41 Milyon 

Dolar 

3720 %36.04 

Oyun 37.460 804,67 

Milyon 

727,59 

Milyon 

63,82 

Milyon 

13,26 

Milyon 

493 %36,21 

Tasarım 31.660 768,08 

Milyon 

683,17 

Milyon 

69,56 

Milyon 

15,36 

Milyon 

393 %35,46 

Teknoloji 34.182 719,95 

Milyon 

627,17 

Milyon 

88,82 

Milyon 

3,96 

Milyon 

366 %19,97 

Film & Video 66.672 405,13 

Milyon 

341,18 

Milyon 

62,55 

Milyon 

1,41 

Milyon 

426 %37,21 

Müzik 55.595 212,85 

Milyon 

194,12 

Milyon 

17,50 

Milyon 

1,23 

Milyon 

377 %49,47 

Moda 24.150 145,44 

Milyon 

127,10 

Milyon 

17,21 

Milyon 

1,13 

Milyon 

294 %25,07 

Yayıncılık 41.587 137,89 

Milyon 

119,59 

Milyon 

17,41 

Milyon 

888,81 Bin 358 %30,97 

Yemek 25.575 131,11 

Milyon 

109,86 

Milyon 

20,26 

Milyon 

985,45 Bin 231 %24,91 

Sanat 29.555 93,99 

Milyon 

82,53 

Milyon 

10,31 

Milyon 

1,14 

Milyon 

300 %41,18 

Karikatür 11.504 76,88 

Milyon 

70,83 

Milyon 

5,00 Milyon 1,05 

Milyon 

182 %54,95 

Tüyatro 11.103 41,13 

Milyon 

36,77 

Milyon 

4,28 Milyon 84,12 Bin 73 %59,84 

Fotoğraf 11.108 39,60 

Milyon 

34,49 

Milyon 

5,02 Milyon 90,25 Bin 66 %30,79 

El sanatları 9.226 15,29 

Milyon 

12,48 

Milyon 

2,61 Milyon 197,58 Bin 92 %23,94 

Gazetecilik 4.958 13,46 

Milyon 

11,27 

Milyon 

1,94 Milyon 255,02 Bin 46 %21,68 

Dans 3.874 13,37 

Milyon 

12,47 

Milyon 

872,58 Bin 31,063 Bin 20 %61,99 

Kaynak: https://www.kickstarter.com/help/stats?ref=about_subnav , 2018 

Tablo 1‘de Kickstarter platformunda 2018 yılına kadar sunulmuĢ olan projelere ait 

istatistikler verilmektedir. Bugüne kadar 398.209 adet proje platformda yer bulmuĢ bunların 

%36,04‘ ü bütçelerindeki hedefe ulaĢmıĢ ve baĢarılı olmuĢlardır. 3,62 milyar dolar destekçiler 

tarafında sisteme aktarılmıĢ olup bu rakamın 3,19 milyar doları baĢarılı projelerin hayata 

geçirilmesi için kullanılmıĢtır. Hali hazırda 41 milyon dolar mevcut projeler için 

bağıĢlanmıĢtır ve platform destek toplayan 3.720 adet proje bulunmaktadır. Film&Video 

kategorisi 66.672 adet proje ile en proje sunulmuĢ olan kategoridir. En az proje ise 3.874 

proje ile dans kategorisindedir. En çok bağıĢ oyun kategorisinde toplamıĢtır. En az bağıĢ ise 

gazetecilik projesinde baĢarılı projelere aktarılmıĢtır. Bu günü kadar en yüksek baĢarı oranını 

yakalamıĢ olan kategori %59,84‘ lük baĢarı yüzdesi ile tiyatrodur. En az baĢarı oranı ise 

%19,97‘lik baĢarı yüzdesi ile teknolojidir.  

https://www.kickstarter.com/press?ref=about_subnav
https://www.kickstarter.com/help/stats?ref=about_subnav
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Tablo 3: Kickstarter Platformunda BaĢarılı OlmuĢ Projelere Ait Ġstatistikler  

Kategori 
Proje 

sayısı 

1.000 

Dolardan 

az 

1.000 ile 

9.999 

arasında 

10.000 ile 

19.999 

arasında 

20.000 ile 

99.999 

arasında 

100.000 ile 

999.999 

arasında 

1.000.000 

Dolar ve 

üstü 

Toplam 142.165 17.651 8.943 20.501 20.133 4.654 283 

Müzik 27.316 2.710 19.896 3.626 1.514 77 2 

Film & Video 24.652 2.846 13.896 3.893 3.635 376 6 

Oyunlar 13.387 1.013 5.419 2.432 3.342 1.084 97 

Yayıncılık 12.769 1.868 7.932 1.702 1.178 89 0 

Sanat 12.047 2.970 7.294 1.068 655 55 5 

Tasarım 11.086 748 3.727 1.936 3.384 1.227 64 

Teknoloji 6.752 407 1.837 943 2.163 1.306 96 

Tiyatro 6.600 941 4.818 568 257 16 0 

Yemek 6.314 652 2.638 1.484 1.456 77 7 

Karikatür 6.220 837 3.882 741 670 89 1 

Moda 5.981 839 2.660 1.080 1.186 211 5 

Fotoğraf 3.400 635 1.885 495 359 26 0 

Dans 2.389 221 1.867 226 74 1 0 

El sanatları 2.187 754 1.130 174 119 10 0 

Gazetecilik 1.065 210 571 133 141 10 0 

Kaynak: https://www.kickstarter.com/help/stats?ref=about_subnav, 2018 

Tablo 2‘de 2018 yılına kadar Kickstarter platformunda yer almıĢ olan baĢarılı projelere 

iliĢkin istatistikler bulunmaktadır. Buna göre bu güne kadar platformda 142.165 adet baĢarılı 

proje yer almıĢtır. Bir milyon doların üzerinde bağıĢ toplayan proje sayısı 283 tür. Bunların 

dağılımı, 2 adet müzik, 6 adet film&video, 97 adet oyun, 5 adet sanat, 64 adet tasarım, 96 adet 

teknoloji, 7 adet yemek, 1 adet karikatür ve 5 adet moda Ģeklindedir. En fazla baĢarılı projenin 

bulunduğu kategori müzik olarak arĢımıza çıkmaktadır. En az baĢarılı proje ise gazetecilik 

kategorisindedir.  

4. BaĢarılı Proje Örnekleri 

4.1. Coolest Cooler 

Coolest Cooler soğutucu, içecek karıĢtırıcı, müzik çalar olarak taĢınabilir bir parti aracıdır. 

Kickstarter platformunda Ryan Grepper tarafından sunulmuĢ 62.642 kiĢi tarafından 

desteklenmiĢ ve 13.285.226 dolar destek almıĢ, baĢarılı projelerden birisidir. Projede hedef 

olarak belirlenen rakam 50.000 dır. Coolest Cooler bünyesinde 18v yeniden Ģarj edilebilir 

karıĢtırıcı, sökülebilir su geçirmez bluetooth hoperlör, USB Ģarj, LED aydınlatma, kesme 

tahtası, ekstra geniĢ olarak tasarlanmıĢ tekerler, tabaklar ve bıçaklar için entegre depolama 

alanı ve ĢiĢe açacağı bulundurmaktadır.  

4.2. Pebble Time 

Pebble Teknoloji tarafında Kickstarter platformunu yüklenmiĢ olan bu akıllı saat 7 güne 

kadar dayanan pili ve yeni zaman ara yüzü ile 78.471 destekçi bulmuĢ ve 20.338.986 dolar 

destek toplamıĢtır. Cihaz bluetooth 4.0 teknolojisi ile kullanıcının IOS yada Android cihazına 

bağlanmaktadır. Cihazın en iyi özelliklerinden birisi watchfaces olarak adlandırılmaktadır ve 

https://www.kickstarter.com/help/stats?ref=about_subnav
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kullanıcı analog yada dijital, renkli ya da renksiz arayüz seçimi ve kullanmak istediğiniz 

uygullamalar ile donatabileceğiniz bit arayüz sunmaktadır. Timeline özeliği ile göz atmak 

istedğiniz tüm bilgilere erĢim sağlamaktaadır. Bununla birlikte müzeik kontrol, çağrı ve mesaj 

cevaplama gibi özellikleride içinde barındırmaktadır. 

4.3. The World’s Best Travel Jacket 

The World‘s best travel jacket içerisin dahili bir boyun yastığı, göz maskesi, eldiven, 

kulaklık askısı, içecek cebi bulundurmaktadır. Baubax LLC tarafında Kickstarter platformuna 

yüklemiĢtir ve 44.949 destekçi tarafında 9.192.055 dolar destek görmüĢtür.  

4.4. The Everday Backpack 

Fotoğrafçılar tarafından kamera taĢımada bir devrim yaratmak için tasarlanmıĢtır ancak 

her insanın günlük hayatı içinde kullanabileceği bir eĢya olma özelliği de taĢımaktadır. Proje 

26.359 destekçi tarafından 6.565.782 dolar destek toplamıĢtır.  

4.5. Gravity: The Weigted Blanket  

Ġnsanın vücudunun yüzde 10‘ u kadar ağırlıklandırılmıĢ olan bu battaniye doğal olarak 

stres ve sıkıntıyı azaltmakta ve rahatlama hissini arttırmaktadır. John Fiorentino tarafından 

tasarlanmıĢ olan bu proje 23.805 destekçiden 4.729.263 dolar destek toplamıĢtır. 

4.6. Nebia Shower  

Her yönü ile daha üstün niteliklere sahip olan bu duĢ baĢlığı özgün tasarımı ile duĢ 

esnasındaki su tüketimini yüzde 70 kadar azaltmaktadır. Nebia tarafından tasarlanmıĢ olan 

baĢlık 8.559 destekçi tarafından 3.126.114 dolar destek görmüĢtür.  

5. Sonuç 

Yeni iĢ fikirlerinin, giriĢimcilerin ve projelerin önündeki en büyük engellerden birisi, onun 

hayata geçmesi için gerekli olan sermayenin bulunamamasıdır. GiriĢimciler iĢ fikirlerini 

hayata geçirmek için pek çok farklı yola baĢvurmaktadır. Bunlardan birisi öz sermaye 

kullanmaktır. Eğer yeterli öz sermayeye sahip değiller ise bu durumda farklı finansman 

yöntemlerini kullanarak gerekli sermayenin temini için çalıĢmaktadırlar.  

Geleneksel finansman yöntemleri bu noktada bir alternatif olsa da maalesef bankacılık 

sistemlerindeki kurallar ve yasal düzenlemeler giriĢimcilerin önüne çıkmakta ve geleneksel 

sistemden gerekli sermayeyi sağlamalarına engel olmaktadır. Bu noktada yeni bir kavram 

olan kitlesel fonlama karĢımıza çıkmaktadır. Kitlesel fonlama çok sayıda destekçiden ufak 

miktarlarda paranın inovatif bir fikri olan bireylere aktarılması amacını taĢımaktadır. Bu 
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aktarım 4 farklı Ģekilde yapılmaktadır ve bu farklı yaklaĢımlar fon sağlayan destekçi-

yatırımcıların beklentileri üzerinde ayrılmaktadır. Geri dönüĢ beklensin yada beklenmesin bu 

güne kadar pek çok farklı kitlesel fonlama platformu üzerinde iyi hazırlanmıĢ olan projelerin 

gerek duydukları sermayeyi toplayabilmeleri, kitlesel fonlamanın baĢarılı Ģekilde çalıĢan bir 

yöntem olduğunu kanıtlamıĢtır.  

Kickstarter olarak adlandırılan kitlesel fonlama platformu da bunlardan birisidir. Ödül 

esaslı çalıĢan bu platform üzerinde destekçiler baĢarılı olabileceğini düĢündükleri ya da hayata 

geçmesini istedikleri projelere ufak parasal destekler ile katkı sağlamaktadır. Pek çok geliĢmiĢ 

ülkede örnekleri bulunan kitlesel fonlama platformları ülkemizde kendisine pek yer 

bulamamıĢtır. Bu eksikliğin temelinde hukuki düzenlemelerin yetersiz kaldığı söylenebilir.  

GeliĢmekte olan ülkelerin ekonomilerinde KOBĠ‘ lerin büyük yer tuttuğu açıktır ve bu 

iĢletmeler araĢtırma ve geliĢtirme operasyonları için finansman bulmakta zorluk çekmektedir. 

Ayrıca ülkemizde bulunan bankacılık uygulamaları da her ne kadar devlet destekleri artmıĢ 

olsa da, bireysel yatırımcıların ve KOBĠ‘ lerin inovatif fikirlerini hayati geçirmesine olanak 

tanıyacak esnekliğe sahip değildir. Bu sebepten kitlesel fonlama platformlarının gerekli yasal 

düzenlemeler yapıldıktan sonra, uygulamalarına gerekli teĢvik verilmesi durumunda 

kalkınmaya ve ekonomide sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlayacağı söylenebilir. 
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Özet 

Tedarik Zinciri Yönetimi(TZY) Ģirketler, müĢteriler ve paydaĢlar için değer yaratmaktadır. Günümüzün 

performans değerlendirme süreçlerinde Ģirketler, bir kurumsal organizasyon, sorumluluk dağılımı ve tedarik 

zinciri olgunluğu bakımından farklılık gösterecek modellere ihtiyaç duymaktadırlar. Güçlü bir modeli 

oluĢturabilmek için Ģirketin veya kurumsal organizasyonun rekabetçi üstünlüğünün yanı sıra organizasyonun 

üretim veya hizmet sunum süreçlerinde anahtar göstergelerin tespit edilmesi de önem taĢımaktadır. Bu 

araĢtırmada, sağlık sistemi odaklı TZY performans yönetimi konusunu araĢtıran çalıĢmaları inceleyerek, tedarik 

zinciri performans yönetiminde değer üretimine katkıda bulunan malzeme, bilgi ve müĢteri akıĢı odaklı 

performans boyutlarının sınıflandırılması amaçlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmeti, Performans boyutları, Tedarik zinciri yönetimi. 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PERFORMANCE INDICATORS IN 

HEALTHCARE SERVICES: GENERAL OVERVIEW 

Abstract 

Supply Chain Management (SCM) creates significant added value for companies, customers and 

stakeholders. Companies need models that will vary in their institutional, liability and supply chain maturity in 

the SCM performance appraisal process. To establish a strong SCM performance appraisal model, key 

performance indicators must be identified in product/service production processes that affect the company‘s 

competitive advantage. In this research, it is aimed to classify the performance dimensions that focus on the 

material, information and customer flow that contribute to value production in supply chain performance 

management by examining the studies investigating SCM performance evaluation in health systems. 

Keywords: Healthcare service, Performance dimensions, Supply chain management. 

1. GiriĢ 

Hizmet ekonomisindeki hızlı büyüme ve rekabet koĢulları altında imalat iĢletmelerine 

göre organizasyon yapıları, iĢgücü profilleri, yönetim Ģekilleri ve fonksiyonları açısından 

farklılıklar gösteren hizmet iĢletmelerinin, iĢletmecilik dünyasında da ayrı bir çalıĢma alanı 

olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bu bakıĢ açısı ile hizmet iĢletmelerinin farklı açılardan 

detaylı olarak incelenmesi ve sonuçta kurumsal performanslarının iyileĢtirilmesi 

kaçınılmazdır. Hizmet iĢletmeleri içinde insan sağlığı ile ilgilenmesi nedeniyle ayrıcalıklı bir 

yere sahip olan hastaneler de özel ve kamu yatırımı ayrımı yapmaksızın, kurumsal 

performanslarını iyileĢtirmek zorunda olan organizasyonlardır. MüĢterilerin sağlık ihtiyaçları 

konusunda daha duyarlı oldukları ve sağlık hizmeti süreçlerinin içinde yer aldıkları bir 

ortamda hastaneler; maliyetlerini düĢürmenin, çıktıların ve pazar payının iyileĢtirilmesinin 

zorluğu ile karĢı karĢıyadırlar. Bu gerçekler nedeniyle hastane organizasyonları kurumsal 
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performanslarını iyileĢtirmek ve rekabette ayakta kalabilmek için sürekli iyileĢtirme 

felsefesinin temel ilkelerini uygulamalı ve yönetim ve hizmet sunum süreçlerini bu felsefenin 

minimum gereklerini yerine getirecek Ģekilde düzenlemelidirler (Pakdil, 2007:36). 

Sağlık sisteminin performansı sağlık sistemi içinde çeĢitli alt bileĢenlerin performansına 

bağlıdır (Handler, Issel, & Turnock, 2001, s. 1238). Sağlık sektörü TZY performans yönetimi 

ile ilgili çalıĢılan araĢtırmalarda, hastane iĢlemlerinin birçok fonksiyonel alanları arasında 

genel performansını etkileyen çeĢitli rekabetçi öncelikler vardır. Bu öncelikler örneğin stok ve 

lojistik yönetimi (Serrou & Abouabdellah, 2016:9321-9327), sevk zinciri (Meymand, 

Aryankhesal, & Raeissi 2017:68-72), tedavi tamlığı, tedavinin gecikmemesi ve klinik bakım 

süreci (Supeekit, Somboonwiwat, & Kritchanchai 2016:1), hastanede ilaç tedariği (Alexis, 

Caroline, & Alassane 2014:1), güven, bilgi alıĢveriĢi, hastane-tedarikçi entegrasyonu, hastane 

ve tedarikçileri arasında BT entegrasyonu (Chen, Preston, & Xia 2013:391) ve doktor 

memnuniyeti (Bakar, Hakim, & Lin 2010:75) Ģeklinde sıralanabilir. Performans açısından 

bakıldığında, bu öncelikler sağlık iĢletmelerindeki performans ölçütleri ile ilgilidir (Tritos, 

Premaratne, & Dotun, 2013, s. 236). TZY performans yönetimi ile ilgili literatürde yeterli 

çalıĢma bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu boĢluğu doldurmak amaçlı bu araĢtırmanın amacı 

Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 Hastanelerde TZY performans yönetimi ve sağlık sisteminde performans boyutlarını 

konu alan literatürleri incelemek. 

 Literatür ıĢığında hastaneyi ölçme ve değerlendirmede etkili olabilecek malzeme, 

bilgi ve müĢteri akıĢı odaklı performansın boyut ve alt boyutlarını sınıflandırmak. 

2. Sağlık Hizmetlerinde Tedarik Zinciri Yönetimi 

Sağlık kurumlarını diğer endüstri ve hizmet kurumlarından ayıran pek çok özellikler 

bulunmaktadır. Sağlık kurumlarının kendine özgü özelliklerini, sağlık kurumları yönetimi ve 

iĢletmeciliğinin ortaya çıkıĢı ile ilgili faktörler olarak görmek mümkündür. (KavuncubaĢı & 

Yıldırım, 2015, s. 125). Sağlık tedarik zinciri, yalnızca tedarik süreçleri (ör. tedarik, 

depolama, dağıtım) açısından değil aynı zamanda müĢterilerin ve yönetim yapılarının 

belirlenmesi açısından diğer zincirlerle birtakım benzerlikleri paylaĢmaktadır (Walter & 

Rainbird, 2007, s. 335). Zincirde sektörün spesifik karakteristikleri ve gereklilikleri ile iliĢkili 

önemli farklılıklar da bulunmaktadır. Genel olarak sağlık tedarik zincirleri çok karmaĢık, 

parçalanmıĢ, çeĢitli ve dinamiktir. Bu artan düzeydeki karmaĢıklığın baĢlıca nedeni "tüm 

değer zincirinde yer alan ve kilit yetkileri gerektiren birden fazla organizasyonun katılımıdır 

(Lenin, 2014, s. 137). 
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Sağlık tedarik zinciri genellikle dört ana bileĢenden oluĢmaktadır: üreticiler, satın alanlar, 

sağlayıcılar ve hastalar (Burns, 2002). Üreticiler, sağlık hizmetlerinin verilmesinde gerekli 

olan ilaç, tıbbi cihazlar ve implantlar ve tıbbi / cerrahi malzemeler gibi ürünler üretmektedir. 

Satın alıcılar, malların üreticiden sağlayıcılara ödenmesini ve sevkini kolaylaĢtıran grup satın 

alma organizasyonlarından (GPO'lar) ve dağıtıcılardan oluĢmaktadır. Sağlayıcılar ayrıca 

malları doğrudan üreticilerden satın alabilmektedir. Sağlayıcılar, sağlık hizmetlerini hastalara 

ulaĢtırmak için üreticiler tarafından üretilen malları kullanmaktadır. ġekil 1‘de tipik bir sağlık 

tedarik zincirinin yapısını gösterilmektedir (Smith, 2011, s. 3). 

 

ġekil 1: Sağlık hizmetinde tedarik zinciri (Smith, 2008; aktaran: (Smith, 2011, s. 3)) 

Sağlık hizmeti sunucularının odak noktası mümkün olan en üst seviyede bakım sunmak 

olduğundan, fonlar genellikle hastalara bakım sağlamakla doğrudan iliĢkili olan yeni 

teknolojilere ayrılmaktadır. Dolayısıyla, sağlık tedarik zinciri süreçlerini iyileĢtirmeye yönelik 

kaynaklara fon tahsis etmek, sağlık sektörü için bir öncelik değildir. Bununla birlikte, sağlık 

hizmetlerinde maliyetleri düĢürmeye yönelik baskı arttıkça, sağlık hizmeti sağlayıcıları sağlık 

hizmetlerinin kalitesini olumsuz olarak etkilemeksizin maliyetlerini azaltma yollarını 

araĢtırmaktadır. Sağlık hizmetlerinde TZY, bu giriĢim için büyük bir fırsat sunmaktadır 

(Smith, Nachtmann, & Pohl, 2011, s. 14). Sağlık hizmetlerinde TZY kapsamlı, çeĢitlilik ve 

karmaĢık bir yapıya sahip olması nedeniyle etkili bir yönetim için birçok zorluğu sahiptir 

(Smith, 2011, s. 4). Sağlık yöneticileri, maliyet yapısı, bakım kalitesi ve hasta memnuniyeti 

üzerinde olumlu bir etki yaratmak için iĢlemsel verimliliği artırmaya çalıĢmaktadırlar. Aslında 

yöneticilerin, hastanenin tedarik zincirini düzenleme ve optimize etme üzerine odaklanmaları 

Üreticiler Satın alanlar Sağlayıcılar Hastalar 

Ġlaç üreticileri 

Tıbbi cihaz 

üreticileri 

Tıbbi/cerrahi 

üreticileri 

Grup satın alma 

organizasyonları 

Dağıtıcılar 

 

Hastaneler 

Klinikler 

-Ayakta tedavi 

-Uzun vadeli tedavi 

Eczaneler 

Ev halkı 

Doktor ofisleri 
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beklenmektir (Albarune, Farhat, & Afzal, 2015, s. 39). Dolayısıyla, sağlık sisteminde 

verimliliğin ve kalitenin artmasında TZY performans yönetimi önem arz etmektedir. 

3. Sağlık Sisteminde Performans Göstergeleri (Boyutları) 

Bir sağlık sisteminin genel performansı, sağlık sistemi içindeki çeĢitli alt bileĢenlerin 

performansı ile ilgilidir (Handler, Issel, & Turnock, 2001, s. 1238). Bu gerçek, TZY 

performans yönetimi ile ilgili çalıĢılan araĢtırmalardan da anlaĢılmaktadır. Sağlık sektöründe, 

hastane iĢlemlerinin birçok fonksiyonel alanları arasında genel performansını etkileyen çeĢitli 

rekabetçi öncelikler vardır. Bu öncelikler, örneğin hasta memnuniyeti, ameliyathane 

kullanımı, fazla mesai gereksinimleri ve personel motivasyonu Ģeklinde sıralanabilir. 

Performans açısından bakıldığında, bu öncelikler sağlık iĢletmelerindeki performans 

göstergeleri (boyutları) ile ilgilidir (Tritos, Premaratne, & Dotun, 2013, s. 236). 

Hastane TZY performans ölçümü üzerine çalıĢılan araĢtırmalar incelendiğinde, farklı 

performans göstergelerinin genel sistem üzerinde etkisi tartıĢılmaktadır. Bu çalıĢmalardan, 

Serrou & Abouabdellah (2016:9321-9327) eczanelerin gruplanması durumunda tıbbi 

cihazların bakım maliyetleri üzerine, hastane tedarik zinciri performansının etkisini 

belirlemeye yönelik bir metodoloji geliĢtirmiĢlerdir. Durum çalıĢmasında, iyi bir stok ve 

lojistik yönetiminin hastanelerde medikal cihazların lehine pek çok maliyetin düĢmesini 

sağlayacağı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Meymand, Aryankhesal, & Raeissi (2017:68-72) Ġran‘ın 

Kerman Ģehrinde yer alan bir hastanede sevk zincirindeki hastane hizmeti kalitesi ile hasta 

memnuniyeti arasındaki iliĢkiyi belirleyen ve sevk zincirinin güçlü ve zayıf yönlerini gözden 

geçiren bir çalıĢma yapmıĢlardır. Bu sevk esnasında, sevk zincirinin kalitesi ve hastanın 

memnuniyeti üzerinde durulmuĢtur. Sevk hastanenin baĢ hemĢireleri tarafından yapılarak 

sevk iĢleminin kalitesi oluĢturulmuĢ olup, sevk hizmetinin memnuniyeti hastalar tarafından 

değerlendirilmiĢtir. Sonuç olarak, sevk hizmetinden hastanın memnun olması ile sevk 

zincirinin kalitesi arasında önemli bir iliĢkinin olduğu tespit edilmiĢtir. Supeekit, 

Somboonwiwat, & Kritchanchai (2016:1) hastane tedarik zinciri performansının en önemli 

konuları tedavinin tamlığı, tedavinin gecikmemesi ve klinik bakım sürecinin süresi olduğu 

sonucuna varmıĢtır. Alexis, Caroline, & Alassane (2014:1) çalıĢmalarında ileriye dönük ilaç 

tedarik zinciri için bir hastane performans ölçüm sistemi (HPÖS) tasarımını sağlayan 

performans göstergelerinin belirlenmesini amaçlamıĢlardır. HPÖS ile hastanede ilaç tedarik 

zinciri hangi dereceye kadar etkili ve verimlidir ve onlar nasıl geliĢtirilir gibi soruların 

cevapları aranmıĢtır. Chen, Preston, & Xia (2013:391) tarafından hastane tedarik zinciri 

performansını etkileyen güven, bilgi alıĢveriĢi, hastane-tedarikçi entegrasyonu, hastane ve 
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tedarikçileri arasında BT entegrasyonu gibi faktörleri tespit etmek için iliĢkisel bakıĢa dayalı 

bir araĢtırma modeli önermiĢlerdir. ÇalıĢmada, hastane belirsiz ortam koĢullarına sahip 

olduğu zaman bilgi alıĢveriĢi üzerine güvenin etkisinin büyük olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

Nyaga, Young, & Zepede (2015:340) hastane sektöründe tedarik zinciri verimliliği üzerine iç 

paydaĢlar için teĢvik mekanizmalarının etkisini ve dıĢ ortaklarla kaldıraç müzakeresini 

tartıĢmıĢlardır. Hekim istihdamı ve sözleĢme yönetiminin, tedarik zinciri verimliliğini 

artırdığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Tritos, Premaratne, & Dotun (2013:1) hangi motivasyonların 

ve destekleyici faktörlerin yalın TZY performansını etkilediğini ve TZY inisiyatiflerinin 

önceliğini belirlemek için bütüncül bir yaklaĢım önermiĢlerdir. Sonuçlar kurumsal 

uyum/entegrasyonun organizasyonel imaj ve iĢlemsel performansta baskın bir inisiyatif 

olduğunu gösterirken, sürekli iyileĢtirmenin de iĢlemsel ve finansal performansın artmasında 

baskın bir yalın TZY inisiyatifi olduğunu göstermiĢtir. Sonuç olarak, müĢteri gereksinimleri 

ve etkisinin, hastanelere yalın TZY stratejisini adapte etmeye teĢvik eden en önemli 

güdüleyiciler olduğu sonucuna varılmıĢtır. Bakar, Hakim, & Lin (2010:75) doktorların 

memnuniyetini karĢılamaya yönelik olarak tedarik zinciri kullanımında kamu hastane 

laboratuvarlarındaki karar verme birimlerinin verimlilik düzeylerini araĢtırmıĢlardır. Bulgular, 

hastane laboratuvarlarının sahip oldukları kaynakların kullanımı yoluyla doktor memnuniyeti 

ölçerken, yoğunlaĢması gereken konuların hastane laboratuar girdilerinin önemli boyutları 

üzerinde olması gerektiğini vurgulamıĢlardır. Bu Ģüphesiz daha iyi bir doktor-hasta iliĢkilerini 

ortaya çıkaracaktır. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi 2003 yılında 52 üye devletin yararına hastane 

performansının değerlendirilmesi için daha esnek ve kapsamlı bir çerçeve geliĢtirmek amaçlı 

―Hastanelerde Kalite GeliĢtirme Ġçin Performans Değerlendirme Aracı‖ (PATH) projesini 

açıklamıĢtır (Vallejo vd., 2006:328; aktaran: (Tengilimoğlu & Toygar, 2013, s. 65-75). 

PATH, hastanelerde performansa iliĢkin veri toplama ve kalite geliĢtirilmesi için bir iç araç 

olarak tasarlanmıĢtır. PATH projesinin kavramsal modeli altı boyuta (klinikte etkinlik, 

üretimde etkinlik,  personel geliĢimini sağlamak, duyarlı yönetim, güvenlik ve hasta merkezli 

hizmet) ve 18 performans göstergesine dayanmaktadır. PATH projesinin amacı, 

hastanelerinin kendi performanslarını değerlendirirken, kendi çıktılarını sorgularken ve onları 

iyileĢtirme için faaliyete dönüĢtürürken destek olmaktır. Bu destek, hastanelerin performans 

değerlendirme araçları sağlanarak ve katılımcı hastaneler arasında ağ ve destek neticesinde 

elde edilmektedir. Henüz geliĢme aĢamasında olan PATH projesinin, ilerleyen yıllarla birlikte 

katılımın artmasıyla veri akıĢının ĢeffaflaĢtırılması, denetimin kolaylaĢtırılması ve gösterge 

sonuçlarının yayınlanması sonucunda gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta rekabeti 

geliĢtirici bir etki yapacağı beklenmektedir.  
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Birçok ülke günümüzde hastane akreditasyon veya kalite kontrol programlarını sağlık 

sistemi içine entegre etmiĢlerdir. Ülkeler arasında hastane akreditasyonunun temel kavramı 

benzer durumdadır. Bu programlar genel olarak yapı, süreç ve sonuçlara odaklanmaktadır. 

Sağlık sisteminde ve sistemin alt bileĢeni olan hastanelerde performansı etkileyen rekabetçi 

önceliklerin incelenmesi ve odak noktaların tespitine yönelik yapılan literatür incelemesinde 

akreditasyon ve kalite kontrol programlarına da yer verilerek Tablo 1‘de yer alan özet elde 

edilmiĢtir (Tablo 1). 

Tablo 1: Sağlık sistemi performansı boyutları ve alt boyutları 

Yazar Konu Boyut Alt Boyut 

(Workshop, 

2003, s. 9-10) 

Measuring 

Hospital 

Performance to 

Ġmprove The 

Quality of Care in 

Europe: A Need 

for Clarifying the 

Concepts and 

Defining the Main 

Dimensions 

Klinik etkinlik  Yeniden kabul edilme oranı  

Ölüm oranı komplikasyon oranı uygunluk  

Hastanede kalma süresi 

Kalite iyileĢtirme süreci kanıta dayalı iĢlem 

Hasta merkezcilik MüĢteri odaklılık (anında müdahale) 

Hasta memnuniyeti 

Bekleme süresi 

Hasta hakları 

EriĢim kolaylığı 

Üretim verimliliği Kaynaklar  

Finansal (finansal sistemler, süreklilik)  

Personel oranları 

Teknoloji 

Emniyet Hastane kaynaklı enfeksiyonlar 

DüĢme 

Bed sore (yatak yara) 

Personel Refah 

Memnuniyet 

GeliĢtirme 

Duyarlı yönetim EriĢim kolaylığı  

Süreklilik 

Sağlık ihtiyaç ve taleplerine cevap 

Toplum yönelimlilik 

(National 

Department of 

Health, 2011, s. 

18-47) 

National core 

standards for 

health 

establishments in 

South Africa 

Hasta hakları Saygı ve itibar 

Hastalara bilgi 

Fiziksel eriĢim 

Bakım sürekliliği 

Acil bakım 

ġikayet yönetimi 

Hasta güvenliği, klinik 

yönetim ve bakımı 

Hasta bakımı 

GeliĢtirilmiĢ sağlık sonuçları için klinik 

yönetim 

Klinik risk 

Ġstenmeyen olaylar 

Enfeksiyon önleme ve kontrol 

Klinik destek 

hizmetleri 

Eczacılık hizmetleri 

Diagnostik hizmetleri 

Tedavi ve destek hizmetleri 

Sağlık biliĢim hizmetleri 

Sterilizasyon hizmetleri 

Morg hizmetleri 

Verimlilik yönetimi 

Kamu sağlığı Nüfus tabanlı hizmet planlaması ve dağıtım 

Sağlığı geliĢtirme ve hastalık önleme 

Afet hazırlığı 
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Çevre kontrolü   

Liderlik ve kurumsal 

yönetim 

Gözetim ve hesap verebilirlik 

Stratejik yönetim 

Risk yönetimi 

Kalite yönetimi 

Etkili liderlik 

ĠletiĢim ve halkla iliĢkiler 

Operasyonel yönetim Ġnsan kaynakları yönetimi ve geliĢtirme 

ÇalıĢan sağlık 

Finansal kaynak yönetimi 

Tedarik zinciri yönetimi 

UlaĢım ve filo yönetim 

Bilgi yönetimi 

Tıbbi kayıtlar 

Tesisler ve altyapı Binalar ve zeminler 

Makine 

Güvenlik ve emniyet 

Hijyen ve temizlik 

ÇamaĢırhane 

Gıda hizmetleri 

(AACI, 2016, s. 

25-116) 

International 

Accreditation 

Standards for 

Healthcare 

Organisations 

Sağlık örgütü yönetim 

standartları 

Hasta güvenliği sistemleri 

Personel yönetimi 

Tıbbi personel 

Risk yönetimi 

Hasta bakım odaklı 

standartlar 

Hasta hakları 

HemĢirelik hizmetleri 

Poliklinik hizmetleri 

Cerrahi hizmetler 

Anestezi hizmetleri 

Acil servisler 

Obstetrik hizmetler 

Radyolojik hizmetler 

Nükleer tıp hizmetleri 

Rehabilitasyon hizmetleri 

Ġlaç hizmetleri 

Enfeksiyon önleme 

Tıbbi kayıtlar 

Laboratuvar hizmetleri 

Organ 

Doku alımı 

Destek hizmetler Gıda ve diyetetik hizmetleri 

Fiziksel çevre 

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmetleri 

Bilgi güvenliği yönetim 

(Tedavi 

Hizmetleri 

Genel 

Müdürlüğü 

Performans 

Yönetimi ve 

Kalite 

GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığı, 

2011, s. 23-185) 

Hastane Hizmet 

Kalite Standartları 

Kurumsal Hizmet 

Yönetimi 

Yönetim Hizmetler 

Hasta Bakım Hizmetleri 

Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesi 

Tesis Yönetimi 

Acil Durum Ve Afet Yönetimi 

Bilgi Yönetimi 

Stok Yönetimi 

Atık Yönetimi 

Sağlık Hizmeti 

Yönetimi 

Poliklinik Hizmetleri 

Acil Sağlık Hizmetleri 

Biyokimya Laboratuvar Hizmetleri 

Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri 

Patoloji Laboratuvar Hizmetleri 

Görüntüleme Hizmetleri 

Endoskopi Hizmetleri 

Klinikler 

Ameliyathane Hizmetleri 
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Yoğun Bakım Hizmetleri 

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hizmetler 

Eczane Hizmetleri 

Sterilizasyon Hizmetleri 

Transfüzyon Tıbbı Hizmetleri 

Ağız Ve DiĢ Sağlığı Hizmetleri 

Fizik Tedavi Hizmetleri 

Diyaliz Hizmetleri 

Doğum Hizmetleri 

Psikiyatri Hizmetleri 

Nükleer Tıp Hizmetleri 

 

Destek Hizmeti 

Yönetimi 

Hasta Dosyası ve ArĢiv Hizmetleri 

Mutfak Hizmetleri 

ÇamaĢırhane Hizmetleri 

Morg Hizmetleri 

Ġndikatör Yönetim Kalite Ġndikatörleri 

(Smith, 

Mossialos, 

Papanicolas, & 

Leatherman, 

2010, s. 680-

681) 

Performance 

Measurement for 

Health System 

Improvement: 

Experiences, 

Challenges and 

Prospects 

Nüfus sağlığı YaĢam beklentisi 

Önlenebilir ölüm 

Klinik Kalite ve bakım  Sonuç önlemler: 

• sağlık durumu 

• Belirli bir ameliyat sonrası geri kabul ve 

mortalite oranları 

Süreç önlemler: 

• Kan basıncı ölçüm sıklığı 

Sağlık sisteminin 

Duyarlılığı 

Hasta deneyim ölçüleri 

Hasta memnuniyeti ölçüleri 

Adalet Kullanım ölçümleri 

EriĢimin oranları 

Kullanımı-ihtiyaçlar oranları 

AyrıĢtırılmıĢ sağlık sonuç ölçümleri 

Verimlilik ĠĢ verimliliği 

Maliyet etkinliği 

Teknik verimlilik  

Kaynakların etkin dağılımı 

Tablo 1‘deki Workshop (2003, s. 9) çalıĢmasında hastane performans ölçümü ile ilgili 6 

temel boyut belirtmiĢtir. Bunlar: klinik etkinlik, hasta merkezcilik, üretim verimliliği, 

emniyet, personel ve duyarlı yönetimdir. Güney Afrika Sağlık KuruluĢları Ulusal Standartları 

raporuna göre kalite ölçümü 7 boyut halinde tanımlanmıĢtır (Health, 2011, s. 18-47). Sağlık 

KuruluĢları için Uluslararası Akreditasyon Standartlarına göre sağlık örgütü yönetim 

standartları, hasta bakım odaklı standartları ve destek hizmetler olmak üzere üç boyut 

belirlenmiĢtir (AACI, 2016, s. 25-116). Türkiye Cumhuriyeti Tedavi Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı tarafından hazırlanan 

Hastane Hizmet Kalite Standartları pek çok uzman tarafından ulusal ve uluslararası kaynaklar 

doğrultusunda farklı kurumsal yapılanmalar, problemli alanlar, ülke koĢulları dikkate alınarak 

hazırlanmıĢtır (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite 

GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı, 2011, s. 3). Bu standarda göre kalite ölçümü kurumsal hizmet 

yönetimi, sağlık hizmeti yönetimi, destek hizmeti yönetimi ve indikatör yönetimi olmak dört 

boyutta ele alınmıĢtır. Smith ve diğ. (2010, s. 680-681) hastane performans ölçümü için 6 
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boyut oluĢturmuĢtur. Literatürdeki çeĢitli ülke örnekleri incelendiğinde, sağlık hizmetlerinin 

kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan çalıĢmaların artık daha çok ulusal kalite ve 

akreditasyon sistemleri üzerinden yürütülmekte olduğunu görmekteyiz. Çünkü, ülkelerin 

sağlık sistemlerinin ihtiyaçları, öncelikleri, farklı beklentileri ve uluslararası akreditasyon 

sistemlerinin getirdiği mali yük gibi sebepler dünyada pek çok ülkenin sağlıkta ulusal bir 

kalite sistemi kurmasına sebep olmuĢtur. Bu bağlamda, Sağlıkta Ulusal Kalite Sistemine sahip 

ülkeler arasında Ġngiltere, Kanada, Fransa, Danimarka gibi geliĢmiĢ ülkeler bulunduğu gibi, 

Tayland, Mısır, Hindistan, Kırgızistan ve Malezya gibi geliĢmekte olan ülkelerde de görmek 

mümkündür (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite GeliĢtirme 

Daire BaĢkanlığı, 2011, s. 4). Tüm bu çalıĢmalar malzeme, bilgi ve müĢteri akıĢı odaklı 

incelendiğinde tedarik zinciri performansı odaklı literatürde en sık rastlanan boyutlar ve alt 

boyutları Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

Tablo 2: Hastane TZY performans boyut ve alt boyutları 

Boyut Alt boyut Kaynak 

Hasta 

merkezli 

hizmet 

Hasta memnuniyeti 

Fiziksel eriĢim 

(Workshop, 2003) 

(National Department of Health, 2011) 

(Smith, Mossialos, Papanicolas, & Leatherman, 2010) 

Hasta 

güvenliği 

veya hasta 

hizmeti 

yönetimi 

Hasta bakım hizmetleri 

Enfeksiyon önleme ve kontrol 

Sterilizasyon hizmetleri 

Laboratuvar hizmetleri 

TeĢhis hizmetler 

(AACI, 2016) 

(National Department of Health, 2011) 

(Workshop, 2003) 

(Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans 

Yönetimi ve Kalite GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı, 2011) 

(Smith, Mossialos, Papanicolas, & Leatherman, 2010) 

Kurumsal ve 

destek 

hizmet 

yönetimi 

Bilgi yönetimi 

ÇamaĢırhane hizmetleri 

Mutfak veya gıda hizmetleri 

Tesis yönetimi 

(Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans 

Yönetimi ve Kalite GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı, 2011) 

(Health, 2011) 

Tablo 2‘den malzeme, bilgi ve müĢteri akıĢını ilgilendiren performans boyutları ―hasta 

merkezli hizmet‖, ―hasta güvenliği veya hasta hizmeti yönetimi‖ ve ―kurumsal ve destek 

hizmet yönetimi‖ olduğu anlaĢılmaktadır. Literatürde özellikle çeĢitli ülke standartları 

incelendiğinde tedarikçi iliĢkisi veya dıĢ kaynak kullanımı sürecine fazla dikkat edilmediği 

anlaĢılmaktadır. 

Hasta merkezli hizmet 

Hasta merkezli hizmet; hastalara karĢı duyarlılığı, müĢteri odaklılık (derhal dikkat, sosyal 

eriĢim kolaylıkları, doktor seçimi) ve hasta memnuniyeti Ģeklinde kriterleri kapsamaktadır. 

TZY performans ölçümünde hasta merkezli hizmet kriteri için önemli olduğu düĢünülen ve 

yazınlarda sık rastlanan alt boyutlar olarak ―Hasta memnuniyeti‖ ve ―Fiziksel eriĢim‖ 

kriterleri tespit edilmiĢtir. 
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Hasta güvenliği veya hasta hizmeti yönetimi 

Hasta güvenliği veya hasta hizmeti yönetimi; kaliteli hizmet sunumu, klinik bakımı ve etik 

uygulamaların nasıl sağlanacağını kapsamaktadır. Klinik risk durumunda sağlık hizmeti 

kullanıcılarına veya hastalara yönelik istenmeyen zararları azaltmak; sağlıkla iliĢkili 

enfeksiyonlar da dahil olmak üzere, problemleri veya olumsuz olayları önlemek veya 

yönetmek ve etkilenen hastaları veya personeli desteklemektir. Literatür incelendiğinde, 

performansta hasta güvenliği ve hasta yönetimi kriterine ait tespit edilen alt boyutlar aĢağıda 

verilmiĢtir: 

 Hasta bakım hizmetleri 

 Enfeksiyon önleme ve kontrol 

 Sterilizasyon hizmetleri 

 Laboratuvar hizmetleri 

 TeĢhis hizmetleri 

Kurumsal ve destek hizmet yönetimi 

Kurumsal ve destek hizmet yönetimi, klinik bakımın sağlanmasında gerekli olan belirli 

hizmetleri kapsar ve ilaçların zamanında bulunabilirliğini ve teĢhis, tedavi ve diğer klinik 

destek hizmetlerinin ve gerekli tıbbi teknolojinin etkin bir Ģekilde sağlanmasının yanı sıra 

bakım verimliliğini izleyecek sistemleri de içermektedir. AraĢtırma konusu kapsamında 

kurumsal ve destek hizmet yönetimi kriteri için tespit edilen alt boyutlar ―Bilgi yönetimi‖, 

―ÇamaĢırhane hizmetleri‖, ―Mutfak veya gıda hizmetleri‖, ―Tesis yönetimi‖ olarak 

belirlenmiĢtir. 

4. Sonuç 

Bu araĢtırmada, sağlık sistemi odaklı TZY performans yönetimi konusunu araĢtıran 

çalıĢmalar incelenerek, TZY performans yönetiminde değer üretimine katkıda bulunan 

malzeme, bilgi ve müĢteri akıĢı odaklı performans boyutlarının sınıflandırılması 

amaçlanmıĢtır. Bu araĢtırmada, tedarikçi iliĢkisi veya dıĢ kaynak kullanımı, hasta merkezli 

hizmet, hasta güvenliği veya hasta hizmeti yönetimi, kurumsal ve destek hizmet yönetimi 

boyutları incelenmiĢtir ve her bir boyut için alt boyutlar tespit edilmiĢtir (Tablo 2). Sağlık 

kurumlarını diğer endüstri ve hizmet kurumlarından ayıran özellikler vardır ve bu özelliklerin 

baĢında sağlık tedarik zincirinin çok karmaĢık, parçalanmıĢ, çeĢitli ve dinamik olması 

gelmektedir. Dolayısıyla, sağlık tedarik zinciri performans yönetimi değerlemesinde bu 

unsurlar dikkate alınmalıdır. Literatür taraması sonucu performans ölçümünün kapsamı ve 

öneminin arttığını görmek mümkündür, ancak tedarikçi iliĢkisi veya dıĢ kaynak kullanımı 

sürecine iliĢkin yeterli çalıĢmanın yapıldığı söylenemez.   
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Özet 

Bu çalıĢmada, kiĢilik özellikleri ile giriĢimcilik eğilimi arasında iliĢki olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın birinci bölümünde beĢ faktör kiĢilik kuramı ve giriĢimcilik literatürü incelenmiĢtir. Ġkinci bölümde 

ise, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi‘nde öğrenim gören Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler (ĠĠBF) fakültesi öğrencileri üzerinde kiĢilik özelliklerinin giriĢimcilik eğilimlerine etkisi 

araĢtırılmıĢtır. Donnellan ve diğ. (2006) tarafından kullanılan 50 maddeli BeĢ Faktör KiĢilik Ölçeğinin 20 

maddeli kısa formu kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada da aynı formun Rusça ve Türkçe versiyonu kullanılmıĢtır. 

Veriler anket ile 2018 Mart-Nisan aylarında toplanmıĢtır. Elde edilen verilere t-testi, ANOVA, korelasyon ve 

regresyon analizleri uygulanmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerinin demografik 

özelliklerine (cinsiyet, yaĢ, aile gelir ve milliyet) ve giriĢimcilik dersi alma durumlarına göre farklılık 

göstermediği anlaĢılmıĢtır. Fakat giriĢimcilik eğilimlerinin öğrenim gördükleri lisans programlarına göre anlamlı 

farklılık gösterdiği tespit edilmiĢtir. KiĢilik ve giriĢimcilik eğilimleri arasında istatistiki olarak anlamlı iliĢki 

olduğu tespit edilmiĢtir. KiĢilik özellikleri boyutlarından sorumluluk, uyumluluk ve dıĢadönüklük boyutlarının 

giriĢimcilik eğilimi üzerinde pozitif yönde etkiye sahip olduğu anlaĢılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: KiĢilik, KiĢilik özellikleri, GiriĢimcilik, GiriĢimcilik Eğilimi, Kırgızistan. 

THE EFFECTS OF PERSONALITY TRAITS ON ENTREPRENEURSHIP 

TENDENCY: THE CASE OF KYRGYZ-TURKISH MANAS UNIVERSITY 

Abstract 

In this study, the relationship between personality traits and entrepreneurship tendency was investigated. In 

the first part of the study, five factor personality theory and entrepreneurship literatures are examined. In the 

second part, it was investigated the effect of personality traits on entrepreneurship tendency of students studying 

in the School of Tourism and Hotel Management and Economics and Administrative Sciences (FEAS) in 

Kyrgyz-Turkish Manas University. A 20-item short form of the 50-item Five-Factor Personality Scale used by 

Donnellan et. al. (2006) was used. In this study, Russian and Turkish versions of the same form were used. The 

data was collected from March 2018 through April 2018. T-test, ANOVA, correlation and regression analyzes 

were applied to the obtained data. According to the findings, it has been understood that the students' 

entrepreneurial tendencies do not differ according to their demographic characteristics (gender, age, household 

income and nationality) and the situations of taking entrepreneurship courses. However, entrepreneurship 

tendencies were found to differ significantly from the degree programs studied. Moreover, it was determined that 

there is a statistically significant relationship between personality and entrepreneurship tendencies, which is the 

main topic of the study. It is understood that the dimensions of personality traits, responsibility, compatibility, 

and extroversion are positively related to the entrepreneurial tendency. 

Keywords: Personality, Personality Traits, Entrepreneurship, Entrepreneurial Tendency, Kyrgyzstan. 
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1. GiriĢ 

GiriĢimcilik ülkelerin iktisadi ve sosyal geliĢimi açısından önemli bir fonksiyonu yerine 

getirmektedir. GiriĢimcilik faaliyetleri, durgun ekonomileri canlandırmada önemli rol 

oynamakta, yeni iĢ alanlarını ortaya çıkarmakta ve istihdama büyük katkı sağlamaktadır 

(Aytaç ve Ġlhan,2007:101). GiriĢimcilik, toplum için katma değer sağlayan, ekonomik 

fırsatları değerlendiren ve toplum yararına kullanan cesur, atak, paylaĢımcı ve iletiĢime açık 

kiĢiliğe sahip bireylerce ekonomik sisteme katkı sağlayan süreç olarak tanımlanmaktadır 

(Muzyka vd., 1994:352). GiriĢimcilik, yetenekleri kullanarak kiĢiye ve topluma yararlı olacak 

ürün ve hizmetler ortaya koymak Ģeklinde tanımlanmaktadır (Bird, 1988:442). Bu 

özelliklerinden dolayı giriĢimcilik son yıllarda birçok kiĢi ve kurum tarafından oldukça fazla 

teĢvik edilmektedir. 

Bu açıklamalardan da anlaĢılacağı gibi giriĢimcilik ile kiĢilik arasında yakın bir iliĢki 

bulunmaktadır. GiriĢimcilik, bireylerin kiĢilik yapısı, sezgi gücü, kararlı olması, azmi, üretme, 

baĢarma ve topluma katkı sağlama motivasyonu gibi birçok özelliğe sahip olmayı gerektirir. 

Bunların yanı sıra baĢarma gereksinimi, kontrol gereksinimi, risk alma cesareti, cinsiyet, 

iletiĢim yeteneği gibi faktörler giriĢimcilik de ön plana çıkmaktadır (ġahin, 2006:288). 

GiriĢimcilik araĢtırmalarına psiko-dinamik ve sosyolojik açıdan yaklaĢan bilim insanları, 

kiĢilik ile giriĢimcilik arasında yoğun bir iliĢkinin olduğunu öne sürmüĢlerdir. Bridge, O‘Neill 

ve Littunen bu alanda çalıĢma yapan araĢtırmacılardan sadece birkaçıdır. Bunlar da giriĢimci 

kiĢiliklerin niteliklerini; pro-aktif, dinamik, belirli bir amacı olan, güçlü karakter sahibi, 

inisiyatif ve risk alabilen, iletiĢime açık, hataları telafi edebilen, yenilikçi, güvenilir, etkileme 

kabiliyeti yüksek, ekip ruhuna ve bağımsız hareket etme kabiliyeti olan kiĢiler olarak 

özetlemektedir (Bridge ve O‘Neill, 2012:43; Littunen, 2000:295). GiriĢimcilik ile kiĢilik 

arasındaki iliĢkiyi sosyal açıdan inceleyen bir baĢka araĢtırması ise Shapero‘dır (2002:251-

265). GiriĢimci kiĢiler; kâr beklentisi dıĢında önemsenme, sosyal kabul görme, psikolojik 

eğilim gibi sosyal beklentilerin yanı sıra mali ve teknik kaynaklardan etkilenen bireyler olarak 

da kabul edilmektedirler (Basu,1998:314).  

KiĢisel özellikler, giriĢimcilik karakterini yansıtan bir olgudur. Risk alabilen, sorumluluk 

üstlenebilen, yeniliklere açık, geliĢim ve büyüme isteği olan, dinamik bir kiĢiliğe sahip 

kiĢilerin, giriĢimcilik yeteneklerinin diğer kiĢilere göre daha iyi olduğu bilim insanları 

tarafından belirtilmektedir (Dündar ve Ağca, 2007:125). GiriĢimcilik eğitimi veren 

uluslararası okullar ise giriĢimcileri; sezgileri yüksek, enerjik, sabırlı ve dayanıklı, öz güvenli, 

yenilikçi, kreatif özellikli, yeni buluĢlar yapabilen, organizasyon yeteneğine sahip, 
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yönetebilen, risk alan, kendini ve insanları motive edebilen kiĢiler olarak tanımlamaktadır 

(Chye Koh, 1996:13; Naktiyok, 2004:21). 

KiĢilik ve giriĢimcilik eğilimi arasında iliĢki olup olmadığına açıklık getirmek için 

hazırlanan bu çalıĢma, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi‘nde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢmada kiĢilik, kiĢilik özellikleri ve giriĢimcilik türleri açıklanmıĢ ve kiĢilik ile giriĢimcilik 

eğilimi arasındaki iliĢkiler frekans analizi, t testi, varyans analizi, korelasyon ve regresyon 

analizleri ile test edilmiĢtir. 

2. Literatür Taraması 

2.1. KiĢilik  

KiĢiliğin oluĢmasında; biyolojik ve genetik faktörler (Plomin ve Nesselroade, 1990:191-

192), ailesel faktörler (Hoffeditz,1934:214), sosyal ve kültürel faktörler (Roach, 2006:80-81) 

ile coğrafi ve fiziksel faktörler (Pihl ve Caron, 1980:190) önemli rol oynamaktadır. Bu 

faktörlerin etkisi ile kiĢiler iĢ ve sosyal yaĢamda duygusal denge, güvensizlik, endiĢeli, stresli 

ve öfkeli olma, dıĢa dönük, sosyal, asosyal, konuĢkan, enerjik, yaĢam dolu, yenilikçi, 

çalıĢkan, sosyal uyumluluk, yardımseverlik, dürüstlük, sorumluluk sahibi vb. kiĢilik 

özellikleri sergileyebilirler (McCrae ve John, 1992:178-179; Pekdemir ve Koçoğlu, 

2014:313). 

KiĢilik, bireyin farklı durumlarda ortaya koyduğu davranıĢları açıklayan, sürekliliği olan, 

kiĢilerarası, duygusal, motivasyonel, deneyime dayalı etkileĢim tarzı olarak kabul 

edilmektedir (McCrae ve Costa, 1989). Mount ve arkadaĢları (2005:448) ise kiĢiliği, bireyin 

zaman içerisinde kalıcı davranıĢlara dönüĢen duygusal ve biliĢsel yapılarının nedenlerini 

belirleyen ve kiĢinin psikolojik durumunu da yansıtan, kiĢiye benlik kazandıran özellikler 

olarak tanımlamaktadır. KiĢilik, bireyin süreç içerisinde kalıcı hale getirdiği duygusal, algısal, 

tutumsal ve davranıĢsal eylemlerinin nedenlerini belirlemede kullandığı, doğuĢtan ve 

sonradan kazanılmıĢ özellikler olup, kiĢiyi iĢ ve sosyal yaĢamda diğer bireylerden ayıran 

özellikler olarak tanımlanabilir.  

ĠĢ ve sosyal yaĢamda devamlılık sağlayabilmek için çevresel değiĢimlere adapte olan, 

bilgi paylaĢan, düĢüncelerini açıklamaktan çekinmeyen, kendisi ve çevresi için savunulacak 

inanç ve değerlere sahip kiĢilik özellikleri, toplumun her kesimi tarafından en fazla tercih 

edilen husustur (Dimitris ve Vakola, 2007:4). Bu nedenle kiĢilik, iĢ ve sosyal yaĢamda 

insanların baĢarısını etkileyen en önemli faktör olarak kabul edilmektedir. 

Bu gerçeğin farkına varan sosyal bilimciler, kiĢilik konusunda pek çok araĢtırma yapmıĢ 

ve değiĢik kiĢilik tanımları ortaya koymuĢlardır. Cüceloğlu‘na göre (1991:404) kiĢilik, kiĢiyi 
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diğer insanlardan ayıran, tutarlı ve kalıplaĢmıĢ davranıĢlarla iç ve dıĢ çevrede kurduğu 

iletiĢimdir. KiĢiliği davranıĢsal yaklaĢımla inceleyen Wortman ve Loftus (1988:345), kiĢinin 

tutum ve davranıĢları ile iĢ ve sosyal yaĢamına etki eden ruhsal, zihinsel ve bedensel 

farklılıklar olarak tanımlamaktadır. McCrae ve Costa (1989:17-40) ise kiĢiliği, kiĢiye göre 

değiĢen, duygusal ve motivasyonel niteliklere dayanan, kiĢinin farklı Ģartlara göre değiĢebilen 

ve sürekliliği olan iletiĢim kaynağı olarak görmektedir. 

KiĢilikle ilgili çalıĢmalar beraberinde kiĢiliği tanımlamada kullanılan kuramların da ortaya 

çıkmasına neden olmuĢtur. Bu kuramlar psikanalitik, davranıĢçı özellik ve fenomenolojik 

olarak kabul edilmektedir (Atak, 2013:312). Literatür çalıĢmalarında kiĢilik kuramlarının 

boyutlarının belirlenmesine yönelik farklı örneklem gruplarında tanımlayıcı çalıĢmalar 

yapılmıĢtır (Bacanlı vd., 2009:262; McCrae ve Costa, 1989; Goldberg, 1992; Raad ve 

Goldberg, 1992; Ramsted ve John, 2007; Piedmont, Mccrae ve Costa, 1991).  

2.2. KiĢilik Özellikleri 

KiĢilik ile ilgili çalıĢmaların daha sağlıklı yapılabilmesi için ilk önce kiĢilik özelliklerinin 

açıklanması gerekmektedir. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda kiĢilik özellikleri aĢağıdaki 

gibi özetlenebilir. 

2.2.1. Dışa Dönüklük 

DıĢa dönük bireyler, içinde bulundukları durumlarda belirli bir oranda abartıyı seven, 

hırslı, tutkulu ve baskın tipler olarak tanımlanmaktadır (Trouba, 2007:9). Yüksek düzeyde 

dıĢa dönük bireylerin performansları iĢlerine göre anlamlı ve olumlu olmaktadır (Develioğlu 

ve Tekin, 2013:18).  

2.2.2. Uyumluluk/Yumuşakbaşlılık  

Bu özelliğe sahip kiĢiler, diğer bireylere nazaran daha çok iĢbirliğine yatkın, sosyal 

iliĢkilerde nazik, sevecen, esnek, dostane, rekabet ve mücadele etmektense birlikte hareket 

etmeyi arzu etmektedirler (Develioğlu ve Tekin, 2013:18). Uyumluluk özelliğine sahip kiĢiler, 

yardımsever nitelikleri ile daha çok ön plana çıkmaktadırlar. Bu özelliği zayıf olanlar ise; 

olaylara muhalif, eleĢtirel yaklaĢan, tartıĢmacı ve uyumsuz kiĢiler olarak kabul 

edilmektedirler (Perry, 2003:5).  

2.2.3. Sorumluluk 

Bu kiĢilik özelliğine sahip olan bireylerin, diğer bireylere nazaran sorumluluk, 

güvenilirlik, dikkat, ısrarcılık gibi niteliklerinin daha fazla ön plana çıktığı görülmektedir. 

Tam tersi bir yapıya sahip olan bireylerin ise sorumsuzluk, güvensizlik, tembellik, unutkanlık, 
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vurdumduymazlık ve dikkatsizlik gibi özelliğe sahip kimseler olarak belirtilmektedir (Church, 

1993; aktaran, Develioğlu ve Tekin, 2013:18). Sorumluluk sahibi kiĢiler amaçlı, iradeli ve 

kararlı kimselerdir.  

2.2.4. Duygusal Denge 

KiĢilik ile ilgili bu özellik, olumlu psikolojik uyum ve duygusal dengenin eksikliğini ifade 

etmektedir (Costa ve McCrae, 1992). Duygusal dengesizlik (nevrotiklik), bireyin kiĢiliğinde 

yer alan duygusal dengeye dair çıktıları ortaya koymaktadır (Trouba, 2007:9; aktaran; 

Develioğlu ve Tekin, 2013:18).  

2.2.5. Açıklık 

Bu boyutun kiĢilik özelliklerine sahip olan bireyler zeki, hayal gücü yüksek, sanata 

eğilimli, meraklı ve bilgili olarak tanımlanan bireylerdir (Church, 1993:10; aktaran 

Develioğlu ve Tekin, 2013: 19). Açıklık, kiĢinin kendisini ifade edebilmesi, fikirlerini izah 

edebilme, verileri açıkça ve doğru bir Ģekilde iletebilme, görüĢlerini ve önerilerini açıkça 

belirtebilme kabiliyeti olarak kabul edilmektedir (Tatlılıoğlu, 2014:947). 

3. GiriĢimcilik 

Klasik olarak, mevcut olanaklar ile üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi, o alanda 

risklerin üstlenilmesi, üretim ve pazarlama sonucunda kâr elde edilmeye çalıĢılması (Emsen, 

Yılmaz ve Çınar, 2001:154) olarak bilinen giriĢimcilik, çağa uygun olarak yüksek risklerin 

fırsatlar çerçevesinde üstlenilerek vizyon değerlerini gerçekleĢtirmeye çalıĢılan bir kâr ve 

baĢarı elde etme yöntemi olarak algılanmaktadır. GiriĢimcilik, özünde kiĢisel kâr elde etme 

amacıyla ekonomik ve sosyal riskleri üstlenme faaliyeti olsa da, bunları sağlayabilmek için 

toplumsal faydayı da sağlaması gerekmektedir. Bu açıdan giriĢimcilik; kiĢi ve toplum için 

pozitif ekonomik ve sosyal değerler oluĢturan, ekonomik fırsatları değerlendiren veya 

oluĢturan, sağladığı fayda ile ekonomik sürece katkı sunan kiĢisel faaliyetlerdir (Yılmaz ve 

Sünbül, 2009:196). Bir baĢka tanıma göre ise giriĢimcilik; kiĢinin amaçlarını 

gerçekleĢtirebilmek için, kaynakları kullanabilmek, belirsizlik ortamında risk alabilmek, 

fırsatlara karĢı proaktif olabilmek için gerekli ticari davranıĢların gerçekleĢtirilmesi Ģeklinde 

tanımlanmaktadır (Gupta vd., 2004:242). Bozkurt ise giriĢimciliği (1996:5; Aktaran: Arslan, 

2002:2), içinde yaĢanılan koĢulların ortaya çıkardığı fırsatları sezme, hayal üretme, hayali 

projeye dönüĢtürme, projeyi gerçekleĢtirme ile insan yaĢamına değer katma becerisi olarak 

tanımlamaktadır. 
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Yukarıdaki tanımlardan da anlaĢılacağı gibi tüm giriĢimcilik faaliyetlerinin temelinde 

riske katlanarak kâr elde etme çabası yatmaktadır. Bunun yanı sıra, giriĢimciliğin psikolojik 

ve sosyolojik özellikleri de bulunmaktadır. GiriĢimciler bu nedenle kâr elde edebilmek için 

mevcut kaynakları ve olanakları en iyi Ģekilde değerlendirme ve bu amaçla yaratıcı ve 

yenilikçi çalıĢmalarda bulunurlar (Çolakoğlu ve Çolakoğlu, 2016:72).  

GiriĢimciliği süreç olarak gören bilim insanları, giriĢimcinin pazar fırsatlarını araĢtıran, 

yenilikçiliğe açık, fırsatları değerlendirmek için maddi ve moral kaynağı tedarik eden ve 

bunları yöneten kiĢi (Mykletun ve Gyimothy, 2010:436) olarak görmüĢlerdir. GiriĢimciler, 

belirsizlik ortamında kaynaklara ulaĢmaya odaklanma, sıkı çalıĢma, çeĢitli yetenekleri 

kullanma ve rakiplerine üstünlük sağlamada hızlı karar almalarıyla bilinirler (Rauch & Frese, 

2007:358). Bu nedenle giriĢimcilik, ülkelerin ekonomik ve sosyal geliĢiminde önemli rol 

oynamaktadır. Bu özelliğinden dolayı, giriĢimci kiĢilerin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi 

ülkelerin kalkınması için büyük önem taĢımaktadır.  

3.1. GiriĢimcilik Türleri 

Ekonomik ve toplumsal kalkınma için büyük önem arz eden giriĢimcilik, çeĢitli kriterlere 

göre sınıflandırılmaktadır. Bilim insanları giriĢimcilik türlerini genellikle; iĢin sahipliğine 

göre (kamu ve özel sektör giriĢimciliği), giriĢimciliğin hacmine göre (büyük, orta ve küçük) 

ve giriĢimciliğin niteliğine göre (orijinal, yenilikçi, tepkisel, iç ve kurumsal giriĢimcilik) 

sınıflandırmaktadırlar (Özkul, 2008:13; ġenturan ve ġentürk, 2016:814). Chicken ise 

giriĢimciliği (Chicken modeli) kısmi devlet destekli, tam devlet destekli ve pazar giriĢimciliği 

olmak üzere üç sınıfa ayırmaktadır (Chicken, 2002:32).  

GiriĢimcilik türlerine ait son dönem çalıĢmalarında, giriĢimcilik anlayıĢında yenilikçilik, 

risk alma ve kararlılık gibi kavramların ön plana çıktığı görülmektedir. GiriĢimcilik iĢletme ve 

iktisat tabanlı olarak düĢünülse de geniĢ ve çok yönlü bir alandır (Karadal, 2014:23). 

GiriĢimcilik eğitim-öğretim faaliyetlerinden, sosyoloji alanına kadar çok çeĢitli alanlarda 

uygulanabilirliği olan disiplinler arası bir olgudur (Karadal vd., 2017:139). Bu disiplinler arası 

olgu beraberinde farklı giriĢimcilik anlayıĢlarını ve türlerini de ortaya çıkarmıĢtır. Klasik 

iktisadi giriĢimcilik, kurumsal giriĢimcilik, göçmen giriĢimciliği, etnik giriĢimcilik, kadın 

giriĢimciliği, teknolojik giriĢimcilik, çevreci giriĢimcilik gibi pek çok giriĢimcilik türleri ilk 

akla gelenlerdir. 

Literatürde genel olarak giriĢimcilik; bağımsız giriĢimcilik, iç giriĢimcilik, profesyonel 

giriĢimcilik, kurumsal giriĢimcilik, teknik giriĢimcilik gibi farklı türlere sınıflandırılmıĢtır 

(Çankır, 2016:1163). Yukarıdaki çalıĢmalardan da anlaĢılacağı gibi giriĢimcilik alanında 

farklı çalıĢmaların olduğu ve bunun sonucunda da değiĢik kriterlere göre sınıflandırmaların 
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yapıldığı görülmektedir. Bunlardan birkaçı Ģu Ģekilde özetlenebilir: Top (2006) giriĢimciliği 

fırsat giriĢimciliği, yaratıcı giriĢimcilik, kamu giriĢimciliği ve iç giriĢimcilik olarak 

sınıflandırmaktadır. Isachsen (1996) ise giriĢimcilikten daha çok giriĢimci türüne göre bir 

sınıflandırma yapmıĢtır. Buna göre; yönetici giriĢimci, taktikçi giriĢimci, stratejist giriĢimci ve 

idealist giriĢimci olmak üzere dört farklı grupta değerlendirmektedir. Kimanzi (2015) ise 

giriĢimcilik türlerini; Ģüpheci, taklitçi, araĢtırmacı, kararlı ve baĢarılı olmak üzere beĢ farklı 

kategoriye ayırmaktadır. 

4. KiĢilik ve GiriĢimcilik Eğilimi ĠliĢkisi 

GiriĢimcilik eğiliminin gerçeğe dönüĢmesinde, giriĢimci adayın kiĢilik faktörleri büyük 

önem taĢımaktadır. Bunun yanında ekonomik Ģartlar (içinde yetiĢtiği ekonomik çevre), 

sosyolojik Ģartlar (aile, eğitim, yaĢ vb.) ile psikolojik Ģartlar (kiĢinin algısı, iĢ sevgisi, iĢ 

disiplini vs.) kiĢinin giriĢimcilik özelliklerini belirlemektedir (Arslan, 2002:3). GiriĢimci 

bireyde güven, bağımsızlık, akılcılık, öz denetim gibi kiĢilik özelliklerinin de olması gerektiği 

bilinmektedir (Çarıkçı ve Koyuncu, 2010:6). 

Robinson (2010:13) giriĢimcilerin; bağımsız, iyi yaĢam arzusu taĢıyan, risk üstlenen, 

fırsatçı, yenilikçi, sezgisi yüksek ve Ģansına güvenen özellikte kiĢiler olması gerektiğini 

belirtmektedir. Buna karĢın baĢkalarına bağımlı olan, elindekilerle yetinen, risk almaktan 

sakınan, yenilikçi olmayan ve durağan özellikli kiĢilerin giriĢimci olamayacağını ifade 

etmektedir. 

KiĢilik ile giriĢimcilik arasında iliĢki bilim insanları tarafından çeĢitli araĢtırmalara konu 

olmuĢtur. BaĢarılı bir giriĢimcilik için kiĢilerde çözüm bulma, baĢarı sağlamak için risk 

üstlenme ve çok çalıĢma arzusunun olması gerekmektedir (Demirez ve Cebeci, 2005:42). 

Delmar (1996:4), yaptığı çalıĢmalarda giriĢimci davranıĢların entelektüel yetenek ve 

motivasyon gibi kiĢisel farklılıklar ile iliĢkili olduğunu ileri sürmektedir. Gartner (1988:11-

32) ise; giriĢimci kiĢilerin özelliklerini; vizyonerlik, odaklılık, pratik zekâlı olma, beceriklilik, 

iradeli olma, azimlilik, tutkulu olma, kendine güven ve sorumluluk üstlenebilme olarak ifade 

etmektedir. Utcsh ve arkadaĢları (1999) araĢtırmalarında kiĢilerin giriĢimcilik özelliklerini 

bağımsızlık, yenilikçilik, proaktiflik, rekabetçilik ve baĢarıya odaklılık olarak belirlemiĢlerdir 

(Karaca, 2015:91). Bu açıklamalar ıĢığında giriĢimci kiĢilerin; baĢarma, kiĢisel geliĢim 

sağlama, rekabet etme, yeni fikirler geliĢtirerek kendini ifade etme, içinde yaĢadığı topluma 

ait olma ve sevilme ihtiyaçlarını gerçekleĢtirmek amacıyla iktisadi ve sosyal giriĢimler 

gerçekleĢtiren bireyler olarak kabul edilebilir. 
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5. Yöntem 

Yöntem kısmında araĢtırmanın amacı, önemi, hipotezleri ve araĢtırma yöntemine dair 

hususlara değinilmektedir. 

5.1. AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

KiĢilik ile giriĢimcilik arasındaki iliĢki bilim insanları tarafından çeĢitli araĢtırmalara konu 

olmuĢtur. GiriĢimcilik baĢarısının bireyin kiĢisel niteliklerinin bir sonucu olduğu 

belirtilmektedir (Özkul, 2008:115). GiriĢimci kiĢiler, baĢarma isteğine sahiptirler ve bu istek 

en önemli motivasyon aracı olarak kabul edilmektedir. GiriĢimciliğin teĢvik edilmesi için 

geliĢtirilecek ekonomik teĢviklerin yanı sıra psikolojik unsurların da desteklenmesi 

gerekmektedir. Bundan dolayı hazırlanan bu çalıĢma temel amacı kiĢiliğin giriĢimciliğe 

etkisini belirlemektir. BaĢarılı bir giriĢimcilik için entelektüel yetenek ve motivasyon gibi 

kiĢisel farklılıklar oldukça önemli rol oynamaktadır. Bu gibi konulara dikkat çekmek için 

hazırlanan bu araĢtırma, hem bireysel hem de toplumsal geliĢme için büyük önem arz 

etmektedir. Ayrıca bu çalıĢmanın alan yazına yapacağı katkı da ayrı bir öneme taĢımaktadır.  

Katılımcıların demografik özellikleri ve öğrenim durumlarına göre, giriĢimcilik eğiliminin 

farklılık gösterdiğine alan yazında pek çok araĢtırmacı tarafından değinilmiĢtir. KiĢilik ile 

giriĢimcilik eğilimi iliĢkisine de yine alan yazında çok fazla rastlamak mümkündür. Fakat bu 

çalıĢmanın Kırgızistan‘da yapılması nedeniyle literatüre farklı bir kültürün bakıĢ açısını 

yansıtması anlamında önemli katkılar sağlayacağı düĢünülmektedir. Bu nedenle, aĢağıdaki 

hipotezler geliĢtirilmiĢtir. 

H1: Girişimcilik eğilimi kişilerin demografik özelliklerine göre farklılık göstermektedir. 

H1a: Girişimcilik eğilimi bireylerin cinsiyetine göre farklılık göstermektedir. 

H1b: Girişimcilik eğilimi bireylerin yaşına göre farklılık göstermektedir. 

H1c: Girişimcilik eğilimi bireylerin aile gelir düzeyine göre farklılık göstermektedir. 

H1d: Girişimcilik eğilimi bireylerin milliyetine göre farklılık göstermektedir. 

H2: Girişimcilik eğilimi öğrencilerin öğrenim gördüğü fakülteye göre farklılık 

göstermektedir. 

H3: Girişimcilik eğilimi kişilerin girişimcilik dersi alma durumuna göre farklılık 

göstermektedir. 

H4: Bireylerin kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki 

vardır.  

5.2. AraĢtırmanın Yöntemi  

Bu araĢtırmayı gerçekleĢtirmek için öncelikle ilgili alan yazın titizlikle incelenmiĢ ve 

birçok ulusal ve uluslararası kaynağa ulaĢılmıĢtır. Ġlgili çalıĢmalardan yararlanılarak 

araĢtırmanın amacını ve hipotezlerini test etmek için Donnellan ve diğ. (2006) tarafından 
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kullanılan 50 maddeli BeĢ Faktör KiĢilik Ölçeğinin 20 maddeli kısa formu ile Liñán, F. ve 

Chen (2009) ile Van Gelderen ve ark. (2008) tarafından kullanılan ―GiriĢimcilik Eğilimi 

Ölçeği‖ nden (8 madde) bu çalıĢmada anket soru formunun hazırlanmasında yararlanılmıĢtır. 

Anket soru formunda toplam 40 soru yer almaktadır. Bunlardan 12 tanesi demografik 

özellikleri belirlemeye yönelik, diğerleri ise kiĢilik (20 madde) ve giriĢimcilik Eğilimini (8 

madde) ölçmeye yöneliktir. KiĢilik özellikleri ve giriĢimcilik eğilimi ile ilgili sorular 5‘li 

Likert ölçeğine göre; ―1=Kesinlikle Katılmıyorum, ......., 5=Tamamen Katılıyorum‖ Ģeklinde 

derecelendirilmiĢtir. Hazırlanan anket soru formları pilot çalıĢma yapıldıktan sonra 2018 yılı 

Mart-Nisan aylarında 244 kiĢiye ulaĢılmıĢtır. Elde edilen veriler frekans analizi, t testi, tek 

yönlü varyans analizi ve korelasyon analizi ile değerlendirilmiĢtir.  

AraĢtırmanın evrenini, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde öğrenim gören 

öğrenciler oluĢturmaktadır. Müfredatında giriĢimcilik ile ilgili ders bulunan Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi ile Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu araĢtırmaya dahil edilmiĢtir. Bu 

bilgiler doğrultusunda araĢtırmanın evrenini ilgili fakültelerin bölümlerinde öğrenim göre 983 

öğrenci oluĢturmaktadır (KTMÜ, 2018). Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden 

kolayda örneklem yöntemi ile 250 öğrenciden geri dönüĢ sağlanmıĢtır. 

KiĢilik ölçeğin boyutları, Donnellan ve ark. (2006) tarafından daha önce belirlendiği için 

faktör analizi yapılmadan, ilgili boyutların toplanabilirliği kontrol edilmiĢtir. Bu amaçla her 

bir boyutun iç tutarlılık (Alfa) katsayısı, madde-toplam korelasyonları ve bu korelasyonların 

iĢaretleri incelenmiĢtir. (Tablo 1) KiĢilik ölçeğinin boyutlarına iliĢkin güvenirliği düĢüren 5, 9 

ve 20. Maddeler ölçekten çıkarılmıĢ ve yeniden güvenirlik düzeyi belirlenmiĢtir. Güvenirlik 

düzeyini gösteren KiĢilik Ölçeğinin alt boyutlarına iliĢkin Cronbach Alfa katsayıları, 

DıĢadönüklük Boyutu için 0,625, YumuĢak baĢlılık (Uyumluluk) boyutu için 0,553, 

Sorumluluk boyutu için 0,616, Duygusal denge boyutu için 0,530 ve Deneyime Açıklık 

boyutu için 0,672 olarak tespit edilmiĢtir. Madde toplam korelasyonlarda negatif iĢaret 

bulunmamaktadır. GiriĢimcilik eğilimi ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı 0,923 olarak tespit 

edilmiĢtir. Ölçeğin Cronbach Alfa (α) katsayısı 0.80‘den büyükse ölçek yüksek derecede 

güvenilir, 0.60 ile 0.80 arasında ise oldukça güvenilir, 0.40 ile 0.60 arasında ise güvenirliği 

düĢük ve 0.40‘dan düĢük ise güvenilir değildir Ģeklinde yorumlanır (KayıĢ, 2016:405). Ancak, 

çalıĢmalarda 0.50‘ye kadar makul kabul edilebileceği araĢtırmacılar tarafından 

öngörülmektedir (CoĢkun ve ark., 2015:126). Uyumluluk ve Duygusal denge boyutlarının 

Alfa katsayısı biraz düĢük olmakla birlikte, her bir boyutun puanları toplanarak, bundan 

sonraki analizlerde kullanılmıĢtır.  

 



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

323 

 

Tablo 1: Ölçeklere ĠliĢkin Aritmetik Ortalama ve Güvenirlik Analizi Sonuçları 

# Boyut Madde  

sayısı 

Ortalama Madde-Toplam 

Korelasyon 

Alfa 

1 DıĢadönüklük 4 3,130 0,343-0,456 0,625 

2 Uyumluluk 4 3,850 0,278-0,402 0,553 

3 Sorumluluk 4 3,979 0,335-0,460 0,616 

4 Duygusal Denge 3 3,231 0,303-0,432 0,530 

5 Açıklık 2 3,416 0,507-0,507 0,672 

6 GiriĢimcilik Eğilimi 8 3,839 0,631-0,828 0,923 
Yanıt kategorileri: ―1= Hiç Katılmıyorum, ..............., 5=Tamamen Katılıyorum‖ 

Bu araĢtırma, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinden giriĢimcilik ile 

ilgili ders alan öğrenciler ile sınırlandırılmıĢtır. GerçekleĢtirilen bu çalıĢmanın diğer 

sınırlılıkları ise Ģu Ģekilde özetlenebilir:  

AraĢtırma hazırlanan anketteki sorular ile sınırlıdır. 

Bu çalıĢma sadece Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile sınırlıdır. 

AraĢtırma, anket sorularına verilen cevaplar ile sınırlıdır.  

AraĢtırma verileri, 2017-2018 akademik dönemiyle sınırlıdır.  

AraĢtırma sonuçları, bu çalıĢmada yapılan analiz sonuçlarıyla sınırlıdır.  

6. Bulgular 

AraĢtırmanın bu bölümde kiĢilik özellikleri ile giriĢimcilik niyetlerini belirlemek için 

yapılan analizlerin sonuçları aĢağıda tablolar ile açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.  

Katılımcıların demografik özelliklerine iliĢkin bulgular incelendiğinde (Tablo 2), 

kadınların oranının (%66) erkeklere (%34) göre 2 katı olduğu; 20-22 yaĢ arası (%68,4) 

katılımcıların yaklaĢık üçte ikisini oluĢturduğu; katılımcıların yaklaĢık yarısının aylık aile 

gelir düzeylerinin 250 USD altında olduğu; katılımcıların neredeyse tamamının Kırgızistan 

vatandaĢı olduğu; katılımcıların öğrenim gördükleri fakültelere göre Turizm ve Otelcilik 

Yüksekokulu ile Ġktisadi ve Ġdari Bilimler (ĠĠBF) fakültesinde öğrenim gören öğrenci 

sayılarının birbirine yakın olduğu ve giriĢimcilik dersi alanlar ile almayanların sayılarının tam 

olarak yarı yarıya olduğu anlaĢılmaktadır. 

Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Dağılım 

DeğiĢkenler Demografik Özellik Frekans % 

Cinsiyet (n=249) 
Kadın 164 65,9 

Erkek 85 34,1 

YaĢ (n=250) 

17-19 arası 41 16,4 

20-22 arası 171 68,4 

23 yaĢ ve üzeri 38 15,2 

Aylık Aile Gelir (n=248) 

10.000 Som ve altında 54 21,7 

10.001-15.000 arası 50 20,2 

15.001-20.000 arası 49 19,8 
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20.001-25.000 arası 47 19,0 

25.001 ve üzeri 48 19,4 

Milliyet (n=250) 

Kırgızistan 222 88,8 

Diğer Ülkeler  

(Türkiye, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, 

Rusya, Afganistan) 

28 11,2 

Öğrenim Görülen Lisans 

Programı (n=248) 

Turizm ve Otelcilik YO 105 42,3 

ĠĠBF 143 57,7 

GiriĢimcilik Dersi Alma 

Durumu (n=249) 

Evet 120 48,2 

Hayır 129 51,8 

Katılımcıların demografik özelliklerine göre, giriĢimcilik niyetlerinin farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için Bağımsız örneklemler t-testi (Tablo 3) ve varyans analizi 

(ANOVA) yapılmıĢtır. Tablo 3‘ten giriĢimcilik eğiliminin katılımcıların cinsiyeti ve 

giriĢimcilik dersi alma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği anlaĢılmakta olup 

öğrenim gördükleri KTMÜ akademik birimlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği 

anlaĢılmaktadır. Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yüksekokulu öğrencilerinin Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi öğrencilerine göre, giriĢimcilik niyetlerinin daha fazla olduğu ifade 

edilebilir.  

Tablo 3: GiriĢimcilik Eğiliminin Cinsiyet, Öğrenim Görülen Lisans Programı ve GiriĢimcilik 

Dersi Alma Durumu Ġtibariyle KarĢılaĢtırılması 

Ölçek Özellikler N Ortalama Std. Sapma t-değeri p-değeri 

GiriĢimcilik Eğilimi 

Kadın 164 3,765 ,788 
1,873 .062 

Erkek 85 3,972 ,899 

Turizm ve Otelcilik YO 105 3,963 ,827 
2,045 .042* 

ĠĠBF 143 3,745 ,830 

GiriĢimcilik dersi alma - Evet 120 3,942 ,839 
1,920 .056 

GiriĢimcilik dersi alma - Hayır 129 3,740 ,819 

Kırgızistan vatandaĢı 222 3,855 ,831 
,843 ,400 

Diğer ülke vatandaĢları 28 3,714 ,843 

Yanıt kategorileri: ―1= Hiç Katılmıyorum, ..............., 5=Tamamen Katılıyorum‖ 

Katılımcıların giriĢimcilik niyetlerinin yaĢa ve aylık aile gelir düzeylerine göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığına dair varyans analizi yapılmıĢ ve istatistiki olarak anlamlı farklılık tespit 

edilememiĢtir.  

KiĢilik ile giriĢimcilik eğilimi arasındaki iliĢki olup olmadığını belirlemek amacıyla 

korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıĢtır. Yapılan analiz sonuçları Tablo 4 ve Tablo 5‘te 

yer almaktadır. Tablo 4‘te yer alan analiz sonuçlarına göre, kiĢilik özelliklerinin 

dıĢadönüklük, uyumluluk ve sorumluluk boyutları ile giriĢimcilik eğilimi arasında pozitif ve 

kuvvetli bir iliĢki söz konusudur. Duygusal denge ve açıklık boyutları ile giriĢimcilik eğilimi 

arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. KiĢilik özelliklerinin boyutları arasında; 

dıĢadönüklük boyutu ile uyumluluk boyutu arasında pozitif yönde; duygusal denge boyutu ile 

negatif yönde kuvvetli bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Yine uyumluluk ve sorumluluk boyutları 

arasında pozitif ve kuvvetli bir iliĢkiye rastlanmıĢtır. Bu durum, kiĢilik özelliklerine iliĢkin 

dıĢadönüklük, uyumluluk ve sorumluluk boyutlarındaki geliĢimlerin giriĢimcilik eğilimine 



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

325 

 

olumlu etki edeceği Ģeklinde yorumlanabilir. Analiz sonucuna göre, genel kiĢilik özellikleri 

ile giriĢimcilik eğilimi arasında pozitif ve anlamlı iliĢki olduğu görülmektedir.  

Tablo 4: KiĢilik Boyutları ile GiriĢimcilik Eğilimi Arasındaki Korelasyon 

Ölçekler ve 

Boyutları 

N Ort. Std.  

Sapma 

Uyumluluk Sorumluluk Duygusal 

Denge 

Açıklık Genel  

KiĢilik 

GiriĢimcilik 

Eğilimi 

DıĢadönüklük 250 3,130 ,724 ,367** ,114 -,142* ,053 ,651** ,187** 

Uyumluluk 250 3,850 ,585  ,303** -,028 ,009 ,673** ,236** 

Sorumluluk 250 3,979 ,611   -,113 ,033 ,517** ,210** 

Duygusal denge 250 3,231 ,734    -,028 ,214** -,064 

Açıklık 250 3,416 ,805     ,309** -,052 

Genel KiĢilik 250 3,531 ,336      ,203** 

GiriĢimcilik eğilimi 250 3,839 ,832      - 

*p<0,01, **p<0,05  

KiĢilik özelliklerinin boyutları ile giriĢimcilik eğilimi arasında iliĢki olup olmadığını 

belirlemek için regresyon analiz yapılmıĢtır. Yapılan analize göre, oluĢturulan model 

anlamlıdır (F: 4,648, p<0,05). Model giriĢimcilik eğilimi üzerindeki değiĢimin %10,3‘ünü 

açıklamaktadır. Model anlamlı olmakla birlikte kiĢilik özellikleri boyutlarından dıĢadönüklük 

(F: 2,240; p:0,026), uyumluluk (F: 2,573; p: 0,011), ve sorumluluk (F: 2,665; p:0,008) 

boyutları giriĢimcilik eğilimi üzerinde etkili olmaktadır. KiĢilik özellikleri boyutlarından 

duygusal denge ve açıklık boyutlarının giriĢimcilik eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi 

olmadığı anlaĢılmaktadır. Bu sonuç korelasyon analizi sonuçlarını destekler nitelikte olup etki 

oranının düĢük olduğu ifade edilebilir.  

Tablo 5: KiĢilik Boyutları ile GiriĢimcilik Eğilimi Arasında Regresyon Analizi Sonuçları 

Standardize edilmemiĢ katsayılar 
Standardize edilmiĢ 

katsayılar t-değeri 
Anlam 

düzeyi 
 B Std. Hata Beta 

(Sabit) 2,347 ,564  4,158 ,000 

DıĢadönüklük ,358 ,160 ,311 2,240 ,026 

Uyumluluk ,423 ,164 ,297 2,573 ,011 

Sorumluluk ,404 ,152 ,297 2,665 ,008 

Duygusal denge ,122 ,119 ,107 1,026 ,306 

Açıklık ,044 ,094 ,043 ,471 ,638 

Genel KiĢilik -,966 ,603 -,390 -1,602 ,110 

Bağımlı değiĢken: GiriĢimcilik Eğilimi; R: 0,321; R2:0,103; DüzeltilmiĢ R2: 0,081; Model için F:4,648, p<0,05 

Hipotezlere iliĢkin yapılan testler sonucunda, bireylerin giriĢimcilik niyetlerinin 

demografik özelliklerine (cinsiyet, yaĢ, aile gelir ve milliyet) göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğine dair H1 ve alt hipotezleri reddedilmiĢtir. Bireylerin giriĢimcilik niyetlerinin 

öğrenim gördükleri lisans programına göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmüĢ ve H2 

hipotezi kabul edilmiĢtir. GiriĢimcilik dersi alma durumlarına göre ise, anlamlı bir farklılık 

bulunmamakta olup H3 hipotezi reddedilmiĢtir. AraĢtırma bulgularına göre, kiĢilik özellikleri 

ile giriĢimcilik niyetleri arasında iliĢki olduğu tespit edilmiĢ ve H4 hipotezi kabul edilmiĢtir.  
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7. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Bu çalıĢma ile lisans öğrenimi gören öğrencilerin kiĢilik özellikleri ve giriĢimcilik eğilimi 

iliĢkisini ortaya konulması amaçlanmıĢtır. AraĢtırma bulguları, kiĢilik özellikleri ile bireylerin 

giriĢimcilik eğilimlerinin iliĢkili olduğunu göstermektedir. GiriĢimcilik eğiliminin, kiĢilik 

özellikleri boyutlarından dıĢadönüklük, uyumluluk ve sorumluluk boyutları ile iliĢkili 

olduğunu analiz sonuçları göstermektedir. Diğer iki boyutun (duygusal denge ve açıklık) ise, 

bireylerin giriĢimcilik eğilimlerine olumlu yönde bir katkı sunmadığı yani etkisi olmadığı 

ifade edilebilir. GiriĢimcilik eğilimini en iyi açıklayan kiĢilik özellikleri boyutları sırasıyla 

sorumluluk, uyumluluk ve dıĢadönüklük olduğu anlaĢılmaktadır. Bu sonucun Liang ve diğ, 

(2015); Mei ve diğ. (2017) tarafından yapılan çalıĢmaları destekler nitelikte olduğu 

söylenebilir.  

GiriĢimcilik eğiliminin bireylerin demografik özelliklerine ve giriĢimcilik dersi alma 

durumlarına göre farklılaĢmadığı bulgulara göre ortaya çıkmıĢtır. Öğrencilerin öğrenim 

gördükleri lisans programlarına göre giriĢimcilik eğilimlerinde; Turizm ve Otelcilik 

Yüksekokulu öğrencilerinin ĠĠBF öğrencilerine göre giriĢimcilik eğilimlerinin yüksek 

düzeyde olduğu görülmüĢtür. Bu sonucun nedenlerinin, turizm eğitiminin doğrudan mesleğe 

yönelik ve uygulamalı bilgiler içermesi, turizm alanında özel giriĢimlerin pek çok olması, 

Kırgızistan‘da son yıllarda turizmin hızlı geliĢimi ve önemli düzeyde ekonomik getirisinin 

olması Ģeklinde ifade edilebilir. AraĢtırma, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi‘nde 

öğrenim gören Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve ĠĠBF öğrencileri ile sınırlıdır. ÇalıĢma 

farklı üniversite ve fakültelerde öğrenim gören öğrenciler üzerine uygulanabileceği gibi özel 

sektörde çalıĢanlar üzerine de yapılabilir.  
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BĠR GĠRĠġĠMCĠLĠK ÖRNEĞĠ OLARAK YOUTUBE DĠZĠLERĠ: “SIFIR BĠR: BĠR 

ZAMANLAR ADANA'DA” VE “GÖRÜNEN ADAM” DĠZĠLERĠ ÜZERĠNE BĠR 

ĠNCELEME 
 

Ġbrahim Etem ZĠNDEREN 
Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Erzurum, Türkiye,  

ibrahim.zinderen@atauni.edu.tr 

Özet 

Ġnternet tabanlı teknolojiler, kullanıcılarına bilgiye eriĢim, depolama ve istenildiğinde depolanan bilgilerin 

geri getirilmesi gibi pek çok imkân sunmaktadır. Bununla birlikte interaktif iletiĢimin önünü açan Web 2.0‘ın 

geliĢtirilmesi, bu teknolojik platformun birçok alanda kullanılmasını sağlayan bir süreci baĢlatmıĢtır. Bu 

geliĢmelerle birlikte gündelik yaĢamımızın önemli bir parçası haline gelen iletiĢim teknolojileri, saysız 

kullanıcının interaktif olarak katılıp paylaĢımda bulunduğu bir ortam yaratmıĢtır. Sürekli yenilenen ve buna bağlı 

olarak yaygınlaĢan bu ortamın yapısı, üretilen içeriklerin büyük boyutlara ulaĢmasını sağlamaktadır. Toplumsal 

yaĢamı her açıdan etki altına alarak yeniden biçimlendiren geliĢmeler, topluma iliĢkin farklı kuramsal 

yaklaĢımları ortaya çıkarmıĢtır. Teknoloji ile yeniden inĢa edilen ve gündelik yaĢamda teknolojinin en üst 

seviyede kullanıldığı bu yeni toplumsal yapı, farklı isimler tarafından ―küresel köy‖, ―teknolojik toplum‖, 

―bilgisayarlaĢmıĢ toplum‖, ―üçüncü dalga‖, ―bilgi toplumu‖ ve ―enformasyon toplumu‖ gibi farklı kavramlarla 

tanımlanmaya baĢlanmıĢtır. Teknolojik imkânların büyük bir dönüĢüm yarattığı bu toplumsal yapı içinde birey, 

hayatın her alanını teknolojiye bağlı olarak biçimlendirmeye baĢlamıĢtır. Bu anlamda dijital tabanlı teknolojiler 

vasıtasıyla bilgiye eriĢen, bilgiyi üreten, eğlenen ve çalıĢma yaĢamını bu yapıya göre düzenleyen bireyin üretim 

faaliyetlerine iliĢkin alıĢkanlıkları da değiĢmiĢtir. Toplumsal yaĢamda derin etkiler yaratan teknolojinin bu 

etkinliği, internet ortamında içerik üretmenin ve üretilen içeriğe eriĢimin geleneksel medyaya kıyasla daha hızlı, 

daha kolay ve daha ucuz olmasının önünü açmıĢtır. Bu bağlamda YouTube, internet kullanıcılarına çeĢitli 

kategorilerde içerik üretebilme fırsatı veren bir mecra olarak ön plana çıkmaktadır. Pek çok kullanıcı, YouTube 

aracılığıyla kendi kanalını kurarak çeĢitli içerikler üretebilmekte ve geniĢ kitlelere ulaĢabilmektedir. Bu 

içeriklerden biri de YouTube dizileridir. YouTube dizileri, çoğunlukla profesyonel olmayan ya da geleneksel 

medyada kendisine yer edinemeyen kullanıcılar tarafından üretilse de, geleneksel medya aracılığıyla tanınan 

profesyonellerin de bu platformu kullandığı bilinmektedir. ÇalıĢma kapsamında günümüzde son derece önemli 

bir medya ortamı olan YouTube‘un bütün kullanıcılarına sunduğu içerik üretme olanaklarının yarattığı 

fırsatların, dijital giriĢimcilik bağlamında ele alınması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede çalıĢmada ―Sıfır Bir: Bir 

Zamanlar Adana‘da" ve ―Görünen Adam‖ YouTube dizileri, karĢılaĢtırılarak içerik analizi yöntemiyle 

incelenmektedir. Farklı içeriklerin üretildiği YouTube‘un yeni bir dizi platformu olarak kullanılması üzerine 

yoğunlaĢılan çalıĢmanın kavramsal çerçevesi ise Web 2.0, YouTube, YouTube dizisi, dijital giriĢimcilik gibi 

konular üzerinden kurulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Web 2.0, YouTube, YouTube Dizisi, Dijital GiriĢimcilik, Ġçerik Analizi. 

THE YOUTUBE SERIES AS THE SAMPLE FOR AN ENTREPRENEURSHIP: “NIL 

ONE: A REVIEW ON THE SERIES OF ONCE UPON A TIME IN ADANA”(SIFIR 

BIR; BIR ZAMANLAR ADANA’DA) AND “THE VISIBLE MAN” (GÖRÜNEN 

ADAM) 

Abstract  

Internet based technologies offer many possibilities such as accessing information to users, storage and 

retrieval of stored information when requested. In addition, the development of Web 2.0, which opens the way 

for interactive communication, has launched a process that enables many technological platforms to use many 

areas. With these developments, communication technologies, which have become an important part of our 

everyday life, have created an environment in which a number of users interactively participate and share. This 

communication area structure, which is constantly renewed and become widespread accordingly, ensures that the 

produced contents reach great dimensions. These developments, which reorganize social life in every respect, 

reveal different theoretical approaches from the social point of view. This new social structure, reconstructed by 

technology and used at the highest level of everyday life by technology, is used by different names as "global 

village", "technological society", "computerized society", "third wave", "information society" have begun to be 

defined by different concepts. In this social structure where technological possibilities create a great 

transformation, the individual begins to shape every area of life depending on technology. In this sense, the 

habits of the production activity of the individual who gains access to information, produces knowledge, has fun 

and organizes his working life according to this structure has also changed through digital-based technologies. 

This effect of technology that has profound effects on social life has opened the way for faster, easier and 
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cheaper production of content on the internet and access to the produced content than traditional media. In this 

context, YouTube stands out as a medium that gives internet users the opportunity to produce content in various 

categories. Many users can set up their own channel on YouTube to produce various contents and reach wide 

masses. One of these content is YouTube series. Although YouTube series are produced mostly by users who are 

not professional or who cannot locate themselves in the traditional media, it is known that the professionals 

known through traditional media use this platform as well. Within the scope of the study, it is aimed to discuss 

the opportunities created by the possibilities of content creation for all users of YouTube, which is an extremely 

important media environment, in the context of digital entrepreneurship. In this framework, ―Sıfır Bir: Bir 

Zamanlar Adana'da" and ―Görünen Adam‖ YouTube series are compared and analyzed by content analysis 

method. Focusing on the use of YouTube as a new platform for producing different content, the conceptual 

framework is based on topics such as Web 2.0, YouTube, the YouTube series, and digital entrepreneurship. 

Keywords: Web 2.0, YouTube, YouTube Series, Digital Entrepreneurship, Content Analysis. 

1. GiriĢ  

Ġnsan hayatının her alanını etkisi altına alan teknolojik geliĢmeler zinciri, iletiĢim kurma 

biçimlerinde köklü değiĢiklikler yaratmıĢtır. Bununla birlikte kitle iletiĢim araçlarının 

geleneksel yapısı değiĢmiĢ ve yeni teknolojik aygıtlarla farklı bir iletiĢim ortamı doğmuĢtur. 

Bu değiĢim, kitle iletiĢiminde zaman ve mekân sınırını ortadan kaldırmakla kalmamıĢ, 

iletiĢim ortamlarının eriĢilebilirliğini de artırmıĢtır. Bu anlamda söz konusu ilerlemeler, hızın 

büyük önem taĢıdığı yeni bir iletiĢim ortamı yaratmıĢtır. ĠletiĢime iliĢkin birçok kavramın 

yeniden tanımlanması gerekliliğini doğuran bu geliĢmeler; teknolojiye, iletiĢim teknolojilerine 

ve bu teknolojilerin doğurduğu kitle iletiĢim araçlarına iliĢkin farklı yaklaĢımları ortaya 

çıkarmıĢtır. Bununla birlikte teknolojinin toplum üzerinde yarattığı derin etkiler, yeni 

toplumsal yapıya iliĢkin farklı kuramsal yaklaĢımları doğurmuĢtur. ĠletiĢim teknolojilerinin 

toplumsal yapı ve iliĢkileri nasıl Ģekillendirdiği, daha genel bir ifadeyle; teknolojik 

geliĢmelerin toplumsal yaĢamda nasıl belirleyici olduğu gibi sorular ekseninde, teknoloji ile 

yeniden inĢa edilen ve teknolojiyi hayatın merkezine alan yeni toplumsal yapı,  ―enformasyon 

toplumu‖, ―ağ toplumu‖, ―bilgi toplumu‖, teknolojik toplum‖ gibi farklı kavramlarla 

tanımlanmaya baĢlanmıĢtır. 

Teknolojinin tüm nitelikleri dikkate alındığında; durmaksızın yenilenen teknolojik 

aygıtların yarattığı devrimsel dönüĢümün son derece geniĢ bir zemine yayıldığı, bu 

geliĢimlerin kökenlerinin 20. yüzyıla dayandığı görülmektedir. Bu yüzyıldan itibaren 

gündelik yaĢamın merkezinde yer almaya baĢlayan teknolojinin önemli bir parçası olan 

internet, yepyeni bir iletiĢim çağı açmıĢtır. Bu da her türlü bilgiye ulaĢmayı kolaylaĢtırmakla 

kalmamıĢ, bilgiye dönük yorum yapabilmenin önünü açmıĢtır (Gönenç, 2004). BaĢlangıçta 

sadece bilgi veren, tek yönlü bir iletiĢim ortamının söz konusu olduğu web.1.0 

teknolojilerinin yerini kullanıcıların etkin katılımını sağlayan ve bu açıdan interaktif bir 

iletiĢim ortamı sunan web 2.0 teknolojileri almıĢtır.  

Teknolojik geliĢmelere paralel olarak internet, etkinliğini giderek artırma özelliği 

göstermektedir. Ġnternetin bu yönü mercek altına alındığında; ikinci nesil internet hizmetlerini 



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

332 

 

tanımlayan web 2.0 teknolojilerine büyük önem atfedildiği görülmektedir. Bu anlamda wiki, 

blog, podcast, sosyal ağlar ve video paylaĢım siteleri gibi ―web 2.0 araçları‖ olarak ifade 

edilen ortamlar, internet tabanlı teknolojilerin temeli olarak görülmektedir. Bu araçlardan biri 

olan ―YouTube‖, internet dünyasında en çok kullanılan video paylaĢım sitesi olarak 

bilinmektedir. Kullanıcılarına kanal açabilme, listeler oluĢturabilme ve hatta canlı yayın 

yapabilme gibi geniĢ imkânlar sunan YouTube, oldukça geniĢ içerikler sunmaktadır. Bu 

içeriklerden biri olan diziler, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ülkemizde de YouTube‘u 

etkin bir platform olarak kullanmaktadır. Bu platform, geleneksel medya olarak tanımlanan 

televizyonda yayınlanmıĢ içeriklerin tekrar izlenebilmesinin yanı sıra kullanıcıların yeni 

içerikler üreterek geniĢ kitlelere ulaĢabilmesini de sağlamaktadır. Ancak çalıĢmada  

―YouTube dizisi‖ olarak tanımlanan ve ilk kez bu platformda izleyicilerle buluĢan iki dizi ele 

alınmaktadır. Profesyonel olmayan ya da geleneksel medyada kendisine yer edinemeyen 

kullanıcılar ile geleneksel medya aracılığıyla tanınan profesyoneller açısından eĢit bir dizi 

platformu iĢlevine sahip olan YouTube‘un sunduğu imkânlar, ele alınan diziler üzerinden 

tartıĢılmaktadır. Bu çerçevede, izlenme ve abone sayıları gibi kriterler dikkate alınarak ―Sıfır 

Bir: Bir Zamanlar Adana'da" ve ―Görünen Adam‖ YouTube dizilerinin karĢılaĢtırıldığı 

çalıĢmada; web 2.0 tabanlı teknolojilerin bir getirisi olarak YouTube‘un kullanıcılarına 

sunduğu içerik üretme olanaklarının yarattığı fırsatların, dijital giriĢimcilik bağlamında ele 

alınması amaçlanmaktadır. Bu anlamda giriĢimciliğin dijital tabanlı teknolojilere dayalı olarak 

biçimlendiği günümüzde YouTube‘un sunduğu olanakları kullanarak geniĢ kitlelere ulaĢan iki 

dizi incelenmektedir. Seçilen dizilerin incelenmesinde ise içerik analizi yöntemi 

kullanılmaktadır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

ÇalıĢmada, yeni iletiĢim teknolojilerinin bir sonucu olarak internet ve web 2.0‘ın 

doğurduğu sosyal paylaĢım platformlarından biri olan ―YouTube‖ mercek altına alınmıĢtır. 

Söz konusu platformun gerek profesyoneller gerekse sıradan kullanıcılar açısından son derece 

önemli bir giriĢimcilik kulvarı olarak görülmeye baĢlanması dikkate alınarak ilgili kavramlar 

yerli ve yabancı literatür taramasından faydalanılarak çalıĢmanın bu kısmında açıklanmıĢtır.  

2.1. Ġnternet ve Web 2.0  

Ġnsan, yeryüzünde var olduğu ilk zamanlardan itibaren çeĢitli ihtiyaçlarını karĢılamak için 

keĢif ve icatlarla üretim çabası içine girmiĢtir. Bu üretim çabasına dayalı olarak ortaya 

çıkardığı aletlerle iĢlerini kolaylaĢtırarak verimli hale getiren insan, bu beceriyi kuĢaktan 

kuĢağa aktarmıĢtır. Bu anlamda toplumsal hayat, bir süreç olarak ifade edebileceğimiz 
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teknolojinin geliĢim seyri içinde büyük değiĢimlere sahne olmuĢtur. Ġnsanlık tarihindeki tüm 

değiĢim ve dönüĢüm sürecini içine alan teknoloji, yeni toplumsal düzenin ortaya çıkmasında 

son derece etkili bir aĢama olarak değerlendirilmektedir. Özellikle 1980‘lerden itibaren 

bilgisayarların neredeyse insanoğlunun tüm yaĢam alanında etkinliğini artırmasında 

teknolojinin önemli bir rol oynadığı bilinmektedir (Timisi, 2003: 95). Dijital teknolojileri 

gündelik yaĢamın önemli bir parçası yapan bu birikimin ortaya çıkardığı yeni iletiĢim 

teknolojileri, interneti ise dijital tabanlı teknolojilerin odağı haline getirmiĢtir. Bu açıdan 

küresel anlamda büyük değiĢimler yaratan internet; milyonlarca insana belli bir protokol 

üzerinden interaktif bir iletiĢim imkânı sağlaması açısından büyük önem taĢımaktadır. 

Ġnternetin bu özelliğinin dayandığı teknoloji ise web 2.0 olarak tanımlanmaktadır. 

GeliĢen teknolojilerin yarattığı dönüĢümler, internet teknolojilerinin ilk aĢamasını 

oluĢturan World Wide Web (www)‘in ikinci nesil teknolojilere evrilmesine neden olmuĢtur. 

Söz konusu teknolojiler ve bu teknolojilere dayalı araçlar, web ortamının ikinci aĢamasını 

ifade eden web.2.0 kavramıyla tanımlanmaya baĢlanmıĢtır. Web 2.0 olarak tanımlanan 

teknolojilerin yapısı, kullanılan araçların farklı özellikler taĢımasından gelmektedir. Web 

2.0‘ın en önemli özelliği; katılımlı bir ortam yaratan yeni uygulama ve hizmetlerin ortaya 

çıkmasını sağlaması olarak görülmektedir (O‘Reilly, 2007). Teknolojinin geliĢimine bağlı 

olarak ortaya çıkan web 2.0‘ın doğurduğu yeni medya ortamının, sanal bir boyut yarattığı 

kabul edilmektedir. Bu anlamda web 2.0 teknolojileri ile günlük pratiklerimiz arasında yer 

almaya baĢlayan ve sanal bir uzam olarak görülen sosyal medya, sayısız içeriğin üretilip 

paylaĢıldığı interaktif bir platform olma özelliği ile dikkat çekmektedir. Sosyal medya 

kullanıcıları, son derece büyük bir enformasyon akımının içerisinde yer almaktadır. Ancak 

kullanıcılar, söz konusu akımın içerisinde sadece enformasyon alıcısı değil aynı zamanda 

üreticisi konumundadır (Alanka & Cezik, 2016). Bu ortamda ücretsiz üyeliğe dayalı olarak 

açtıkları hesaplarla pek çok alanda iĢitsel veya görsel enformasyon üretebilen sosyal medya 

kullanıcıları, söz konusu platformlardan para kazanmak gibi çeĢitli avantajlara da sahip 

olabilmektedir. Bu anlamda web 2.0 araçları olarak kategorize edilen sosyal medya ortamları, 

teknolojinin hayatın her alanını kuĢattığı bu çağda giriĢimciliğin son derece önemli bir kulvarı 

olma özelliği de taĢımaktadır. 

2.2. Dijital GiriĢimcilik 

Temelde iktisadi bir kavram olan giriĢimciliğin dijital platformlarda yenilikçi bir fikre 

dayalı olarak ürün veya değerin tamamen elektronik ortamda yaratılmasına dönük hizmetler 

sunulmasını içeren yönü, dijital giriĢimcilik kavramını doğurmaktadır (Kollmann, 2006). Bu 

çerçevede dijital giriĢimcilik; rekabetçi bir düzeyde vizyon ve iĢ hedeflerine ulaĢmak için 
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internet teknolojilerinin kullanımını temel alan bir kavram olarak tanımlanmaktadır (Zutshi 

v.d., 2006: 63). E-giriĢimcilik veya elektronik giriĢimcilik biçiminde de ifade edilen bu 

kavram, dijital tabanlı teknolojiler yardımıyla yeni fırsatların aranmasını ve bu fırsatların 

değerlendirilmesine dönük kararlı eğilimleri ifade etmektedir. Dijital teknolojilerin merkezi 

bir konumda olduğu bu eğilimlerine bağlı olarak giriĢimciler, odaklandıkları alanlarda 

sınırları zorlayabilmekte, kendilerine küresel bir giriĢim kulvarı yaratabilmektedir. Bu açıdan 

yeni iletiĢim teknolojilerinin yarattığı imkânlar doğrultusunda dijital giriĢimciliğin, sınırları 

geniĢleyen bir yapıya sahip olduğu kabul edilmektedir.  

Web 2.0 teknolojilerinin yarattığı imkânlar doğrultusunda gündelik yaĢamın bir parçası 

olan internet, giriĢimciliğin teknolojiye dayalı olarak kendini göstermesini sağlamıĢtır. Bu 

anlamda sosyal medya, günümüzde dijital tabanlı giriĢimciliğin en önemli alanlarından birini 

oluĢturmaktadır. Bu çerçevede giriĢimcilerin sanal etkileĢimlere dayalı olarak World Wide 

Web'i (www) kullanmaya baĢlamasıyla birlikte, dijitalleĢen giriĢimcilik kavramı son derece 

önemli bir ekonomik aktivite olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. Bu çerçevede dünyanın dört bir 

yanındaki bilgisayarları birbirine bağlayan internet ağı, kullanıcılarına bilgi okyanusu 

sunmakla kalmamıĢ günümüzde son derece önem taĢıyan ekonomik perspektifler de 

sunmuĢtur. Bu perspektiflerden birini oluĢturan YouTube, çok sayıda kullanıcıya sınırsız 

içerik üretme olanakları sağlaması açısından rekabete dayalı dijital bir giriĢim kulvarı olma 

özelliği de göstermektedir.  

2.3.Yeni Bir Dizi Platformu Olarak “YouTube”  

GeliĢen bilgisayar tabanlı teknolojilerin doğurduğu web 2.0 araçlarından biri olan 

YouTube, en kısa tanımıyla bir video paylaĢım platformudur. 2005 yılında kurulan bu 

platform, internet arama motoru olan Google'ın bir yan kuruluĢudur (Miller, 2012: 17). 

Reklam için yeni pazarlar sağlayan internet ve kablosuz ağlar; küresel medya güçlerinin 

internete yönelimlerini tetiklemiĢ ve yakınsama kültürü bağlamında bilginin 

metalaĢtırılmasına dönük giriĢimler söz konusu olmuĢtur. Bu kapsamda Google bünyesinde 

daha da büyüyen, büyüdükçe önem kazanan YouTube; bünyesinde barındırdığı tüm çevrimiçi 

içerikleri ile reklam verenler, politik aktörler ve kültürel çevreler gibi farklı yapılar arasında 

kritik bir bağlantı noktası olma özelliği kazanmıĢtır (Castells, 2009: 96). Kullanıcılarına video 

izleme, video paylaĢma, videolara yorum yapabilme gibi olanaklar sunmakla birlikte 

YouTube, her geçen gün bu yapısına teknolojik tabanlı yenilikler eklemektedir. Bu 

yeniliklerle birlikte söz konusu platform; telefon ve tablet gibi farklı cihazlardan da kolaylıkla 

yönetilebilir olma özelliği kazanmakta, bu yönüyle de kullanıcılarına daha ergonomik bir 

uygulama alanı sunmaktadır.  
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Kullanıcılarına karmaĢık olmayan bir arayüz ile hitap eden YouTube, farklı dil ve konum 

seçenekleri yaratarak dünyanın her yerinde etkin olmaya dönük politikalar üretmekte, bu 

politikalarını kullanıcı taleplerini de dikkate alarak yürütmektedir (Burgess & Green, 2009: 

65-66). Bununla birlikte site; sinema, televizyon, dizi ve müzik gibi içeriklerden amatör 

videoblogginglere kadar farklı sürelerde geniĢ bir yelpazede oldukça çeĢitli içerikler 

sunmaktadır (Ying, 2007: 28). Kullanıcılar tarafından oluĢturulan içeriklerin etkileĢim tabanlı 

olmasına bağlı olarak katılımlı içerik üretim sağlayıcısı konumundaki YouTube, içeriklerin 

düzenlenmesi ve bunlardan yararlanan iĢ modellerinin ve yazılımların geliĢtirilmesi esasına 

dayalı olma özelliği taĢımaktadır. Bu özellikleri dikkate alındığında YouTube; web. 2.0 

fenomeninin önemli bir parçası olarak görülmektedir (Miller, 2012: 17). Dolayısıyla kısa bir 

süre içinde YouTube, gerek barındırdığı içerik gerekse yapısıyla kullanıcılar arasında giderek 

yaygınlaĢan yönü ile dünyanın en popüler video paylaĢım sitesi olma özelliği göstermeye 

baĢlamıĢtır. YouTube‘un yapısı ve buna bağlı olarak artan popülerliği, web 2.0 tabanlı 

paylaĢım ağlarının internet teknolojileri ile geldiği noktanın en önemli örneklerinden birini 

oluĢturmaktadır.  

YouTube‘un büyümesini de tetikleyen en önemli özelliği; içerik yaratarak kullanıcılara 

sunmak yerine kullanıcıların içerik yaratmasına imkân tanımasıdır. Diğer yandan bu platform, 

yapısını geliĢtirerek sadece içerik üretiminde değil içerik yönetiminde de kontrolü 

kullanıcılara bırakmaktadır. Bu açıdan milyonlarca gönderici ve alıcısı bulunan YouTube‘un 

kullanıcılara sunduğu bu imkânlar, iletiĢim alanında özerkliğe dayalı pratikleri 

güçlendirmektedir. Bu anlamda yapısı itibariyle küresel aktörlerden biri olarak görülen 

YouTube, internet tabanlı kitle iletiĢimin metalaĢtırılmasına dönük yollar aramakta ve 

kullanıcılara daha güçlü hitap edebilmek için etkileyici özellikler sunmaktadır (Castells, 2009: 

97, 129-130). Ayrıca YouTube, yarattığı politikalar gereği en çok takip edilen ve en çok 

izlenen içerikler sunan kullanıcıları, reklam payı ile desteklemektedir. YouTube‘un söz 

konusu özellikleri, kullanıcı açısından bu platformu son derece önemli kılmakta ve sıradan bir 

video paylaĢım sitesi olmaktan çok öte küresel ölçekli bir ağ haline getirmektedir. Bu 

anlamda web 2.0 teknolojilerinin sunduğu imkânlarla ortaya çıkan ve ―web dizileri‖ olarak 

kavramsallaĢan diziler için YouTube, oldukça önemli bir kulvar olmaya baĢlanmıĢtır.  

YouTube‘un 2017 yılı rakamlarına göre 1,5 milyar kullanıcıya ulaĢan bu platform, 

geleneksel medya yayıncılığında önemli bir yeri olan dizi yapımları için büyük bir kitleye 

hitap edebilme hedefleri açısından son derece cazip gelmektedir. Diğer yandan televizyonun 

aksine YouTube, dizilerin istenilen zamanda istenilen yerden izlenmesine olanak 

tanımaktadır. Ayrıca web dizileri için YouTube, eğlence sitelerinde olduğu gibi takipçilerin 
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interaktif katılımlarını sağlayan önemli bir buluĢma noktası olma özelliği göstermektedir. 

YouTube‘un bu yapısı, dizi takipçiler arasında kurgusal evreni geniĢletmektedir (Romero & 

Cantellas, 2008). Bununla birlikte YouTube‘un video oynatıcı özellikleri ile yoruma dayalı 

etkileĢimli yapısı, geleneksel medyaya karĢı bu platformun avantaj olarak görülebilecek bir 

baĢka yönünü oluĢturmaktadır. Ġnternetin dizi yapımları için etkin bir platform olarak 

kullanılmaya baĢlanmasıyla birlikte YouTube, ―web dizileri‖ için izleyiciye ulaĢmada birçok 

açıdan kolaylıklar sunan ve büyük getiriler sağlayabilen bir yol olarak görülmeye 

baĢlanmıĢtır. Tüm dünyada birçok içerikte olduğu gibi dizi yapımları için bir sektör 

konumuna gelmesi bakımından son derece önemli bir platform olan YouTube, ülkemizde de 

gerek profesyonel olan gerekse profesyonel olmayan çevrelerce etkin bir biçimde 

kullanılmaktadır.  

3. Yöntem  

Toplumsal yaĢamda yarattığı derin etkilerle bireyin gündelik yaĢam tarzında büyük 

değiĢikliklere yol açan ve interneti de içine alan yeni iletiĢim teknolojileri, bireysel 

kullanıcılara büyük imkânlar sunmaktadır. Bu imkânlardan biri de YouTube‘dur. Günümüzde 

dijital ortamda çeĢitli içerikler üreterek paylaĢabilmenin en önemli aracı olmasıyla öne çıkan 

YouTube, hem geleneksel medyaya hem de bireysel kullanıcılara aynı imkânları sunan bir 

ortam olma özelliği ile dikkat çekmektedir. Bu yönüyle üretilen sayısız içeriklerden sadece 

biri olan diziler, YouTube‘da büyük kitlelere ulaĢabilmektedir. Bu anlamda çalıĢmada, 

geleneksel medya ortamlarındaki yapımlarıyla tanınan ve profesyonel ekiplerce çekilmiĢ bir 

YouTube dizisi olan ―Görünen Adam‖ ile profesyonel olmayan ekiplerce daha düĢük 

bütçelerle çekilen ve geleneksel medyada yer almayıp internet ortamında tanınan ―Sıfır Bir: 

Bir Zamanlar Adana'da‖ dizileri örneklem olarak alınmıĢtır.  

Örneklem; evren içinden, evreni temsil edebilecek nitelikteki belli kesitin araĢtırmaya tabi 

tutulmak üzere seçildiği grubu ifade etmektedir (Aziz, 2008: 24). Bu anlamda örneklem 

seçiminde ele alınması planlanan kesitin ―temsil‖ niteliğine bağlı olarak araĢtırmaya en uygun 

verileri sağlayabilecek seçimin yapılması için ―amaçlı/yargısal‖ örneklem tekniğinden 

yararlanılmıĢtır (Erdoğan, 2007: 174-176). Bu çerçevede örneklemi oluĢturan ve her ikisi de 

YouTube‘da ücretsiz yayınlanmaya baĢlayan diziler; tanınırlık, profesyonel ekip ve ekipman 

dikkate alınarak süre, abone ve izlenme sayıları gibi kategoriler üzerinden karĢılaĢtırılmıĢ ve 

nicel araĢtırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi ile incelenmiĢtir.  

20. Yüzyıldan itibaren Sosyal bilimlerde kullanılması söz konusu olan içerik analizi, 

özellikle de kitle iletiĢim araçlarına yönelik araĢtırmalarda giderek önem kazanmıĢtır. Söz 
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konusu yöntemin önemi ise iletiĢimin görünen içeriğine iliĢkin nesnel, nicel ve sistematik 

betimlemeler yapılabilmesini sağlamasından ileri gelmektedir (Bilgin, 2006:4). Bu anlamda 

içerik analizi; belli Ģeylerin miktarının, belli bir iletiĢim biçimi örneklemi üzerinden ölçmeye 

dayalı bir araĢtırma tekniği olma özelliği taĢımaktadır (Berger, 1996: 104). Diğer yandan bu 

yöntem, medya içeriklerinin belli unsurlarını saymaya dönük sistematik ve pozitivist 

yaklaĢıma dayalı olmanın yanı sıra ele alınan içeriklerin bağlam ve anlamı üzerinden 

çıkarsamaları da içermektedir. Bu açıdan iletiĢim çalıĢmalarında sık kullanılan bir yöntem 

olarak içerik analizinin bu bütünleyiciliği, çalıĢmada söz konusu yöntemin seçiminde etkili 

olmuĢtur (Yıldırım, 2015: 105-106). 

4. “Görünen Adam” ve ”Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’da” Dizilerine Yönelik Bulgular 

ve Analiz  

Yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı dizi ve filmlerle sinema ve televizyon dünyasında 

önemli bir yerde konumlandırılan Onur Ünlü‘nün üstlendiği ―Görünen Adam‖, bir YouTube 

dizisi olma özelliği ile tanınmaktadır. Kimsenin göremediği, ancak aynadan görünen 

adamların yaĢadığı olayları konu alan dizi, fantastik bir komedi dizisi olma özelliği 

taĢımaktadır.  

―Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği Görünen Adam sadece YouTube'da!‖ sloganıyla 

tanıtımları dikkat çeken dizinin yapımını, Onur Ünlü‘nün projeleriyle adından sıkça söz 

ettiren Eflatun Film adlı prodüksiyon Ģirketi üstlenmiĢtir. Ayrıca dizinin oyuncu kadrosu, 

sinema ve televizyon dünyasının tanınmıĢ yüzlerinden oluĢmaktadır.   

Tablo 1: ―Görünen Adam‖ Dizisine ĠliĢkin Kategorisel Veriler 

Kategoriler “Görünen Adam” Dizisi 

Kanalın YouTube‘a Katılma Tarihi 17 Nis 2017 

Abone Sayısı 175.917 

Kanalın Görüntülenme Sayısı 19.226.555 

YouTube‘da YayınlanmıĢ Bölüm Sayısı 10 

Dizi Bölümlerinin Ortalama Süresi 16 

Bir Bölümün Ortalama Ġzlenme Sayısı 900 bin 

YouTube‘da Yayınlandığı Sezon Sayısı 1 

Bir YouTube dizi olan ―Görünen Adam‖ Tablo 1‘deki veriler ıĢığında incelenmektedir 

Yapılan araĢtırmaya göre ―Görünen Adam‖ dizisinin YouTube platformunda kanal açma 

tarihinin 17 Nisan 2017 olduğu görülmektedir. 2017 yılı içinde dizinin bir haftalık periyodik 

aralıklarla yayınladığı bölümlerin sayısının ise on olduğu tespit edilmiĢtir. Abone sayısı 
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175.917 olan YouTube kanalının görüntülenme sayısı ise 19.226.555‘dir. Geleneksel medya 

yayın anlayıĢı içinde geliĢim seyri gösteren Türk dizi sektöründe televizyon dizileri, iki saati 

aĢan süreleri ile dikkat çekmektedir. Ancak YouTube‘da yayınlanmak üzere bir web dizisi 

olarak çekilen ―Görünen Adam‖da bölümlerin ortalama sürelerinin on altı dakika olduğu 

tespit edilmiĢtir. Bu anlamda en az on dört en fazla ise yirmi dakikadan oluĢan bölümleri ile 

―Görünen Adam‖ın, geleneksel dizi formatının dıĢına çıktığı ifade edilebilmektedir. Diğer 

yandan YouTube‘da bir sezon yayınlanan dizi, onuncu bölümünde final yapmıĢ ve dizi 

bitirilmiĢtir. Bu açıdan ―Görünen Adam‖ı geleneksel medyadaki dizi yapımlarından ayıran bir 

diğer nokta ise dizinin bir sezonun on bölümden oluĢmasıdır. Ayrıca ―Görünen Adam‖ 

dizisinin bir bölümünün ortalama izlenme sayısının 900 bin olduğu görülmektedir.  

ÇalıĢmada örneklem olarak seçilen bir diğer YouTube dizisi ise ―Sıfır Bir: Bir Zamanlar 

Adana‘da‖dır. Dizi, Adana‘nın varoĢ bir mahallesinde yasa dıĢı yollara giren gençlerin 

hikâyesini konu almaktadır. Gerek toplumda gerekse sinema-televizyon dünyasında geniĢ 

yankı uyandıran dizinin yönetmenliğini, sinema televizyon mezunu olan Kadri Beran TaĢkın 

üstlenmektedir. Polisiye ve suç temalı dizinin, Ġstanbul‘da birçok dizi ve klip setinde 

çalıĢtıktan sonra Adana‘ya dönen yönetmeni gibi dizi oyuncularının da bir kısmı Ġstanbul‘da 

ilgili sektörde kendine yer edinemeyen ve Adana‘ya dönenler ile hiç Adana‘dan çıkmamıĢ 

amatör oyunculardan oluĢtuğu bilinmektedir. Oyuncularla birlikte yapım ekibi de geleneksel 

medyadan tanınmayan kiĢilerden oluĢan dizide; gerçekçiliğin ön planda olması, dizinin ilgi 

çekiciliğini artırmakta ve dizinin baĢarılı bir grafik çizmesinde etkili rol oynamaktadır.   

Tablo 2: ―Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana‘da‖ Dizisine ĠliĢkin Kategorisel Veriler 

Kategoriler “Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’da” Dizisi 

Kanalın YouTube‘a Katılma Tarihi 26 Nis 2016 

Abone Sayısı 931.963 

Kanalın Görüntülenme Sayısı   116.298.287 

YouTube‘da YayınlanmıĢ Bölüm Sayısı 10 

Dizi Bölümlerinin Ortalama Süresi 20 

Bir Bölümün Ortalama Ġzlenme Sayısı 11 Milyon 

YouTube‘da Yayınlandığı Sezon Sayısı 2 

ÇalıĢmanın bu kısmında ―Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana‘da‖ dizisi Tablo 2‘deki veriler 

ekseninde analiz edilmektedir. Tablo 2‘deki veriler dizinin YouTube kanalında yayınlanmıĢ 

olan iki sezonuna ait bölümler çerçevesinde belirlenmiĢtir. Bu verilere göre ―Sıfır Bir: Bir 

Zamanlar Adana‘da‖ dizisinin YouTube platformuna dâhil olma tarihinin 26 Nis 2016 olduğu 

görülmektedir. 2016 yılında ilk sezonu yayınlanan dizi, YouTube kanalında iki sezon yer 



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

339 

 

almıĢtır. Diğer taraftan üçüncü sezondan itibaren online bir film ve dizi platformu olan 

BluTV‘de yayınlanmaya devam eden dizinin dördüncü sezonunun yayınlanması 

beklenmektedir. Dizinin YouTube‘daki ilk iki sezonu toplam on bölümden oluĢmaktadır. 

Abone sayısı 931.963 olan YouTube kanalının görüntülenme sayısı ise 116.298.287‘dir. 

Dizinin bölümlerinin ortalama süreleri ise geleneksel medyada yayınlanan dizilerden oldukça 

farklıdır. Bu anlamda dizinin bir bölümünün ortalama süresi yirmi dakikadan oluĢmaktadır. 

―Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana‘da‖ dizisini geleneksel medyadaki dizi yapımlarından ayıran 

bir diğer nokta ise dizinin bir sezonun beĢ bölümden oluĢmasıdır. Diğer taraftan ―Sıfır Bir: 

Bir Zamanlar Adana‘da‖ dizisinin bir bölümünün ortalama izlenme sayısının 10 milyonu 

aĢtığı bu anlamda YouTube platformundaki popüler içeriklerden biri olduğu 

söylenebilmektedir. 

ÇalıĢma kapsamında analiz edilen diziler karĢılaĢtırıldığında ilk olarak her iki dizinin 

ortalama bölüm süresinin maksimum 20 olduğu görülmektedir. Bu bağlamda her iki dizininde 

geleneksel dizi süresinin dıĢında kaldığı ve yeni medya ortamına uygun bir formatta 

hazırlandığı söylenebilmektedir. Diğer yandan çalıĢmada analiz edilen dizilerden biri olan 

―Görünen Adam‖ın sinema ve televizyon sektöründe tanınmıĢ bir ekip tarafından hazırlandığı 

fakat ―Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana‘da‖ dizisinin ise yönetmeninden oyuncusuna sektör 

tarafından tanınmamıĢ kiĢiler tarafından çekildiği görülmektedir.  

Kanalların görüntülenme ve abone sayısı ile izlenme oranları karĢılaĢtırıldığında ―Sıfır 

Bir: Bir Zamanlar Adana‘da‖ dizisinin ―Görünen Adam‖ dizisine oranla çok daha fazla 

takipçisi olduğu ve izlendiği ifade edilebilmektedir. Bu durum YouTube‘un kullanıcılarına 

sunduğu içerik üretme olanakları çerçevesinde önemli bir veri ortaya koymaktadır. 

Dolayısıyla YouTube, yaygın medyada kendisine yer edinemeyenler için önemli bir araç olma 

özelliği taĢımaktadır. Diğer yandan ―Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana‘da‖ dizisinin yeni iletiĢim 

teknolojilerinin sunduğu olanakları kullanarak bir dizi platformu olarak da görebileceğimiz 

YouTube‘u etkin kullanımı, bir giriĢimcilik örneği oluĢturmaktadır. Bu giriĢimcilik 

sonrasında, dizinin internet ortamında tanınıp sevilerek BluTV‘de yayınlanmaya devam 

etmeye baĢlaması, dijital giriĢimciliğin ileri boyutlara taĢınabildiğinin bir baĢka göstergesi 

olarak dikkat çekmektedir. 

5. Sonuç ve TartıĢma 

Yeni iletiĢim teknolojileri, internetin de etkisiyle katılımcı bir kültür inĢa etmiĢtir. Söz 

konusu kültürün inĢa sürecinde web 2.0 araçları önemli bir iĢleve sahiptir. Bu inĢa sürecinin 

en önemli ayaklarından birini ise YouTube oluĢturmaktadır. Sunduğu içeriklerle aynı anda 
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çok sayıda kullanıcıya etkileĢime dayalı olarak çeĢitli içerikler sunan YouTube, bir dizi 

platformu olma özelliği de taĢımaktadır.  

ÇalıĢma, YouTube‘un kullanıcılara sunduğu içerik üretme olanakları ve bu çerçevede 

yarattığı fırsatları dijital giriĢimcilik bağlamında ele almaktadır. Bununla birlikte çalıĢmada, 

sunduğu imkânlarla yaratılan farklı içeriklere sahip olan YouTube‘un, geleneksel medyaya 

karĢı son derece önemli bir alternatif olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu kapsamda sadece 

YouTube‘da yayınlanan ve birçok açıdan televizyon dizilerinden ayrılan iki web dizisinin 

incelenmesine dayalı olarak çalıĢma; hem YouTube‘un dizi platformu olma özelliğine hem de 

bu platformda yayınlanan dizilerin geleneksel yayın anlayıĢı dıĢında geliĢen özelliklerine 

odaklanmıĢtır. Dolayısıyla çalıĢmanın evrenini temsil eden YouTube dizileri içerisinden ―Sıfır 

Bir: Bir Zamanlar Adana'da‖ ve ―Görünen Adam‖ dizileri amaçlı yargısal örneklem tekniği 

ile seçilmiĢtir. Bununla birlikte söz konusu YouTube dizilerinin karĢılaĢtırılarak analiz 

edildiği çalıĢmada, içerik analizi yönteminden yararlanılmıĢtır.  

AraĢtırma kapsamında seçilen diziler, kanalın YouTube‘a katılım tarihi, abone sayısı, 

kanalın görüntülenme sayısı, kanalda yayınlanmıĢ bölüm sayısı, dizi bölümlerinin ortalama 

süresi ve bir bölümün ortalama izlenme sayısı temel alınarak incelenmiĢtir. Bu incelemeler, 

iki dizinin geleneksel medyada yer alan dizilere karĢı önemli farklılıklar taĢıdığını 

göstermektedir. Bunlardan en dikkat çekeni ise her iki dizinin de süre ve bölüm bakımından 

televizyon dizilerinden kısa olmasıdır. Bu anlamda tek sezon yayınlanan ―Görünen Adam‖ 

dizisi, on bölüm çekilmiĢ ve final yapmıĢtır. Diğer taraftan ―Sıfır Bir: Bir Zamanlar 

Adana'da‖ dizisi ise YouTube‘da her biri beĢ bölümden oluĢan iki sezon olarak yayınlanmıĢ 

ve üçüncü sezonu itibariyle BluTV adlı platforma geçmiĢtir. Bu anlamda adından çokça söz 

ettiren ve özellikle de sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi yaratmayı baĢaran dizi için 

YouTube, bir çıkıĢ noktası olmuĢtur.  

YouTube‘da bir yıl aralıkla kanal açan iki dizi ele alındığında; ―Görünen Adam‖ın 

profesyonel ekiplerce, tanınmıĢ oyuncularla çekilmesine karĢın ―Sıfır Bir: Bir Zamanlar 

Adana‘da‖ dizisinin gerek yapım ekibinin gerekse oyuncu kadrosunun profesyonel olmayan 

kiĢilerden oluĢtuğu görülmektedir. Bu doğrultuda, abone sayısı, ortalama bölüm izlenme 

sayısı ve kanalın görüntülenme sayısı gibi kategorilerde ―Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana'da‖ 

dizisinin ―Görünen Adam‖ dizisi ile farkı oldukça açtığı tespit edilmiĢtir. ―Sıfır Bir: Bir 

Zamanlar Adana'da‖ dizisinin; konu, içerik, sahne gibi unsurlarla izlenme ve takip edilme 

oranını artırdığı düĢünülse de bu dizi; profesyonel ekiplerle çekilen bir baĢka YouTube 

dizisine veya geleneksel medyada yer alan birçok diziye kıyasla daha popüler olabilmenin 

mümkün olduğunu göstermesi açısından önem taĢımaktadır. Bu yönüyle yeni iletiĢim 
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teknolojilerinin önemli getirilerinden biri olan ve bir web 2.0 aracı olarak tanımlanan 

YouTube; yapısı ve bu yapısını geliĢtiren politikaları ile her kullanıcının eĢit imkânlarda 

dijital tabanlı içerikler üretmesinin son derece önemli bir yolu olarak değerlendirilmektedir. 

Ġnternet teknolojilerinin etkilerini görünür kılan YouTube, yarattığı imkânlar bakımından 

büyük bir güç olarak görülmektedir. Dolayısıyla tüm bu özellikleri ile YouTube, giriĢimci 

ruhlara büyük kapılar aralayan önemli bir kulvar olma özelliği göstermektedir.  
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Özet 

ĠletiĢim teknolojilerinde yaĢanan geliĢmeler haber ve habercilik pratiklerinde önemli değiĢikliklere sebep 

olmuĢtur. Önceleri basılı halde okuyucuya sunulan haber, elektronik devrimle görüntünün ön plana çıktığı bir 

formata bürünürken,  yeni iletiĢim teknolojileri ile birlikte dijital ortamda yapılan ve yine aynı ortamda 

okuyucuya sunulan bir nitelik kazanmıĢtır. Bu bağlamda infografik haber tasarımı, önemli bir alan haline 

gelmiĢtir. Ġnfografik haber; bilgilerin, teknik araçların sunduğu olanaklardan yararlanılarak hikâyeleĢtirilmesi 

sürecine denk düĢmektedir. Geleneksel haber yazımından farklı olarak infografik haber,  daha az yazı fakat daha 

fazla görselle bilginin sunulduğu bir haber anlatı yapısına sahiptir. Bu durum, gazeteciliğin profesyonelleĢmiĢ, 

çoğunlukla kolektif iĢ birliğine dayanan, teknik bilgi ve beceriyi gerekli kılan bir yönüne iĢaret etmektir. 

Haberde infografik kullanımı, dünyada olduğu gibi Türk basınında da sıklıkla baĢvurulan bir yöntem haline 

gelmiĢtir. Türkiye‘de infografik haber tasarımında Anadolu Ajansı ön plana çıkmaktadır. Kavramsal çerçevesi, 

haber, infografik haber, haberin hikâyeleĢtirilmesi gibi konular üzerinden kurulan çalıĢmada, değiĢen haber 
anlatı yapısı, infografik haber ile geleneksel haber karĢılaĢtırması bağlamında ortaya konulmaktadır. Bu amaçla 

Anadolu Ajansı‘nın internet sitesinde yer alan infografik haberler ekonomi, siyaset ve spor olmak üzere üç 

kategoride değerlendirilerek, geleneksel haber örnekleriyle karĢılaĢtırılmakta ve içerik analizi yöntemiyle 

incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ġnfografik Haber, Haberin HikâyeleĢtirilmesi, Anadolu Ajansı, Ġçerik Analizi. 

THE INFOGRAPHIC USAGE IN THE PROCESS OF STORIFYING THE NEWS: 

THE SAMPLE OF ANADOLU AGENCY 

Abstract  

The developments which have been seen in the communication technologies have caused the important 

changes in the practices of news and reporting. As the news which was previously presented in the printed form 

for the readers has gained a format that the image has come into prominence with the electronic revolution, it has 

gained a quality which is made on the digital media with the new communication technologies and presented to 

the reader on the same media. In this context, the infographic news design has become an important field. The 

infographic news corresponds to the process of storifying the information with the use of opportunities that the 

technical tools provide them. The infographic news has got a news narration structure that the information is 

presented with the more images but with the less writings as being different from writing the conventional news. 

This situation indicates the journalism‘s aspect which professionalizes, is mostly based on the collective 

collaboration and requires the technical information and skill. The infographic usage in the news has become a 

method which is often applied both on the world‘s press and Turkish press. Anadolu Agency has come into the 

prominence on making the infographic news. The changing news narration structure is revealed in the sense of 

its conceptual framework and comparing the infographic news and conventional news, in the study which is 

made through the subjects such as the news, infographic news, storifying the news. So the infographic news on 

the Anadolu Agency‘s web page is evaluated in three categories as the economy, policy and sport it is compared 

with the conventional news samples and reviewed with the content analysis method.  

Keywords: Infographic News, Storifying of News, Anadolu Agency, Content Analysis.  

1. GiriĢ 

Bilgi ve iletiĢim teknolojileri, haberciliği büyük oranda etkilemiĢtir. Bu etki, 

enformasyonun toplanmasından sunumuna kadar haberciliğin hemen her aĢamasında kendini 

göstermektedir. Bu anlamda söz konusu teknolojilerin interaktiflik, eĢ zamansızlık gibi 

özellikleri ile multimedya ya da hiper medya olanakları haber sunumundaki farklılaĢmanın 
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temelini oluĢturmaktadır. Dolayısıyla yeni teknolojilerin sunduğu olanaklar, internet 

ortamında depolanan verilerin yine aynı ortamın sunduğu imkânları (metin, ses, görüntü, 

grafik, vb.) kullanarak haberleĢtirilmesine olanak tanımaktadır.  

Web 2.0 teknolojisinin sunduğu interaktif iletiĢimle internet ortamında depolanan veri 

miktarında önemli derecede artıĢ olmuĢtur. Bu durum veri gazeteciliği veya açık kaynak 

gazeteciliği olarak adlandırılan yeni bir gazetecilik anlayıĢının ortaya çıkıĢına zemin 

hazırlamıĢtır. Tarihsel olarak izine rastlayabileceğimiz fakat dijital haber ortamıyla birlikte 

oldukça önem kazanan veri gazeteciliği, internet ortamındaki verilerin iĢlenmesi, 

sınıflandırılması, görselleĢtirilmesi ve son olarak da hikâyeleĢtirilmesi yoluyla yapılan 

gazetecilik sürecini kapsamaktadır. Veri gazeteciliğinde haberin hikâyeleĢtirilmesi süreci, 

geleneksel haber anlatı yapısından oldukça farklıdır. Geleneksel anlamda haber; metin ve 

fotoğrafla inĢa edilip sunulurken haberin hikâyeleĢtirilmesi süreci; metnin, fotoğrafın ve 

haberi destekleyici diğer öğelerin (grafik, tablo, piktogram, illüstrasyon, vb.) öz bir anlatımla 

sunulmasını içermektedir.  

Haberin hikâyeleĢtirilmesi sürecinde kullanılan yöntemlerden biri infografik haber 

tasarımıdır. Ġnfografikler, karmaĢık bilgilerin ve uzun haber metinlerinin daha açık ve anlaĢılır 

bir Ģekilde okuyucuya sunulmasına imkân tanımaktadır. Bu bağlamda infografik haber 

tasarımı, pek çok haber kuruluĢu tarafından baĢvurulan bir yöntem haline gelmiĢtir. Ġnfografik 

haber tasarımı The Guardian, Time ve BBC gibi haber kuruluĢları tarafından sıklıkla 

kullanılmaktadır. Türkiye‘de ise infografik haber tasarımında Anadolu Ajansı ön plana 

çıkmaktadır. Anadolu Ajansı, yeni iletiĢim ortamının sunduğu olanakları üst düzeyde 

kullanması ve bu yolla haber anlatısını zenginleĢtirmesi bağlamında bir giriĢimcilik örneği 

oluĢturmaktadır. Bu çerçevede çalıĢmada, Anadolu Ajansı ekseninde internet ortamında 

geleneksel haber anlatı yapısıyla inĢa edilmiĢ haber ile infografik haber tasarımı 

karĢılaĢtırılarak değiĢen haber anlatı yapısının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Anadolu 

Ajansı‘nın internet sitesinde yer alan geleneksel anlatı yapısıyla inĢa edilmiĢ haberler ile 

infografik haberler ekonomi, siyaset ve spor olmak üzere üç kategoride ele alınmaktadır. 

Ġnfografik haberler, geleneksel haber örnekleriyle karĢılaĢtırılırken içerik analizi yönteminden 

yararlanılmaktadır.  

2. Kavramsal Çerçeve 

Yeni iletiĢim teknolojilerinin değiĢtirdiği haber anlatı yapısı üzerinden haberin 

hikâyeleĢtirilmesi ve infografik haber tasarımı konularının tartıĢmaya açıldığı çalıĢmada, 

internetin gazetecilik alanına sunduğu olanaklar ve etkileri ele alınmaktadır. Bu bağlamda 
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kavramsal çerçeveyi oluĢturan yeni iletiĢim teknolojileri, infografik haber ve haberin 

hikâyeleĢtirilmesi gibi konular yerli ve yabancı literatür taraması yapılarak açıklanmaktadır.  

2.1. Yeni ĠletiĢim Teknolojileri ve DeğiĢen Haber Anlatısı 

Yeni medyanın kitle iletiĢim araçları karĢısındaki avantajı, onun sahip olduğu özellikler ve 

ortamın sunduğu olanaklardan kaynaklanmaktadır. Yeni medyanın interaktiflik (etkileĢim), eĢ 

zamansızlık (aynı andalık ihtiyacının ortadan kalkması), kitlesizleĢtirme (bireye özel mesaj 

değiĢimi imkânı) gibi özellikleri onu geleneksel iletiĢim araçları (gazete, televizyon, radyo, 

vb.) karĢısında farklı bir konuma yerleĢtirmektedir (Geray, 2002: 18-19). Bununla birlikte 

yeni medyanın sahip olduğu iletiĢim ortamı, linkler arasında bağlantı imkânı sunmakta 

(hiperlink), çoklu ortam uygulamalarına imkân tanımaktadır. Tüm bu olanaklar, yeni medyayı 

gündelik yaĢamın ayrılmaz bir parçası kılmakta ve aynı zamanda pek çok alanda dönüĢümler 

yaĢanmasına neden olmaktadır. Bu alanlardan biri de gazetecilik ve habercilik pratikleri 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda yeni iletiĢim teknolojileri; içerik çeĢitliliğine, 

haber ileti tarzının değiĢmesine, okur ve gazete iliĢkisine yeni boyutlar eklenmesine imkân 

tanımaktadır (Tosun, 2016: 8). Bu yönüyle söz konusu teknolojiler, gazetecilik alanında köklü 

değiĢiklikler yaratmaktadır.  

Ġnternetin etkin bir Ģekilde kullanılmaya baĢlanması, geleneksel gazeteciliğin internet 

ortamına taĢınmasının önünü açmıĢtır. Gazete yayınları, internet ortamına ilk olarak 1995 

yılında aktarılmıĢtır. Ancak baĢlangıçta gazetelerin, geleneksel formatta ürettikleri haberleri 

internet ortamına birebir aktardığı görülmektedir. Diğer yandan sonraki dönemlerde haberler, 

web sitesine uygun bir formatta hazırlanmaya baĢlanmıĢ ve web sitelerinin interaktif bir boyut 

kazanmasıyla internet, gazetecilik açısından önemli bir alan haline gelmiĢtir (Toruk, 2008: 

295-297). Bu bağlamda John V. Pavlik, ―bağlamlı gazetecilik‖ olarak adlandırdığı yeni bir 

haber formunun ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Pavlik, bu haber formunun beĢ temel 

boyutunu aĢağıdaki gibi sıralamaktadır (Pavlik, 2013:11): 

 ĠletiĢim yöntem ve araçlarının geniĢ çaplı olması, 

 Sayfalar arasında geçiĢ imkânı (Hiper medya), 

 Kitle Katılımı, 

 Akıcı ve dinamik içerik, 

 BireyselleĢtirme veya Uyarlama. 

Web 2.0 teknolojisi ile birlikte internet ortamı, interaktif olma özelliği kazanmıĢ ve bu 

durum, kullanıcıların internet ortamındaki içerik üretimine katılmasını sağlamıĢtır. 

Kullanıcıların yeni medya ortamına aktif katılımı ve enformasyon üretme-yayma kapasitesi, 

internet ortamındaki veri miktarının büyük boyutlara ulaĢmasının da önünü açmıĢtır.   



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

346 

 

Ġnternetteki veri artıĢı, bu alandaki bilgilerin toplanması ve sınıflandırılmasını zorunlu 

kılmaktadır. Bununla birlikte internet ortamındaki verilerin toplanması, iĢlenmesi, 

görselleĢtirilmesi ve hikâyeleĢtirilmesi sürecini kapsayan ve görece yeni bir kavram olan veri 

gazeteciliği önemli bir gazetecilik pratiği olarak ortaya çıkmaktadır. Veri gazeteciliği, dijital 

ortamda biriken binlerce veri içerisinden haber konusu ile bağlantılı verinin seçilmesi ve 

iĢlenmesi ile haber anlayıĢı çerçevesinde sunulması sürecini anlatmaktadır. Genel bir ifadeyle 

veri gazeteciliği, verilerden hikâyeler çıkarmak ve rakamlarla hikâyeler anlatmak olarak da 

tanımlanabilmektedir (Howard, 2014:4). Bu yönüyle veri gazeteciliği, dijital ortamda yapılan 

bir gazetecilik pratiği olma özelliği taĢımaktadır.  

Dijital platformlar, hiper medya aracılığıyla sayfalar arasında geçiĢ yapma olanağı 

sağlarken aynı zamanda haber anlatı yapısında görselleĢtirmeyi ön plana çıkarmaktadır. Bu 

anlamda geleneksel haber anlatı yapısının değiĢmesinde, haberin dijital ortamda yapılıp 

sunulması etkili olmaktadır. Dijital tabanlı haber, teknik imkânlarla görselleĢtirilerek 

sunulmakta ve haber okuyucuya çeĢitli görselleĢtirme metotlarıyla aktarılmaktadır.  

2.2. Haberin HikâyeleĢtirilmesi ve Ġnfografik Haber  

Yeni iletiĢim teknolojileri, haberi ve habercilik pratiklerini dönüĢtürmekte ve habercilik 

pratiklerinin yeniden göz geçirilmesi gerekliliği doğmaktadır (Yurdigül,2013: 103). Bu 

bağlamda internet ortamında yapılan haberciliğin bir fotoğraf ve metinle yapılan haberciliğin 

ötesinde olması gerekmektedir. Ġnternetin sunduğu olanaklar, haber metnine ek olarak haberi 

destekleyen pek çok farklı unsurun kullanılmasını sağlamaktadır. Bu unsurlar; fotoğraf, 

fotoğraf galerisi, video, ses, bilgi grafiği gibi haberi daha etkili sunabilmek için sözcüklerin 

dıĢında pek çok öğeyi içerebilmektedir (Muhabir, 2018). Daha genel bir ifadeyle internet, 

geleneksel medyanın sunduğu olanakların yanı sıra çoklu ortam, grafik, animasyon, 

interaktiflik, kullanıcı kontrolü ve isteğe bağlı eriĢim gibi pek çok özelliği içerisinde 

barındırmaktadır. Bu bağlamda internet ve araçlarını kullanan gazeteciler, haberin 

hikâyeleĢtirilmesinde gerekli olan yöntem ve özelliklerden yararlanarak haberlerini 

sunabilmektedir (Pavlik, 2013: 10). Diğer yandan veri gazeteciliğinin son aĢaması olan 

haberin hikâyeleĢtirilmesi süreci, veri görselleĢtirme metotlarına ihtiyaç duymaktadır.  

Modern toplumların yaĢamları, cadde tabelalarından reklam panolarına, metro 

haritalarından televizyon ekranlarına kadar hemen her alanda görsel ifadelerle kuĢatılmıĢ 

durumdadır. Nitekim iletiĢim teknolojilerinin sunduğu pek çok içerik, görsel bilgi üzerine inĢa 

edilmektedir. Dolayısıyla yazı dilinin bulunmasından karmaĢık istatistiksel tablolara kadar 

verinin görsel bir ifade ile anlatımı, tarihsel süreçte hemen her alanda izine 

rastlayabileceğimiz bir olgu olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu anlamda veri görselleĢtirmenin 
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matematik, coğrafya, teknoloji ve daha pek çok farklı alanda kullanılan disiplinler arası bir 

kavram olduğu ifade edilebilmektedir. Veri görselleĢtirme, karmaĢık verileri görselleĢtirme 

metotları ile (pasta grafik, çubuk grafik, tablo, vb.) doğru ve etkili bir Ģekilde aktarma pratiği 

olarak tanımlanabilmektedir (Lankow, Ritchie ve Crooks, 2012: 15). Ancak görselleĢtirme 

süreci, yalnızca istatistiki bilgilerin grafikler yoluyla anlatılması olarak düĢünülmemelidir. 

GörselleĢtirme, aynı zamanda veriler arasındaki bağlam, iliĢki ve etkileĢim sürecini temel alan 

bir hikâye anlatma pratiğidir. Bununla birlikte görselleĢtirme; gazeteciliğin kim, ne, nerede, 

ne zaman, niçin ve nasıl sorularına sayısal ifadelerle yanıt verilmesi sürecidir (Segaran ve 

Hammerbacher, 2009:7). Dolayısıyla veri görselleĢtirme, haberin hikâyeleĢtirilmesinde 

kullanılmakta ve bilginin daha zengin ve öz bir anlatımla aktarılmasına olanak tanımaktadır. 

Haberin hikâyeleĢtirilmesi sürecinde en çok baĢvurulan yöntemlerden biri infografik haber 

tasarımıdır. Ġnfografik kelimesi, enformasyon (information) ve grafik (graphics) kelimelerinin 

birlikteliğinden oluĢmakta ve Türkçe‘de bilgi grafiği olarak karĢılık bulmaktadır. Ġnfografik 

tasarım, genellikle verilerin görsel bir temsili biçiminde tanımlanmaktadır. Ancak söz konusu 

kavram; veri görselleĢtirmeyi, illüstrasyonları ve metinleri bir araya getiren bir ―hikâye 

anlatım formu‖ anlamını taĢıyacak biçimde geniĢletilmiĢtir. Bununla birlikte infografik 

tasarımda bilgilendirme, eğlendirme ve ikna etme gibi üç temel amaç ön plana çıkmaktadır 

(Krum, 2013: 9-10). Bu amaçlara dönük olarak infografik tasarım, bir hikâyeyi etkili bir 

Ģekilde anlatmak için veri ve görselleĢtirme öğelerini bir araya getirmektedir. 

Ġnfografik haber tasarımı, sayfalarca enformasyonun kısa ve etkili bir Ģekilde anlatılmasını 

sağlamaktadır. Ayrıca infografikler; Facebook, Twitter ve Pinterest gibi sosyal paylaĢım 

platformları için de ideal bir tasarım olma özelliği taĢımaktadır. Bu açıdan infografik 

tasarımın en önemli özelliklerinden biri, pek çok alan için kullanılabilir olmasıdır (Walter ve 

Gioglio, 2014: 34).  Ġnfografik tasarımda belirli bir metinin içeriğinin anlaĢılması için grafik, 

harita veya diyagram gibi görsel öğelerden yararlanılmaktadır. Bu bağlamda infografik 

haberde de metni açıklayıcı görsellerin kullanılması beklenmektedir (Rajamanickam, 2005). 

Dolayısıyla infografik haber tasarımında yazı, Ģekil, iĢaret, diyagram, piktogram, renk, 

illüstrasyon, fotoğraf, grafik ve harita gibi temel görselleĢtirme tekniklerinden en az birine ya 

da bir kaçına baĢvurulmaktadır.  

3. Yöntem 

Bu çalıĢmada, Anadolu Ajansı‘nın internet ortamında yayınladığı geleneksel haber anlatı 

yapısına sahip haberler ve infografik haber tasarımları karĢılaĢtırılmaktadır. Söz konusu 

karĢılaĢtırma ile geleneksel haber anlatı yapısı ve yeni iletiĢim teknolojilerine dayalı 
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infografik haber anlatı yapısına dönük farkların ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu 

yönüyle, Anadolu Ajansı‘nın internet sitesinde yer alan geleneksel anlatı yapısıyla inĢa 

edilmiĢ haberler ile infografik haberler; ekonomi, siyaset ve spor olmak üzere üç kategoride 

içerik analizini yöntemi ile incelenmektedir. Sosyal bilimler alanında sık baĢvurulan 

yöntemlerden biri olan içerik analizi;  miktar ve oranlara dayalı olarak belli iletiĢim biçimi 

örneklemi üzerinden çıkarımlar ve analizler yapmaya dayalı olma özelliği taĢımaktadır 

(Berger, 1996: 104). Diğer yandan çalıĢma kapsamında ele alınan infografik haberler, 

geleneksel haber örnekleriyle karĢılaĢtırılırken; araĢtırma sonuçlarının belli birimlere 

bölünerek önceden saptanan kriterler doğrultusunda gruplandırılmasını ifade eden kategorisel 

analiz tekniğinden yararlanılmıĢtır (Bilgin, 2006: 19). Bu kapsamda çalıĢmada baĢlık sayısı 

(ana ve ara baĢlıklar), sözcük sayısı, görsel sayısı, tasarımda kullanılan görselleĢtirme öğeleri 

ve sayısal verilerin kullanımı (grafik, tablo, metin, vb.) gibi kategoriler oluĢturulmuĢtur.  

ÇalıĢmanın örneklemini ise Anadolu Ajansının web sayfasında aynı haberin geleneksel 

haber anlatı tarzıyla oluĢturulmuĢ metinsel haberi ile veri görselleĢtirme ilkelerine dayalı 

olarak tasarlanmıĢ infografik haberi oluĢturmaktadır. Söz konusu haberlerin belirlenen 

kategorilerde seçimi noktasında araĢtırmacının tutum ve kanaatlerinin belirleyiciliğinin ön 

plana çıktığı olasılıksız/rastlantısal olmayan örnekleme tekniğinden yararlanılmıĢtır. Ayrıca 

örneklemin evrenin genelini temsil edebilecek ve araĢtırma amaçlarına en uygun verileri 

sağlayabilecek nitelikte olması düĢüncesiyle de amaçlı/yargısal örnekleme tekniğine 

baĢvurulmuĢtur (Erdoğan, 2007: 174-176). Bu çerçevede çalıĢmada seçilen haberler, üç baĢlık 

altında ele alınarak analiz edilmiĢtir. 

4. Analiz 

4.1. Ekonomi Haberi 

Haber BaĢlığı: ―En fazla getiri sağlayan yatırım aracı belli oldu‖/ ―Martta en fazla reel getiri 

dolardan‖  

 

Resim 1: Geleneksel Haber Anlatısı ile Ġnfografik Haber 

Kaynak: https://aa.com.tr/tr/ekonomi/en-fazla-getiri-saglayan-yatirim-araci-belli-oldu/1112492 
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Tablo 1: Ekonomi Haberi Analizi: Geleneksel Haber Anlatısı ile Ġnfografik Haber 

KarĢılaĢtırması 

Ekonomi Haberi 
Geleneksel Habercilik 

Örneği 
Ġnfografik Haber Örneği 

BaĢlık Sayısı (Ana ve Ara 

BaĢlıklar) 
2 2 

Sözcük Sayısı 280 54 

Görsel Sayısı 1 1 

Kullanılan GörselleĢtirme 

Ögeleri 
Fotoğraf Çubuk Grafik, Kesik Çizgi 

Sayısal Verilerin Kullanımı Metin içinde sunulmuĢ Çubuk grafikle sunulmuĢ 

ÇalıĢmada, Anadolu Ajansı‘nın ―En fazla getiri sağlayan yatırım aracı belli oldu‖ baĢlıklı 

geleneksel anlatı yapısına sahip haberi ile ―Martta en fazla reel getiri dolardan‖ baĢlıklı 

infografik haberi analiz edilmiĢtir. Analiz edilen haberlerin konusu aynıdır. Bu bağlamda 

konular aynı olsa da baĢlıkta farklılaĢmanın olduğu görülmektedir. Ġnfografik haberin 

baĢlığının daha açıklayıcı olduğu söylenebilmektedir. Tablo 1‘de görüldüğü gibi her iki 

haberin baĢlık sayıları eĢittir. Kelime sayısının ise geleneksel haberde 280 infografik haberde 

54 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla infografik haberin metinden ziyade görsel öğeler 

üzerinden inĢa edildiği söylenebilmektedir. Geleneksel haber anlatı yapısında fotoğraf, haberi 

destekleyici öğe olarak kullanılırken infografik haberde çubuk grafiğe yer verilmektedir. Bu 

bağlamda geleneksel haber metninde yer alan sayısal verilerin infografik haberde daha öz ve 

kolay anlaĢılır bir Ģekilde sunulduğu görülmektedir.  

4.2. Spor Haberleri 

Haber BaĢlığı: ―Manchester City, Premier Lig'de Ģampiyonluğa çok yakın‖ 

 

Resim 2: Geleneksel Haber Anlatısı ile Ġnfografik Haber 

Kaynak: https://aa.com.tr/tr/dunyadan-spor/manchester-city-premier-ligde-sampiyonluga-cok-yakin/1109028 
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Tablo 2: Spor Haberi Analizi: Geleneksel Haber Anlatısı ile Ġnfografik Haber KarĢılaĢtırması 

Spor Haberi 
Geleneksel Habercilik 

Örneği 
Ġnfografik Haber Örneği 

BaĢlık Sayısı (Ana ve Ara 

BaĢlıklar) 
6 1 

Sözcük Sayısı 465 80 

Görsel Sayısı 1 12 

Kullanılan GörselleĢtirme 

Ögeleri 
Fotoğraf Fotoğraf, ġema, Kesintili Çizgi 

Sayısal Verilerin Kullanımı Metin içinde sunulmuĢ ġema içinde sunulmuĢ 

Anadolu Ajansı‘nın ―Manchester City, Premier Lig'de Ģampiyonluğa çok yakın‖ baĢlıklı 

geleneksel anlatı yapısına sahip haberi ile infografik haber tasarımının karĢılaĢtırıldığı 

çalıĢmanın verilerine Tablo 2‘de yer verilmiĢtir. Bu tablodaki verilere bakıldığında geleneksel 

haber metninde 6 baĢlığa yer verildiği görülürken infografik haberde yalnızca bir baĢlığın 

kullanıldığı dikkat çekmektedir. Diğer yandan geleneksel haber formunda kelime sayısı 465 

iken infografik haberin kelime sayısının 80 olduğu görülmektedir. Bu bağlamda haber konusu 

aynı olsa da anlatım Ģeklinin metnin uzunluğunu belirlediği ifade edilebilmektedir. Geleneksel 

haberde bir fotoğrafın kullanıldığı; infografik haberde ise fotoğraf, kesintili çizgi ve Ģema 

kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte geleneksel haber anlatısında sayısal veriler metin 

içinde, infografik haber tasarımında ise Ģema içerisinde sunulmaktadır. Diğer yandan 

infografik tasarımda kullanılan görselleĢtirme öğelerinin basit bir tasarımla sunulduğu dikkat 

çekmektedir. 

4.3. Siyasi Haberler 

Haber BaĢlığı: ―Dünyadan Rusya'ya casus tepkisi‖ 

 

Resim 3: Geleneksel Haber Anlatısı ile Ġnfografik Haber 

Kaynak: https://aa.com.tr/tr/dunya/dunyadan-rusyaya-casus-tepkisi/1100542 

https://aa.com.tr/tr/dunya/dunyadan-rusyaya-casus-tepkisi/1100542
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Tablo 3: Siyasi Haber Analizi: Geleneksel Haber Anlatısı ile Ġnfografik Haber KarĢılaĢtırması 

Siyasi Haber 
Geleneksel Habercilik 

Örneği 
Ġnfografik Haber Örneği 

BaĢlık Sayısı (Ana ve Ara 

BaĢlıklar) 
5 4 

Sözcük Sayısı 474 98 

Görsel Sayısı 1 4 

Kullanılan GörselleĢtirme 

Ögeleri 
Fotoğraf 

Piktogram (iki farklı görsel), 

Harita, Dalgalı Çizgi 

Sayısal Verilerin Kullanımı Metin içinde sunulmuĢ 
Sıralı verilmiĢ ve dalgalı oklarla 

gösterilmiĢ 

ÇalıĢmada analiz edilen Anadolu Ajansı‘nın ―Dünyadan Rusya'ya casus tepkisi‖ baĢlıklı 

haberine iliĢkin verilere Tablo 3‘de yer verilmiĢtir. Haber anlatımında kullanılan baĢlık 

sayısının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Haberde kullanılan kelime sayısı geleneksel 

haber formunda 474, infografik haberde ise 98‘dir. Geleneksel haber anlatısında haberi 

destekleyici öğe olarak bir fotoğrafa yer verilmiĢtir. Diğer yandan infografik haberde 

piktogram, harita ve dalgalı çizgi kullanılmıĢtır. Bununla birlikte infografik haber tasarımının 

görselleri kullanımı ile bir hikâye anlatım formunu izlediği görülmektedir. Bu çerçevede 

infografik haber tasarımının anlatımı, kelimelerden ziyade görsel öğeler üzerine kurması ve 

hikâye anlatım formuna bağlı kalması dikkat çekmektedir. Ayrıca infografik haber 

tasarımında, haber açısından önemli olan sayısal verilerin sunumunda görselleĢtirme 

tekniklerinden yararlanılmıĢtır. 

5. TartıĢma ve Sonuç 

Yeni iletiĢim teknolojileri bağlamında değiĢen haber anlatı yapısını ortaya koymayı 

amaçlayan bu çalıĢmanın analiz kısmında, geleneksel haber formu ve infografik haber 

tasarımı karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada içerik analizi yönteminden yararlanılmıĢ ve bu 

doğrultuda haber anlatı yapılarının karĢılaĢtırılması açısından iĢlevsel olacağı düĢünülen 

kategoriler belirlenmiĢtir. Bu kategoriler kapsamında, Anadolu Ajansı‘nın sitesinden alınan 

aynı konuyu içeren geleneksel haber ve infografik haber formu ekonomi, spor ve siyasi haber 

olmak üzere üç baĢlık altında incelenmiĢtir. Ġnceleme sonunda geleneksel haber anlatı yapısı 

ile infografik haber tasarımı arasındaki farklar ortaya konulmuĢtur.  

ÇalıĢma kapsamında analiz edilen ilk baĢlık olan ekonomi haber kategorisinde, özellikle 

ekonomi haberlerinde belirleyici olan sayısal verilerin, infografik haber tasarımında daha öz 

ve kolay anlaĢılır bir Ģekilde sunulduğu görülmektedir. Ġkinci analiz kategorisinde yer alan 

spor haberinde infografik haberin, haber konusunu destekleyici görsel öğeleri kullanma 

konusunda yetersiz kaldığı söylenebilmektedir. Son olarak üçüncü kategoride yer alan siyasi 
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haber analizinde geleneksel haber formunun son derece uzun olduğu görülmektedir. Bununla 

birlikte metnin, infografik haberde kullanılan görsel öğeler yardımıyla ve haberin 

hikâyeleĢtirilme biçimiyle öz ve etkili bir Ģekilde anlatıldığı görülmektedir. 

Analiz edilen haberlerin geneline bakıldığında her üç haberin geleneksel formunda 

kullanılan haber fotoğrafının, konuyu anlatmak için yetersiz kaldığı ve bu anlamda konunun 

tamamen metne bağlı kalınarak anlatıldığı görülmektedir. Diğer yandan infografik tasarımda 

haberi destekleyici öğeler, haberin daha öz bir anlatımla sunulmasını olanaklı hale 

getirmektedir. Ayrıca infografik haber tasarımında metnin sayfaya yerleĢtirilme Ģekli bir 

hikâye anlatım biçimini çağrıĢtırmakta ve sayfayı statik yapıdan uzaklaĢtırmaktadır. Bu 

durum, haberin kolay anlaĢılır ve etkili olmasının önünü açmaktadır. Ayrıca infografik 

haberlerde sayısal verilerin grafik veya tablo gibi veri görselleĢtirme öğelerinden 

yararlanılarak verilmesi, haber anlatı yapısını zenginleĢtirmiĢtir. Sonuç olarak yeni iletiĢim 

teknolojileri, yarattığı yeni olanaklarla haber anlatı yapısında dönüĢüme yol açmıĢtır. Bu 

dönüĢüm haberde, metnin kısaltılması, görsel öğelere yer verilmesi ve istatistiki 

görselleĢtirmelere baĢvurulması gibi sonuçları doğurmuĢtur.  

  



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

353 

 

Kaynakça 

Berger, A. A. (1996). Kitle ĠletiĢiminde Çözümleme Yöntemleri. (Çev) M. Barkan, v.d. EskiĢehir: Eğitim Sağlık 

ve Bilimsel AraĢtırma ÇalıĢmaları Vakfı Yayınları. No:91. 

Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde Ġçerik Analizi, Teknikler ve Örnek ÇalıĢmalar.  Ankara: Siyasal Kitabevi. 

Erdoğan, Ġ. (2007). Pozitivist Metodoloji. Ankara: Erk Yayınları. 

Erdoğan Tosun, G. (2016). DeğiĢen Dünyada Gazetecilik: Yeni Eğilimler. Gülgün Erdoğan Tosun, Hanifi Kurt  

(Ed.), Değişen Dünyada Gazetecilik içinde. (s. 7-24). Ankara: Orion Kitabevi. 

Geray, H. (2003). ĠletiĢim ve Teknoloji: Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları. Ankara: 

Ütopya Yayınları. 

Howard, A. B. (2014). The Art and Science Of Data-Driven Journalism. New York: Tow Center for Digital 

Journalism, Columbia University. 

Krum, R. (2013). Cool Ġnfographics: Effective Communication With Data Visualization And design. Indiana: 

John Wiley and Sons. 

Lankow, J., Ritchie, J., Crooks, R. (2012). Infographics: The Power of Visual Storytelling. New Jersey: John 

Wiley & Sons. 

Muhabir: Habercinin Temel Kitabı. (2018). Ankara: Anadolu Ajansı Yayınları.  

Pavlik, J. V. (2013). Yeni Medya ve Gazetecilik. (Çev.: Müge Demir ve Berrin Kalsın). Ankara: Phoenix 

Yayınevi. (2001).  

Rajamanickam, V. (2005). Infographics Seminar Handout. Bombay: National Institute of Design, Ahmedabad 

Industrial Design Centre, Indian Institute of Technology,  

Segaran T., Hammerbacher, J. (2009). Beautiful Data. Canada: O‘Reilly Media. 

Toruk, Ġ. (2008). Gutenberg‘den Dijital Çağa Gazetecilik: Türkiye‘de Haber Siteleri. Ġstabul: Literatürk 

Yayınları. 

Walter, E., Gioglio, J. (2014). The Power of Visual Storytelling: How to Use Visuals, Videos, And Social Media 

To Market Your Brand. New York: Mcgraw-Hill Education. 

Yurdigül, Y. (2013). Habercinin Kimliği: Türkiye‘de Haber Emekçilerinin Demografik Haritası.  Ġstanbul: Arı 

Sanat Yayınları. 

Anadolu Ajansı. (2018). https://aa.com.tr/tr/ekonomi/en-fazla-getiri-saglayan-yatirim-araci-belli-oldu/1112492. 

[EriĢim Tarihi: 12.04.2018]. 

Anadolu Ajansı. (2018). https://aa.com.tr/tr/dunyadan-spor/manchester-city-premier-ligde-sampiyonluga-cok-

yakin/1109028. [EriĢim Tarihi: 12.04.2018]. 

Anadolu Ajansı. (2018). https://aa.com.tr/tr/dunya/dunyadan-rusyaya-casus-tepkisi/1100542. [EriĢim Tarihi: 

12.04.2018]. 

  

https://aa.com.tr/tr/dunya/dunyadan-rusyaya-casus-tepkisi/1100542


 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

354 

 

ULUSLARARASI GĠRĠġĠMCĠLĠK VE ULUSLARARASI GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ 

ETKĠLEYEN UNSURLAR 
 

Burak ÇAMURDAN 
Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, 

 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasaları Programı, Denizli, Türkiye, bcamurdan@pau.edu.tr  

 

Bülent ARPAT 
Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksekokulu İSG Programı Denizli, Türkiye, barpat@pau.edu.tr  

 

Veli Rıza KALFA 
Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksekokulu Bankacılık Programı, Denizli, Türkiye, vrkalfa@pau.edu.tr  

 

Adnan AKġĠT 
Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü, Denizli, Türkiye, aaksit@pau.edu.tr  

Özet 

Günümüzde, doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) ekonomik geliĢme ve uluslararası entegrasyon için geçiĢ 

ekonomileri ve geliĢmekte olan ülkeler açısından dünyada gittikçe önem kazanan bir unsur haline gelmiĢtir. 

KüreselleĢen dünyada, uluslararası yatırımlar, ticaret ve giriĢimcilik açısından faaliyet alanlarını ciddi ölçüde 

geniĢletmektedir. Bu geliĢme paralelinde uluslararası iktisadi faaliyetlerde yatırım yapılan ülkelerin ekonomik 

kaynaklarıyla doğrudan iliĢkili olan bir önceki dönem doğrudan yabancı yatırım düzeyi, enflasyon, faiz, büyüme 

ve dıĢa açıklık oranları ana iktisadi belirleyiciler olarak tespit edilmiĢtir ve  doğrudan yabancı yatırımların 

yatırım yapılan ülke ekonomilerine güç kattığı anlaĢılmıĢtır. Bu iktisadi unsurlar, uluslararası giriĢimcilerin 

kararlarını doğrudan ve en ziyade etkilemektedir. Özellikle yaĢanan 2008 yılındaki global finansal kriz 

ortamında bu etmenler, giriĢimcilerin uluslararası hareket kabiliyetlerini daraltıcı yönde belirginleĢmiĢtir. Diğer 

taraftan Dünya Bankası tarafından yapılan araĢtırmalar sonucunda bir dizi bulgu, tedbir ve öngörü uluslararası 

yatırım faaliyetleri açısından ortaya konmuĢtur ki bunların çoğu bürokratik faktörlerdir. Bu faktörler çok 

önemsenmekte olup, politika yapıcıları bunları da dikkate alarak, dünya ölçeğinde geniĢleyen faaliyet alanlarında 

giriĢimciliğin önünü açabilecekleri gibi, dünya ticaret ve refah düzeyinin yükselmesine hizmet etmiĢ 

olacaklardır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası GiriĢimcilik, Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri, Bürokratik 

Faktörler.  

INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND FACTORS AFFECTING 

INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP 

Abstract 

Today, foreign direct investment (FDI) has become increasingly important in the world in terms of transition 

economies and developing countries for economic development and international integration. In the globalizing 

world, international investments, trade and entrepreneurship are expanding their fields of activity seriously. 

Parallel to this development, previous foreign direct investment levels, inflation, interest rates, growth and 

openness rates, which are directly related to the economic resources of the countries invested in international 

economic activities, have been determined as major economic determinants and it has been understood that FDI 

strengthens the economies of the invested countries. These economic factors directly and most exert influence on 

the decisions of international entrepreneurs. Especially in the context of the global financial crisis of 2008, these 

factors became more evident in terms of narrowing the international mobility of entrepreneurs. As a result of 

research conducted by the World Bank from the other side, a number of findings, measures and forecasts have 

been put forward in terms of international investment activities, many of which are bureaucratic factors. These 

factors are highly regarded, and policy makers will be able to take advantage of them as well as open up their 

entrepreneurship in the world's expanding areas of activity and serve to elevate world trade and welfare. 

Keywords: International Entrepreneurship, Determinants of Foreign Direct Investments, Bureaucratic 

Factors. 
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1. GiriĢ 

Bu çalıĢmanın amacı, uluslararası giriĢimcilik hakkında açıklayıcı bilgilerde bulunmak ve 

uluslararası giriĢimciliği etkileyen faktörleri belirlemektir. AĢağıda uluslararası giriĢimcilik 

kavramına ait bazı bilgilere yer verilmektedir. 

Zahra ve George (2002) göre ―uluslararası giriĢimcilik‖ terimi ilk olarak Morrow'un 

(1988) kısa bir makalesinde ortaya çıkmıĢtır. Bundan kısa bir süre sonra, McDougall'ın (1989) 

yerel ve uluslararası yeni giriĢimleri karĢılaĢtıran ampirik çalıĢması, uluslararası giriĢimcilik 

alanında akademik çalıĢmaların yolunu açmıĢtır (Oviatt ve McDougall, 2005: 537). 

Oviatt ve McDougall, 1997 yılında ―ulusal sınırların ötesindeki iĢ örgütlerinde değer 

yaratma ve büyüme hedefine sahip yeni ve yenilikçi faaliyetler‖ olarak tanımladığı 

uluslararası giriĢimcilik tanımını ―ulusal sınırları aĢan ve iĢletmelerde değer yaratmayı 

amaçlayan yenilikçi, proaktif ve riskli davranıĢların birleĢimi‖ Ģeklinde güncellemiĢtir 

(McDougall ve Oviatt, 2000: 903).  

Zahra ve George (2002: 11) uluslararası giriĢimciliği ―rekabet avantajı arayıĢında olan bir 

firmanın, iç piyasalarının dıĢında yatan fırsatları yaratıcı bir Ģekilde keĢfetme ve kullanma 

süreci‖ olarak tanımlamıĢtır. 

ÇavuĢgil ve Knight (2008: 69) ise, uluslararası giriĢimciliği, ―yenilikçi, küçük iĢletmelerin 

ulusal sınırlardan bağımsız dünyanın her yerinde iĢletmecilik fırsatlarını takip etmesidir‖ 

Ģeklinde tanımlamıĢtır. 

2. Literatür Taraması 

Tayauova (2009), uluslararası giriĢimcilik yönelimi, çevre koĢulları ve örgütsel unsurlar 

ile stratejik adaptasyon arasındaki iliĢkileri araĢtırmak için Kırgızistan‘da faaliyet gösteren 

Kırgız-Türk ĠĢadamları Derneği‘ne üye 56 Türk iĢletmesinden elde edilen verilere korelasyon 

ve regresyon analizlerini uygulamıĢtır. Yapılan korelasyon analizi sonuçlarından, uluslararası 

giriĢimcilik yönelimi ve örgütsel unsurlar ile stratejik adaptasyon arasında pozitif bir iliĢki 

olduğu ortaya çıkmıĢtır. ÇalıĢmada ayrıca, yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik açısından 

atılganların uluslararası giriĢimcilik yöneliminin daha yüksek olduğunu ortaya konulmuĢ, 

yapılan regresyon analizi sonucunda ise, bağımsız deği uluslararası giriĢimcilik yöneliminin 

stratejik adaptasyondaki değiĢimi açıklayabildiği tespit edilmiĢtir.   

AltuntaĢ vd (2015), çalıĢmalarında Türkiye‘deki ihracatçı iĢletmelerin uluslararası 

giriĢimciliği ile ihracat pazar performansları arasında iliĢki olup olmadığını araĢtırmıĢlardır. 

Bu amacı gerçekleĢtirmek için 660 iĢletme örneklem olarak kabul edilmiĢ, 10 kiĢiden az veya 

250 kiĢiden fazla eleman çalıĢtıran iĢletmeler ile yabancı ortaklı olan ve ihracata son bir yıl 
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içinde baĢlayan iĢletmeler örneklemden çıkarılmıĢ, sonuç olarak 437 ihracatçı iĢletmenin 

verisi çalıĢmada kullanılmıĢtır. AraĢtırma bulguları incelendiğinde, yurtdıĢı pazarlara dönük 

giriĢimciliğe dair yönelim ve davranıĢların, ihracat performansına olumlu etkisi olduğu ve 

uluslararasılaĢma düzeyi yüksek iĢletmeler ile diğerleri arasında ihracat pazar performansı 

açısından anlamlı farklılık bulunduğu ortaya çıktığı anlaĢılmaktadır. 

Faiz ve Üner (2015) küresel iĢletmelerin uluslararası giriĢimcilik yöneliminin proaktif 

olmalarını etkileyen faktörleri tespit etmeyi amaçlamıĢlardır. Bu amacı gerçekleĢtirmek için 

araĢtırmacılar Sakarya ilinde farklı sektörlerde faaliyetlerde bulunan küresel iĢletmeleri tespit 

etmiĢ ve nitel araĢtırma yöntemi kullanarak ilgili faktörlerin hangileri olduğu belirlenmeye 

çalıĢmıĢlardır. Küresel iĢletmelerin proaktif olmalarını etkileyen faktörler; fuarlar, bilgi, bilgi 

kaynakları, yönetici özellikleri, ağ bağlantıları ve güven olmak üzere altı baĢlık altında 

toplanmıĢtır. 

Barclay ve Boston (2015) uluslararası giriĢimciliği etkileyen faktörleri, altyapıya ek olarak 

politik, yasal, ekonomik ve kültürel çevreler olarak sıralamıĢtır. 

Kurt ve Bilge (2016) çalıĢmalarında uluslararası giriĢimcilik faaliyetlerinin ihracat pazar 

performansına etkilerini araĢtırmayı amaçlamıĢlardır. Bu amacı gerçekleĢtirmek için Manisa 

OSB‘nde faaliyet gösteren firmaların dıĢ ticaret departmanlarında çalıĢan kiĢilere 200 anket 

dağıtılmıĢ, sağlıklı cevap veren 120 kiĢinin anketlerinden elde edilen cevaplar veri olarak 

kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucundan, iĢletmelerin ihracat yapma süreleri arttıkça uluslararası 

giriĢimcilik yönelimlerinin de arttığı, ihracat pazar performansı ve uluslararası giriĢimcilik alt 

boyutları arasında çeĢitli yön ve kuvvetlerde iliĢki olduğu bulguları elde edilmiĢtir. 

ÇalıĢmadan ayrıca özellikle ihracata yeni baĢlayan iĢletmelerin uzun süredir ihracat yapanlara 

göre daha fazla rakiplerle iĢbirliği yaptıkları ve daha fazla istekli oldukları sonucuna da 

ulaĢılmıĢtır. 

Yalman ve Yalman (2018), çalıĢmalarında geçiĢ ekonomilerinde ticari serbestleĢmeye 

paralel olarak geliĢen uluslararası giriĢimcilik faaliyetlerinin mevcut durumu ortaya konarak, 

ülkelerin büyüme ve kalkınmasındaki etkileri analiz etmiĢlerdir. Analizlerde, panel veri 

yöntemi kullanılmıĢtır, 2005-2016 yıllarına ait sağlıklı verilerin bulunabildiği 19 adet geçiĢ 

ülkesi ve 6 değiĢken ele alınmıĢtır. ÇalıĢmada doğrudan yabancı yatırımlar ve iĢ kurma 

maliyetleri ile büyüme arasında karĢılık nedensellik iliĢkisi bulunmuĢtur. Bir baĢka ifade ile 

uluslararası giriĢimcilik faaliyetleri büyümeye sebep olmaktadır. 

Reenu Kumari, Anil Kumar Sharma, (2017) panal data veri analizi yöntemiyle yapmıĢ 

oldukları çalıĢmalarında geliĢmekte olan ülkeler için yabancı sermaye yatırımlarının 

belirleyicileri olarak 1-piyasa büyüklüğü, 2-dıĢ ticaret açığı, 3-faiz oranı ve 4-beĢeri 
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sermayeyi tespit etmiĢlerdir ki geliĢmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı yatırım (DYY) 

giriĢine iliĢkin önemli katsayılar sağlayarak, piyasa büyüklüğü DYY giriĢinin en önemli 

belirleyicisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tespit uluslararası giriĢimcilerin yurtdıĢı yatırımları 

açısından bir rehber niteliğindedir. Literatürde bu anlamda yapılan diğer birçok araĢtırma 

mevcuttur. 

Cevis and Çamurdan (2007) çalıĢmalarında yurtdıĢı yatırımlarda giriĢimciler ve aynı 

zamanda yabancı sermaye ithal eden ülkeler açısından ana etmenleri bir panal data veri analizi 

ile irdelemiĢler ve sonuçta bu etmenleri 1-enflasyon oranı, 2-faiz oranı, 3-büyüme oranı ve 4-

dıĢ ticaret (dıĢa açıklık) oranı olarak belirlerken DYY giriĢlerinin daha ziyade ev sahibi 

ekonomilere güç verdiği yönünde bulgulara ulaĢmaktadırlar. Bu çalıĢmada enflasyon ve faiz 

oranları makroekonomik politika belirleyicileri, ticaret oranları (dıĢa açıklık) ve büyüme 

(piyasaya bağlı ekonomik belirleyiciler aracılığıyla) tüm temel ekonomik DYY giriĢleri 

doğrudan etkiledikleri olarak ortaya çıkarken uluslararası giriĢimcilerin bu faktörlere göre 

hareket etmeleri ve fizibilite yapmaları gereği önemli bir sonuçtur. 4.406 okuma ve 23 atıf 

alan bu çalıĢma aynı zamanda baĢka çalıĢmalara da feyz oluĢturmuĢtur. Hoang ve Goujon 

tarafından yapılan ampirik çalıĢmalarla birlikte Bagli ve Adhikary (2014), Na ve Lightfoot 

(2006), Rogmans ve Ebbers (2013), Hubler ve Keller (2010), Asiedu (2002), Edwards (1990), 

tarafından yapılan diğer çalıĢmalar DYY'nin herhangi bir ekonominin ticaret açıklığı ile 

pozitif iliĢkili olduğu yönünde tespitleri içermektedir. 

3. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

GeliĢmekte olan ülkelerde yaĢanan iç tasarruf yetersizliği ve sermaye birikiminin 

finansmanı için kullanılan çok uluslu Ģirket kaynaklı doğrudan yabancı yatırımların kalkınma 

sürecine katkısı özellikle irdelenmeye çalıĢılması gerekli bir husustur. Bu konuda, kalkınma 

ve doğrudan yabancı yatırımlar arasında güçlü bir iliĢkinin bulunduğu ve bu yatırımların 

geliĢmekte olan ülkelerde kalkınmanın en önemli öğesi olduğunu savunanlar kadar, bu 

yatırımların hedef ülkenin ekonomik yapısını daha kötüleĢtirmekten öteye gidemediğini ifade 

eden görüĢler de bulunmaktadır. Bu çerçevede, kalkınma perspektifinde, çokuluslu Ģirket 

giriĢimlerinin ve dolayısıyla doğrudan yabancı yatırımların geliĢmekte olan ülke ekonomileri 

üzerinde olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilmeye alınmaktadır ki bu gayretler o ülkelere 

yabancı yatırımcıları yöneltecek en değerli motivatörlerdir.  

Literatür taramasından da izlenebildiği üzere uluslararası iktisadi faaliyetlerde yatırım 

yapılan ülkelerin ekonomik kaynaklarıyla doğrudan iliĢkili olan 1-piyasa büyüklüğü, 2-dıĢ 

ticaret açığı, 3-faiz oranı ve 4-beĢeri sermaye, 6-enflasyon, 7- büyüme 8- dıĢa açıklık oranları 
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ana iktisadi belirleyiciler olarak tespit edilmiĢtir.  Bu iktisadi unsurlar, uluslararası 

giriĢimcilerin kararlarını doğrudan ve en ziyade etkilemektedir. Doğrudan yabancı 

yatırımların yatırım yapılan ülke ekonomilerine güç katması açısından özellikle globalleĢme 

sürecinde çokuluslu Ģirketlerin faaliyetleri, yani uluslararası giriĢimciliğin önemi çok daha 

fazla artarak devam etmiĢtir. Elbette ve aynı zamanda uluslararası giriĢimcilik faaliyetleri 

neticesinde kazanç artırma fırsatları da giriĢimcilerin ulusal piyasalardan uluslararası 

piyasalarda yönelmelerine neden olmaktadır. Sadece giriĢimciler değil ülkeler de ya dıĢ alım 

ya da dıĢ satım yoluyla ekonomilerine pozitif ivme kazandırma gayretindedirler. 

Özellikle 2008 yılında yaĢanan global finansal kriz sonrası ortaya konan bu etmenler, 

giriĢimcilerin uluslararası hareket kabiliyetlerini daraltıcı yönde etki oluĢturmuĢsa da daha 

önce yaĢanan krizler sonrası olduğu gibi büyüme, geliĢme ve kalkınma için yabancı sermaye 

yatırımlarının kaçınılmaz olarak talep görmesi özel bir önem arz etmektedir. Diğer taraftan 

Dünya Bankası tarafından yapılan araĢtırmalar sonucunda bir dizi bulgu, tedbir ve öngörü 

uluslararası yatırım faaliyetleri açısından ortaya konmuĢtur ki bunların çoğu bürokratik 

faktörlerdir. Bu faktörler çok önemsenmekte olup, politika yapıcıları bunları da dikkate 

alarak, dünya ölçeğinde geniĢleyen faaliyet alanlarında giriĢimciliğin önünü açabilecekleri 

gibi, dünya ticaret ve refah düzeyinin yükselmesine hizmet etmiĢ olacaklardır. 
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Özet 

Türkiye‘de meslek yüksekokullarında (MYO) iĢbaĢı eğitimleri yoluyla yüksek öğrenimli genç iĢsizliğin 

azaltılması amaçlanmaktadır. ĠĢbaĢı eğitimi, MYO öğrencilerinin iĢgücü piyasalarına geçiĢ uygulamalarından 

biridir. Bu uygulama ile öğrencilere bir taraftan emek piyasalarının ihtiyaç duyduğu nitelikler kazandırılırken, 

diğer taraftan öğrencilerin bu piyasaları tanımaları amaçlanmaktadır. Bu yolla öğrenciler bir yandan iĢgücü 

pratikleri kazanırken, diğer yandan küçük ücret gelirleri ile bütçesine katkı sağlamaktadır. Bu araĢtırmanın amacı 

Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulunda 4 programda 5 dönemdir uygulanmakta olan iĢbaĢı 

eğitimlerini bugün gelinen nokta itibarıyla tayin edilen kriterler açısından ilerleme ve gerileme durumunu ortaya 

koymaktır. Bu amacı gerçekleĢtirmek için Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu‘nun 3+1 iĢbaĢı 

eğitim sistemine giriĢ yaptığı 2015-2016 güz dönemindeki 74 öğrencinin likert tipli 13 ifadeye verdikleri yanıtlar 

ile bu dönemden 2017-2018 bahar dönemine kadar olan ve 3+1 iĢbaĢı eğitim sistemi kapsamında bulunan 372 

öğrencinin likert tipli 13 ifadeye verdikleri yanıtlar karĢılaĢtırılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre, iĢbaĢı 

eğitiminin niteliğini değerlendiren her değiĢken için artan skorlar elde edilmiĢtir. Buna göre MYO‘larda iĢbaĢı 

eğitimlerinin öğrencilere nitelik sağlama iĢlevini yerine getirmede baĢarılı bir model olduğu ve giderek daha çok 

destek gördüğü söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: ĠĢbaĢı eğitimi, meslek yüksekokulu, iĢgücü piyasaları. 

YESTERDAY AND TODAY THE JOB OF THE VOCATIONAL EDUCATION IN 

TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS-HONAZ VOCATIONAL SCHOOL 

EXAMPLE 

Abstract 

In Turkey, vocational schools (VS) through higher education and job training are intended to reduce youth 

unemployment. On the job training is one of the transition of VS students to the labor market. With this 

application, the students are given the qualifications needed by the labor market from one side and the students 

from the other side are aiming to recognize these markets. In this way, while students gain labor practices on the 

one hand, they contribute to small wage incomes and their budget. The purpose of this research is to reveal the 

progress and retrenchment of the on-the-job training, which is being implemented in Honaz VS of Pamukkale 

University for 5 periods in 4 programs, in terms of the criteria determined according to today's point. According 

to the results of the research, increasing scores were obtained for each variable evaluating the quality of 

workplace training. According to this, it can be said that on-the-job training in vocational schools is a successful 

model for fulfilling the function of providing quality to the students and is receiving increasing support. 

Keywords: On-the-job training, vocational school, labour market.  

1. GiriĢ 

Türkiye‘de ki genç iĢsizliğinde en büyük oran üniversite mezunlarına aittir. Günümüzde 

Üniversite öğrenimine daha kolay eriĢim ile lise mezunlarına, geçmiĢe göre daha kolay 

üniversite öğrenimine geçiĢ hakkı sağlamaktadır. Ancak üniversiteye giriĢte ortaya çıkan bu 

kolaylık, belli temel alanlar dıĢında mezuniyet sonrası daha kolay iĢ bulma yerine, tersine, 
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eğitimine uygun düzgün iĢler bulamama endiĢesine bırakmıĢ durumdadır. Bu yüzden 

mezunlar iĢ bulabilseler bile eğitim-istihdam uyumları zayıf olmakta, bu durum da hem 

iĢgücünün devir hızını arttırmakta hem de mezunların eğitimlerine uygun iĢ bulma konusunda 

ümitsizliklerini arttırmaktadır.  

Üniversite eğitimi, bireylerin iĢgücü piyasasına katılımları öncesi alacakları eğitimin en 

son halkasını oluĢturmaktadır. Bu durum öğrencinin, iĢgücü piyasalarına uygun vasıfta 

yetiĢmesinde programın/bölümün müfredatını ve stajlarını daha da kritik hale getirmektedir.   

AraĢtırmamız sadece MYO‘ları ekseninde yürütülecektir. MYO‘lar gerek verdikleri 

eğitimle, gerekse mezunlarına uygun nitelik kazandıramamakla günümüzde en çok eleĢtirilen 

yükseköğretim kurumlarının baĢında gelmektedir. Adeta Üniversitelerin üvey evladı gibi 

görülen ve Kurumsal önceliklerin hep uzağında tutulan MYO‘larında uzun süreli staj 

uygulamalarını içeren iĢbaĢı eğitimi programları, öğrencilerin nitelik kazanması yoluyla 

mezuniyet sonrası düzgün iĢlerde istihdam olanağı sağlayabileceği bir uygulama modülü 

olarak giderek yayılmaktadır.  

AraĢtırmamızın amacı Pamukkale Üniversitesi Honaz MYO‘unda 2014-2015 öğretim yılı 

müfredatında baĢlatılan ve fiili olarak 2015-2016 öğretim yılında ilk kez iĢbaĢı eğitimine 

gönderilen öğrencilerden alınan geri bildirimlerle, ilk dönemden 2017-2018 öğretim yılı güz 

dönemi sonuna kadar uygulamada alınan mesafeyi ilerleme/gerileme bağlamında 

değerlendirerek, modelin uygulanabilirliği ve devamına dönük tahminlerde bulunmaktır.   

2. Literatür Taraması 

Türk, Bakkal ve Türk (2017) çalıĢmalarında 3+1 iĢyeri eğitim modeli kapsamında bulunan 

öğrencilerin, modelin iĢleyiĢi ve uygulama sonrasında beklentilerin karĢılanıp 

karĢılanmadığını ve beklentiler arasında fark olup olmadığı tespit etmeye çalıĢmıĢlar, bu 

amacı gerçekleĢtirmek için, Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu‘nun sosyal ve teknik 

programlarında okumakta olan 200 öğrenciye anket yapmıĢlardır. Yapılan çalıĢmadan, iĢyeri 

eğitim modelinin Meslek Yüksekokulları‘nda uygulanması gerektiği, program kapsamında 

bulunan öğrencilerin, kapsam dıĢındaki öğrencilere nazaran iĢ bulma sürecinde avantaj elde 

ettiği ve eğitim modelinin kariyer planlamaya katkılar sağladığı sonuçlarını çıkarmak 

mümkündür. 

Özsoy (2013) eğitimdeki sorunun önemli bir parçasının uygulama eksikliği olarak ifade 

etmektedir. Bu eksikliğin giderilmesi için derslerde yapılan uygulamaların sadece okullarda 

iyileĢtirilmesi Ģeklindeki bir çözüm fazla gerçekçi görünmediğini belirtmektedir. Uygulama 

eksikliğinin asıl çözümün sanayi ile iĢbirliği yapılarak uygulanacak ―iĢyeri eğitimi‖ 
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olabileceğini düĢünmekte, iĢyeri eğitiminin uygulama eksikliğinin giderilmesi için iyi bir 

yöntem olarak belirtmektedir. 

Aksin (2014), 3+1 eğitim sisteminde öğrenim gören öğrenciler ile klasik eğitim 

sisteminde öğrenim gören öğrencilerin mesleki eğitim, staj ve 3+1 ile ilgili görüĢlerini 

karĢılaĢtırmıĢ, 3+1 eğitim sistemi ile ilgili olarak sadece 3+1 eğitim sistemi içerisinde 

öğrenim gören öğrencilerin görüĢleri değerlendirmiĢtir. ÇalıĢmadan elde edilen sonuçla 

incelendiğinde, 3+1 eğitim sisteminde öğrenim gören öğrencilerin, mesleki açıdan ve eğitim 

sistemi açısından sorulan sorulara, klasik eğitim sisteminde öğrenim gören öğrencilere göre 

yaklaĢık %25 oranında daha olumlu cevap verdikleri ve 3+1 eğitim sistemini tavsiye ettikleri 

belirlenmiĢtir. 

AkĢit vd, Meslek Yüksekokullarında uygulanmakta olan iĢbaĢı eğitimi programındaki 

öğrenci algılarının belirlenmesi amaçlamaktadırlar. AraĢtırma sonuçları incelendiğinde 

program kapsamındaki öğrencilerin daha kalifiye eleman haline gelmeleri, iĢyerindeki iĢleyiĢi 

ve insan iliĢkilerini daha iyi kavramaları, iĢe baĢladıklarında daha az hata oranıyla çalıĢmaları, 

performanslarında artıĢ olması ve iletiĢi seviyelerinde geliĢmeler olmaları beklenilmektedir. 

Yılmaz ve Çetin (2016), çalıĢmalarında, uygulamalı eğitimin iĢyerlerinde görülmeye 

baĢlandığı dönem ile önceki dönemdeki öğrencilerin genel baĢarı düzeylerini karĢılaĢtırmaktır 

ÇalıĢmadan, iĢyerinde gerçekleĢtirilen uygulamalı eğitimin öğrencilerin genel baĢarı düzeyini 

artırdığı ve kendi isteğiyle kayıt sildirme oranını ciddi Ģekilde azalttığı sonuçlarına 

ulaĢmıĢlardır. 

Erol (2016), çalıĢmasında Sakarya Üniversitesi‘nin beĢ yıldır uyguladığı 3+1 eğitim 

modelinde baĢ faktör olan öğrencilerin modele yönelik bakıĢ açılarını, uygulamada 

gözlemledikleri sorunları, çözüm önerilerini ve beklentilerini analiz etmeyi 

amaçlamaktadırlar. ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde araĢtırmacılar, staj 

denetimlerin sadece öğrencilerle değil iĢverenlerle de yapılmasını, belirli standartlara sahip 

olmayan iĢletmelerin sistemden çıkarılmasını, baĢta Ġngilizce olmak üzere Rusça ve Arapça 

mesleki yabancı derslerin olmasının gerekli olduğunu düĢünmektedirler. 

GümüĢ (2016), çalıĢmasında Sakarya bölgesindeki meslek liselerinde okuyan öğrencilerin 

iĢ yeri eğitim uygulamaları ile Sakarya Üniversitesindeki 14 meslek yüksekokulunda okuyan 

öğrencilerin 3+1 eğitim sisteminin karĢılaĢtırılmasını yapmayı ve mesleki açıdan, bilgi, beceri 

ve davranıĢlardaki geliĢmeleri saptamayı amaçlamıĢlardır. ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlar 

incelendiğinde, çalıĢma kapsamına dahil olan iĢverenlerin % 74‘ünün iĢ yeri eğitim 

uygulamasının, meslek yüksekokulu öğrencilerinin iĢ yapma becerilerine olumlu katkı 
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sağladığını, % 71‘inin ise 3+1 eğitim uygulaması alan meslek yüksekokulu mezunlarını 

istihdam için öncelikle tercih ettiklerini düĢündükleri öğrenilmiĢtir. 

3. Yöntem 

AraĢtırma deneysel olmayan, boylamsal yöntemle icra edilmiĢ olup nicel araĢtırma 

desenine uygundur. AraĢtırmanın ilk verileri 2015-2016 eğitim öğretim yılının güz 

döneminde, son verileri ise 2017-2018 eğitim öğretim yılında olmak üzere toplamda 5 

dönemde toplanan verilerle yürütülmüĢtür. AraĢtırmada veri toplama amacıyla anket yöntemi 

kullanılmıĢtır. Anket 13 maddeden oluĢmakta olup aynı zamanda öğrencinin demografik 

özelliklerini açıklayan sorularla desteklenmiĢtir. Anketlerde beĢli Likert cevap bileĢeni 

kullanılmıĢ ve öğrencilerden değiĢkenlere hiç katılmıyorum ve tamamen katılıyorum 

skalasında soruları yanıtlamaları talep edilmiĢtir. Anketlerin uygulaması iki Ģekilde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bir kısmı iĢyeri denetimleri sırasında anket formunun öğrenciye teslimi 

ve eĢ zamanlı uygulama sonrası geri teslimi ile, geri kalan kısmı ise öğrencilere anketin 

elektronik posta ile gönderilip alınması ile sağlanmıĢtır. 

AraĢtırma analizlerinde sadece betimsel istatistiki yöntemler kullanılmıĢtır. Bu yöntemler 

ortalama ve standart sapmadır. 1. dönem sonu yapılan anket sonrası her dönemin ardından 

uygulanan anketler birikimli olarak elde edilmiĢtir. AraĢtırma analizlerinde 1. Dönem sonu 

istatistiki bulgular ile 5. Dönem sonu istatistiki bulgular karĢılaĢtırılmıĢtır. 1. Dönem sonu 

dahil her dönem içinde elde edilen veri, araĢtırmanın nihai veri setini birikimli olarak ortaya 

koymaktadır.  

3.1. Bulgular 

AĢağıdaki tablolarda her bir ifadenin karĢılaĢtırması ayrı ayrı yapılmaktadır. 

Tablo 1: ĠĢbaĢı eğitimi sistemi, mesleki bilgi birikimime katkı sağlamaktadır. 

 
2015-2016 güz dönemi 

2015-2016 güz dönemi ile 2017-2018 güz 

dönemi aralığı 

Ġfade Ortalama 
Standart 

Sapma 
Ortalama Standart Sapma 

ĠĢbaĢı eğitimi sistemi, mesleki 

bilgi birikimime katkı 

sağlamaktadır. 
3,55 1,536 3,91 1,315 

―ĠĢbaĢı eğitimi sistemi, mesleki bilgi birikimime katkı sağlamaktadır‖ ifadesine verilen yanıtların 

ortalama değerleri karĢılaĢtırıldığında, ortalama değerlerin zaman içerisinde artıĢ gösterdiği 

görülmektedir. Bu artıĢın nedeni, iĢbaĢı eğitim sisteminin ders programlarıyla bağlantılı olması ve 

süreç esnasında ders müfredatlarıyla iĢbaĢı eğitim sistemi arasında kurulan iliĢkinin daha da 

sağlamlaĢması ve iĢbaĢı eğitiminde, eğitim ile istihdam arasında kurulan iliĢkinin artması olarak 

gösterilebilir. Nihai olarak eğitim ile istihdam arasındaki bağlantının artmasının sonucu olarak 
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öğrencilerin mezuniyet sonrası çalıĢacakları iĢlerin ―decent work‖ olarak tabir edilen düzgün iĢ olması, 

niteliklerine en uygun iĢ olması ve buna bağlı olarak daha yüksek ücret düzeylerinde çalıĢtırılması 

beklenebilir. Bu durum aynı zamanda iĢgücü piyasalarına geçiĢ sürecinde genç iĢgücünün büyük 

oranda yaĢadığı ―niteliğe uygun iĢ bulamama, iĢ beğenmeme, vasıf gerektirmeyen iĢleri kabullenme 

vb.‖ geçiĢ problemlerini de önlemeye muktedir olacağı söylenebilir.  

Tablo 2: ĠĢyerinde yaptığımız iĢ ile okulda aldığımız eğitim birbirine uygun ve birbirini 

tamamlamaktadır. 

 
2015-2016 güz dönemi 

2015-2016 güz dönemi ile 2017-2018 güz 

dönemi sonu aralığı 

Ġfade Ortalama 
Standart 

Sapma 
Ortalama Standart Sapma 

ĠĢyerinde yaptığımız iĢ ile 

okulda aldığımız eğitim 

birbirine uygun ve birbirini 

tamamlamaktadır.  

2,72 1,390 3,01 1,384 

―ĠĢyerinde yaptığımız iĢ ile okulda aldığımız eğitim birbirine uygun ve birbirini tamamlamaktadır‖ 

ifadesine verilen yanıtların ortalama değerleri karĢılaĢtırıldığında ortalama değerlerin zaman içerisinde 

artıĢ gösterdiği görülmektedir. Bu artıĢın nedeni olarak, iĢbaĢı eğitim sistemine katılan firma sayısının 

artması gösterilebilmektedir. ĠĢbaĢı eğitim sistemine katılan firma sayısı arttıkça sektör çeĢitliliği 

artmakta, bu nedenle öğrenciler, okudukları programa uygun iĢyerlerinde staj yapabilmektedirler. Bu 

durum öğrencilerin mesleki bilgi birikiminin artmasına yol açmaktadır. 

Tablo 3: ĠĢyerindeki birim sorumluları, iĢbaĢı eğitimime yeterince katkı sağlıyor. 

 
2015-2016 güz dönemi 

2015-2016 güz dönemi ile 2017-2018 güz 

dönemi sonu aralığı 

Ġfade Ortalama 
Standart 

Sapma 
Ortalama Standart Sapma 

ĠĢyerindeki birim sorumluları, 

iĢbaĢı eğitimime yeterince katkı 

sağlıyor.  
3,32 1,554 3,90 1,297 

―ĠĢyerindeki birim sorumluları, iĢbaĢı eğitimime yeterince katkı sağlıyor‖ ifadesine verilen 

yanıtların ortalama değerleri karĢılaĢtırıldığında ortalama değerlerin zaman içerisinde artıĢ gösterdiği 

görülmektedir. Bu artıĢın nedeni olarak, öğrenciler tarafından iĢyerleri hakkında yapılan geri dönüĢler 

örnek olarak gösterilebilmektedir. Sisteme uyum sağlayamayan iĢyerleri ile yapılan anlaĢmalar zaman 

içerisinde iptal edilmiĢ, yerine sisteme uyum sağlaması muhtemel olan yeni iĢyerleri ile anlaĢmalar 

yapılmıĢtır. ĠĢbaĢı eğitimi programlarının zaman içinde ilgili MYO‘lar tarafından tanıtımları yapılarak 

bu sayede iĢverenler tarafından amaçlarının idrak edilmiĢ ve bu nedenle iĢgücü partnerlerince daha 

büyük oranda çaba harcanıyor olması da bu veriyi ortaya koymuĢ olabilir. ĠĢbaĢı eğitimleri ile ilgili 

aynı idrakin öğrencilerin birbiri ile etkileĢimleri sonucu artması da bu verinin zaman içinde 

yükselmesinin baĢka bir nedeni olabilir. Yukarıdaki değiĢkenler açısından açıklandığı gibi zaman 

içinde programa katılacak öğrencilerin eğitimlerine uygun doğru iĢyerlerine yerleĢtirilmesi 

performansının artmıĢ olması da bu artan ivmenin gerekçesi olabilir. 



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

365 

 

Tablo 4: ĠĢbaĢı eğitimi programı sonrasında daha kolay iĢ bulabileceğim. 

 
2015-2016 güz dönemi 

2015-2016 güz dönemi ile 2017-2018 

güz dönemi sonu aralığı 

Ġfade Ortalama 
Standart 

Sapma 
Ortalama Standart Sapma 

 ĠĢbaĢı eğitimi programı 

sonrasında daha kolay iĢ 

bulabileceğim. 
3,18 1,282 3,47 1,317 

ĠĢbaĢı eğitim programının Honaz Meslek Yüksekokulu kapsamında baĢarılı olduğu, bu baĢarının 

da zamanla arttığı, Tablo 4‘teki ortalama değerlerinin birbirleriyle karĢılaĢtırılmasıyla ortaya 

çıkmaktadır. Meslek Yüksekokulları‘nın temel görevlerinden biri de iĢgücü piyasasının ihtiyaç 

duyduğu ara elemanları yetiĢtirmektir. Tablo 4‘ten anlaĢıldığı üzere iĢbaĢı eğitim programı 

kapsamında bulunan öğrenciler, bu program sayesinde daha kolay iĢ bulabileceklerini ifade 

etmiĢlerdir. Bu bulgu, bu araĢtırma da ele alınan diğer maddelerde ortaya çıkan artıĢların tipik bir 

yansıması olarak değerlendirilebilir. Arpat vd. (2017)‘nin yapmıĢ oldukları araĢtırma sonuçları 

incelendiğinde Honaz MYO‘nda okuyan ve bulunduğu iĢyerinde iĢbaĢı eğitimi yapan öğrencilerin 

%37,8‘sinin iĢ teklifi aldığı, iĢbaĢı eğitimi sonrası mevcut iĢyerinde çalıĢma arzusunda olan ve 

yapılacak iĢ teklifini kabul edeceklerin oranının ise %44,6 olduğu bilgisine ulaĢılmaktadır. 

Tablo 5: Bölümümden mezun olduğumda bu uygulamanın olmadığı diğer meslek yüksekokul 

mezunlarından daha avantajlı olacağım. 

 
2015-2016 güz dönemi 

2015-2016 güz dönemi ile 2017-2018 güz 

dönemi sonu aralığı 

Ġfade Ortalama 
Standart 

Sapma 
Ortalama Standart Sapma 

Bölümümden Mezun 

Olduğumda Bu Uygulamanın 

Olmadığı Diğer Meslek 

Yüksekokul Mezunlarından 

Daha Avantajlı Olacağım. 

3,71 1,288 3,83 1,244 

Tablo 5‘teki ortalama değerleri karĢılaĢtırıldığında, iĢbaĢı eğitim programı kapsamında 

bulunan öğrencilerin mezun olduklarında, bu kapsamda bulunmayan mezunlara oranla daha 

avantajlı olacakları düĢüncesinin az da olsa arttığı görülmektedir. Diğer maddelerdeki 

artıĢlarla karĢılaĢtırıldığında bu bulgunun görece daha az oranda artıĢının sebebi, bu uygulama 

hakkında öğrencilere ilgili MYO bağlamında yeterli düzeyde bir propaganda yapılmadığına 

iĢaret etmektedir. Bir baĢka deyiĢle, programın tanıtımının, MYO‘nun tanıtımına göre daha 

baĢarılı olarak gerçekleĢtirildiği anlaĢılmaktadır.  

Tablo 6: ĠĢyerim, program sonrası beni uzun süreli istihdam etmek arzusundadır. 

 
2015-2016 güz dönemi 

2015-2016 güz dönemi ile 2017-2018 güz 

dönemi sonu aralığı 

Ġfade Ortalama 
Standart 

Sapma 
Ortalama Standart Sapma 

ĠĢyerim, program sonrası beni 

uzun süreli istihdam etmek 

arzusundadır. 
2,97 1,35 3,32 1,268 
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Tablo 6‘da yer alan ortalama değerlerine bakıldığında iĢyerlerinin, iĢbaĢı eğitim programı 

kapsamında bulunan öğrencileri istihdam etme arzularında artıĢ olduğu görülmektedir. 

Tablo 7: ĠĢbaĢı eğitimim sırasında aldığım ücret, iĢyerine adaptasyonum için yeterlidir. 

 
2015-2016 güz dönemi 

2015-2016 güz dönemi ile 2017-2018 güz 

dönemi sonu aralığı 

Ġfade Ortalama 
Standart 

Sapma 
Ortalama Standart Sapma 

ĠĢbaĢı eğitimim sırasında 

aldığım ücret, iĢyerine 

adaptasyonum için yeterlidir.  

 

2,85 1,489 3,00 1,407 

Tablo 7‘de yer alan ortalama ve standart sapma değerleri incelendiğinde, iĢbaĢı eğitimi 

sırasında alınan ücretin, iĢyerine adaptasyonu için yeterli olmadığı sonucuna ulaĢmak 

mümkündür. 

Tablo 8: Bu program sonrası istihdam edilme ihtimalim, aldığım ücretten daha motive 

edicidir. 

 
2015-2016 güz dönemi 

2015-2016 güz dönemi ile 2017-2018 güz 

dönemi sonu aralığı 

Ġfade Ortalama 
Standart 

Sapma 
Ortalama Standart Sapma 

Bu program sonrası istihdam 

edilme ihtimalim, aldığım 

ücretten daha motive edicidir. 
3,12 1,572 3,32 1,380 

Yukarıda verilen tablodan, iĢbaĢı eğitim programına katılan öğrencilerin mevcut 

iĢyerlerinde istihdam edilme arzularının, programa katılmaları nedeniyle aldıkları ücretten 

daha fazla motive edici olduğu sonucuna ulaĢmak mümkündür. Bu bulguya göre, öğrencilerin 

iĢbaĢı eğitimi sırasında yaptıkları pratiklerin alınan eğitim ile arasındaki bağlantının ilk 

uygulama dönemine göre yükselmesi, bir baĢka deyiĢle öğrencilerin öğrenim gördükleri 

alanla daha yüksek oranda bağlantılı iĢyerlerine yerleĢtirilmesi olabilir.  

Tablo 9: ĠĢyerinde çalıĢanlarla sağlıklı bir iletiĢim içerisindeyim. 

 
2015-2016 güz dönemi 

2015-2016 güz dönemi ile 2017-2018 güz 

dönemi sonu aralığı 

Ġfade Ortalama 
Standart 

Sapma 
Ortalama Standart Sapma 

ĠĢyerinde çalıĢanlarla sağlıklı 

bir iletiĢim içerisindeyim. 
4,01 1,287 4,25 0,995 

Tablo 9‘da yer alan her iki ortalama değeri, iĢbaĢı eğitim siteminin ilk kez uygulandığı 

dönemden bu yana öğrencilerin iĢyerlerinde bulunan çalıĢanlarla sağlıklı bir iletiĢim 

içerisinde bulunduklarını göstermektedir. Bu bulgu, uygulamanın gerek öğrenciler gerekse 

iĢyerleri tarafından içselleĢtirildiğine iĢaret etmektedir.  
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Tablo 10: ĠĢyeri çalıĢanlarının davranıĢları oldukça dostça ve yardımseverdir. 

 
2015-2016 güz dönemi 

2015-2016 güz dönemi ile 2017-2018 

güz dönemi sonu aralığı 

Ġfade Ortalama 
Standart 

Sapma 
Ortalama Standart Sapma 

ĠĢyeri çalıĢanlarının 

davranıĢları oldukça dostça ve 

yardımseverdir 
3,89 1,318 4,31 1,015 

Yukarıda verilen tablodaki ortalama değerlerinden, öğrencilerin iĢyerlerindeki çalıĢanların 

davranıĢlarından memnun oldukları ve bu memnuniyetin yıllar itibariyle artıĢ gösterdiği 

bilgisini elde etmek mümkündür. Bu bulgu, tablo 9‘daki sonuçlarla desteklenmektedir. 

Tablo 11: Okulda aldığım teorik bilgileri iĢyerinde kullanabiliyorum. 

 
2015-2016 güz dönemi 

2015-2016 güz dönemi ile 2017-2018 güz 

dönemi sonu aralığı 

Ġfade Ortalama 
Standart 

Sapma 
Ortalama Standart Sapma 

Okulda aldığım teorik bilgileri 

iĢyerinde kullanabiliyorum. 
2,81 1,45 3,49 1,356 

3+1 iĢbaĢı eğitim sisteminin Honaz Meslek Yüksekokulu‘nda uygulanmaya baĢladığı 

dönemde öğrenciler okulda edindiği teorik bilgileri, iĢyerlerinde kullanamadıkları tablodaki 

ilk ortalama değerinden anlaĢılırken, yine aynı tablodan 2017-2018 güz dönemine kadarki 

süreçte bu olumsuz durumun yavaĢ yavaĢ olumluya doğru seyrettiği görülmektedir. Bu 

bulgunun gerekçesi, iĢgücü piyasası partnerlerinin talepleri de dikkate alınarak ilgili 

MYO‘nda yapılan müfredat değiĢiklikleri olabilir.  

Tablo 12: ĠĢyerindeki fiziki çalıĢma ortamı ve çalıĢma koĢulları sağlığım ve güvenliğim için 

uygundur. 

 
2015-2016 güz dönemi 

2015-2016 güz dönemi ile 2017-2018 güz 

dönemi sonu aralığı 

Ġfade Ortalama 
Standart 

Sapma 
Ortalama Standart Sapma 

ĠĢyerindeki fiziki çalıĢma 

ortamı ve çalıĢma koĢulları 

sağlığım ve güvenliğim için 

uygundur.   

3,53 1,365 3,85 1,260 

Tablo 12‘deki ortalama değerlerinden, program kapsamındaki öğrencilerin iĢyerinin fiziki 

çalıĢma ortamından ve çalıĢma koĢullarından memnun oldukları anlaĢılmaktadır. Bu bulgu, 

öğrencilerin iĢbaĢı eğitimi için doğru iĢyerlerine yerleĢtirildiğine iĢaret etmektedir. Piyasalar 

açısından değerlendirildiğinde ise, 6331 sayılı ĠSG yasasının iĢyerlerince uygulama 

performansının giderek arttığı yönünde değerlendirilebilir.  
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Tablo 13: ĠĢbaĢı eğitimi yaptığım iĢyerinde, iĢbaĢı eğitimim sonrası çalıĢmak isterim. 

 
2015-2016 güz dönemi 

2015-2016 güz dönemi ile 2017-2018 güz 

dönemi sonu aralığı 

Ġfade Ortalama 
Standart 

Sapma 
Ortalama Standart Sapma 

ĠĢbaĢı eğitimi yaptığım 

iĢyerinde, iĢbaĢı eğitimim 

sonrası çalıĢmak isterim. 
2,82 1,4571 3,52 1,383 

Öğrenciler, iĢbaĢı eğitim sisteminin uygulanmaya baĢladığı 2015-2016 güz döneminde 

eğitim aldıkları iĢyerlerinde çalıĢıp çalıĢmama konusunda kararsız kalmakta veya iĢyeri 

tarafından yapılan iĢ tekliflerine mesafeli durmaktayken günümüzde, öğrencilerin iĢ 

tekliflerine geçmiĢ dönemlere nazaran olumlu yaklaĢtıkları görülmektedir.   Bu durum ayrıca, 

öğrencilerin iĢbaĢı eğitimi için yerleĢtirildikleri iĢyerinin öğrenim gördükleri alanla 

bağlantısının daha yakın olduğuna iĢaret edebilmektedir. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Bu araĢtırmada Honaz MYO‘nda uygulanan iĢbaĢı eğitim programlarının uygulama 

baĢlangıcından bu yana gerçekleĢen seyrinde, gelinen noktanın tespiti yoluyla karĢılaĢtırma 

yapılması amaçlanmıĢtır.  

AraĢtırmamız bulgularına göre ele alınan ve iĢbaĢı eğitimi programı performansını ele 

alan tüm maddeler bağlamında dikkate değer artıĢlar olduğu görülmüĢtür. Bu artıĢın, mevcut 

istemin iyileĢtirilmesi/geliĢtirilmesine yönelik olarak yapılan çalıĢmaların pozitif bir etki 

oluĢturduğuna iĢaret etmektedir. Nihai olarak gelinen bu daha olumlu noktanın aĢağıdaki 

eylemlerin sonucu olarak ortaya çıktığı değerlendirilmektedir: 

Öğrencilerin doğru iĢyerine yerleĢtirme performansı yüksekliği 

ĠĢbaĢı eğitiminde olan program müfredatlarının yenilenerek, piyasa beklentilerine uygun 

hale getirilmesi 

ĠĢbaĢı eğitiminin özellikle iĢ dünyasına baĢarılı bir Ģekilde tanıtılması sayesinde 

iĢyerlerinde, programın amaçlarının tam olarak gerçekleĢmesine olan bağlılık, 

Programın amaçlarının öğrencilere aktarımı ve öğrencilerin birbirleri ile iletiĢim ve 

etkileĢimleri ile programın etkili ve doğru Ģekilde kendi aralarında paylaĢımı. 

Bundan sonra konu ile ilgili olarak yapılacak araĢtırmalarda, programın performansının 

eğitimini sürdüren öğrenciler yerine mezuniyet sonra istihdam durumlarının araĢtırılarak 

yürütülmesi önerilmektedir. Bu araĢtırma, mezun takip programları ya da baĢka araĢtırma 

içerikleriyle sağlanabilir.  
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Özet 

ĠletiĢim teknolojilerinde süre giden yenilikler sonucunda ortaya çıkan Facebook, Twitter, Instagram gibi 

birçok yeni sosyal medya ortamı, yaĢamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiĢ bulunmaktadır. Bunun yanında, 

karĢılıklı yarar için koordinasyon ve iĢbirliğini kolaylaĢtıran ağlar, normlar ve sosyal güven gibi sosyal örgütlerin 

sahip oldukları özellikler olarak tanımlanan sosyal sermaye kavramı da son yıllarda farklı disiplinler tarafından 

araĢtırma konusu olmaktadır. Yapılan araĢtırmalar sonucunda, sosyal medya ve sosyal sermaye kavramlarının 

birbirleriyle yakın iliĢki ve etkileĢim içerisinde oldukları görülmektedir. Söz konusu kavramların ayrıca; 

ülkelerin, kiĢisel ve toplumsal geliĢmelerinin de önemli göstergesi durumunda oldukları görülmüĢtür. Yapılan 

literatür taraması sonucunda, sosyal medya üzerine yapılan birçok çalıĢmanın mevcut olduğu ancak sosyal 

medya ile sosyal sermaye üretimi arasındaki iliĢkiyi inceleyen çok az çalıĢmanın yapıldığı gözlemlenmiĢtir. Bu 

sebeple bu çalıĢmada ―sosyal medya‖ olarak adlandırılan yeni iletiĢim mecralarının kullanımının sosyal sermaye 

değeri üretip üretmediği, üniversite öğrencileri örneği üzerinden tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu bağlamda 

çalıĢmanın; literatürdeki mevcut boĢluğu doldurması açısından da önem arz ettiği düĢünülmektedir. ÇalıĢma 

sonucunda, üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımlarının sosyal sermaye değeri üretmediği, dolayısıyla 

sosyal sermayelerinin düĢük olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Buna ek olarak, üniversite öğrencilerinin sosyal 

sermayelerinin; cinsiyetlerine, üniversitelerine ve sınıflarına göre farklılaĢtığı görülmüĢtür. ÇalıĢma sonucunda, 

üniversite öğrencilerinin sosyal sermayelerinin artırılması konusunda birtakım önerilerde bulunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Sermaye, Üniversite Öğrencileri, Çanakkale, Kırgızistan.  

THE RELATION BETWEEN SOCIAL MEDIA AND SOCIAL CAPITAL: THE 

SAMPLE OF CANAKKALE AND BISHKEK UNIVERSITY STUDENTS 

Abstract  

Many new social media networks such as Facebook, Twitter and Instagram have emerged as an integral part 

of life as a result of continuous innovations in communication technologies. In addition that, the term of social 

capital, defined as social networks such as norms and social trust, facilitating co-ordination and cooperation for 

mutual benefit, has also been the topic of research in recent years by different disciplines. As a result of the 

studies, it has been seen that social media and social capital terms are close to each other and interact with each 

other. These terms have also been seen as important indicators of countries' personal and social development. As 

a result of the literature review, it has been observed that there are many studies on social media, but very few 

studies have done to examine the relation between social media and social capital production. For this reason, in 

this study, it has been tried to be determine through the sample of the university students whether that the use of 

new communication media called "social media" produced social capital value. Therefore, it has been thought 

that the study is also important in terms of filling the existing gap in the literature. As a result of the study, it has 

been concluded that the social media usage of university students did not produce social capital values and 

therefore their social capital levels were low. In addition that, it has been observed that the level of social capital 

of university students varies according to their gender, university and class. At the end of the study, some 

suggestions have been made to increase the social capital levels of university students. 

Keywords: Social Media, Social Capital, University Students, Canakkale, Kyrgyzstan. 
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1. GiriĢ  

Sosyal medya, yeni nesil web teknolojilerinin  getirdiği kullanıcı kolaylığı ve iletiĢim 

hızıyla yakalanan, eĢ zamanlı bilgi paylaĢımının takip edildiği  digital platformlar olarak 

tanımlanmaktadır (Mayfield, 2010). Birçok insanın mobil ve online olduğu digital çağda 

paylaĢım ve iletiĢim sınırı olmadan, özgür ve özgün bir tartıĢma zemini yaratan sosyal medya, 

kiĢi ve birey iletiĢimi sağlaması açısından son derece önemlidir. Sağladığı etkileĢim açısından 

sosyal medyanın, eğitim, araĢtırma ve bilgi sağlama anlamında da kapılarını ardına kadar 

açtığı görülmektedir. Son on yıl içerisinde ise özellikle akıllı telefonların yaygınlaĢması 

beraberinde sosyal medyanın dünya gündeminde etkin bir Ģekilde yer almasını ve dünyanın 

vazgeçilmez iletiĢim kaynaklarından birisi haline gelmesinin önünü açmıĢtır. Böylelikle 

sosyal medya toplumların temel kurumlarını hatta çalıĢma hayatlarını derinden etkileyecek bir 

konuma kavuĢmuĢ ve etkilediği coğrafya her geçen gün büyümüĢtür. 

OECD (2011) tarafından, sosyal medya ve sosyal sermaye kavramları yakından 

iliĢkilendirilmiĢ ve sosyal sermaye, ―grup içindeki veya gruplar arasındaki iĢbirliğini 

kolaylaĢtıran, birlikte paylaĢılan normlar, değerler ve anlayıĢlar ağı‖ Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

BaĢka bir tanıma göre ise sosyal sermaye, bir toplumdaki kiĢilerin sahip olduğu güven, 

dürüstlük, bilgi paylaĢımı, dayanıĢma gibi erdemlerin kiĢileri ortak yaĢamaya, birlikte 

çalıĢmaya ve sosyal yardımlaĢmaya yönlendiren bir olgu olarak tanımlanmıĢtır (GerĢil ve 

Aracı, 2011: 40). ĠletiĢim araçları ile birey, toplum, iktidar ve sermaye alanında yapılan 

çalıĢmalar incelendiğinde, sosyal medya ağlarının (Facebook, Twitter vb.), bireysel ve 

toplumsal sosyal sermaye ile iliĢkilendirildiği görülmüĢtür. Buradan hareketle, sosyal medya 

olarak adlandırılan iletiĢim ağlarının, sosyal sermaye değeri yarattığı söylenebilir. 

ÇalıĢma, temel olarak iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde, sosyal medya ve sosyal 

sermaye kavramları ve özellikleri ile konu ile ilgili araĢtırmalar eleĢtirel literatür taraması 

yapılarak incelenmiĢtir. Ġkinci bölümde; üniversite öğrencilerinin konu ile ilgili tutum, 

davranıĢ, algı ve görüĢlerini öğrenmeye yönelik nicel bir araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Yapılan yerli ve yabancı literatür taramasında, sosyal medya üzerine yapılan birçok 

çalıĢmanın mevcut olduğu ancak sosyal medya ile sosyal sermaye üretimi arasındaki iliĢkiyi 

inceleyen çok az çalıĢmanın gerçekleĢtirildiği gözlemlenmiĢtir. Bu bağlamda bu çalıĢmanın 

temel amacı, farklı sosyal medya ağlarını yoğun olarak kullandığı düĢünülen üniversite 

öğrencilerinin, sosyal medya kullanım alıĢkanlıkları ve sosyal medya ağlarını kullanımları ile 

sosyal sermayeleri arasında bir iliĢkinin olup olmadığı, iliĢki varsa söz konusu unsurlar 

arasında nasıl bir iliĢki bulunduğunun tespit edilmesidir. ÇalıĢma sonuçlarının, literatürdeki 

mevcut boĢluğa katkı sağlaması açısından da önemli olduğu düĢünülmektedir. 
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2. Literatür Taraması 

Genel olarak bireylerin internet ortamında birbirleri ile gerçekleĢtirdikleri diyaloglar ve 

paylaĢımlar sonucunda oluĢan sosyal medya, zaman ve mekân sınırlaması olmadan, 

paylaĢımın ve tartıĢmanın esas olduğu bir insani iletiĢim Ģekli olarak tanımlanabilir. Sosyal 

medya, teknoloji, telekomünikasyon, sosyal iletiĢimin kelimeler, görseller ve ses dosyaları 

aracılığı ile sağlandığı bir yapıya sahiptir. Sosyal medya ayrıca, insanların hikâyelerini ve 

tecrübelerini paylaĢtığı bir çerçeveye de sahiptir (Choi ve Shin, 2017). 

Sosyal sermayenin, ülkelerin ekonomik faaliyetlerine, toplumsal hayatın etkilerini ortaya 

koymayı amaçlayan sosyal içerikli yeni bir iktisadi kavram olduğu görülmektedir (Temple, 

2000). Sosyal sermaye insanlara, arzulanan hedeflere ulaĢmalarını sağlayacak biçimde 

eylemlerini koordine etme imkanı veren, sosyal yapılar içindeki yerleĢik normlar ve sosyal 

iliĢkiler olarak da ifade edilmektedir (Töremen, 2001). En basit tanımı ile sosyal sermayeyi; 

en az iki kiĢi arasında, güvene dayalı bir Ģekilde kurulabilen iletiĢim imkanı, biraz daha geniĢ 

bir tanımlamayla, toplumu oluĢturan fertler, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları 

arasındaki koordinasyon faaliyetlerini kolaylaĢtırarak toplumsal üretkenliği arttıran, güven, 

norm ve iletiĢim ağı özellikleri Ģeklinde tanımlamak mümkündür. Sosyal ağlar, yeni iliĢkilerin 

kurulması veya mevcut iliĢkilerin sonlandırılmasıyla zamanla değiĢebilirken, sosyal ağlardaki 

önemli değiĢikliklerin ise bireylerin sosyal sermayelerini etkileyebileceği ifade edilmiĢtir 

(Ellison vd., 2007: 1148). 

Yapılan yerli ve yabancı literatür taraması sonucunda, sosyal medya ile ilgili birçok 

çalıĢma olmasına rağmen, sosyal medya ve sosyal sermaye iliĢkisine yönelik çalıĢmaların 

oldukça sınırlı olduğu görülmüĢtür. Bu konudaki çalıĢmalardan biri, Nie (2001)‘in 

çalıĢmasıdır. Nie (2001), yapmıĢ olduğu çalıĢmasının sonucunda, internet kullanımının 

insanlarla yüz yüze görüĢmeyi azalttığını, bu sebeple bireyin sosyal sermayesinin de azaldığı 

sonucuna ulaĢmıĢtır. Field (2006), yapmıĢ olduğu çalıĢmasında, iletiĢim araçlarının özellikle 

internetin toplumsal düzeyde iletiĢim akıĢını ve sosyal sermayeyi artıran yönüne dikkat 

çekmiĢ ve iletiĢim araçlarının toplumsal sermaye bakımından en önemli yanının, bağlantıları 

sürekli ve güncel tutması olduğunu belirmiĢtir. Ellison, Steinfield ve Lampe (2007), yapmıĢ 

oldukları çalıĢmalarının sonucunda, sosyal medyada çevrimiçi geçirilen zamanın, çevrimiçi 

etkileĢim yaratması sebebiyle sosyal medyanın, sosyal sermayenin oluĢumuna katkıda 

bulunduğunu belirtmiĢlerdir. Hablemitoğlu ve Yıldırım (2009) tarafından yapılan çalıĢmanın 

sonucunda, Facebook sosyal kapitali ile Facebook tutumları ve yaĢam tatmini arasında 

karĢılıklı bir etkileĢim olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca, üniversite gençliği açısından sanal bir 

sosyal kapital olarak Facebook tutumları üzerinde toplumsal cinsiyetin ve internet kullanım 
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sıklığının etkili olduğu bulunmuĢtur. Babacan, HaĢlak ve Hira (2011), gerçekleĢtirdikleri 

çalıĢmalarının sonucunda, sosyal medyanın interaktif bir iletiĢim aracı olması, bireylerin 

sosyalleĢme ve sosyal sermayelerine katkısının bulunması, bireylerin daha özgür ve 

demokratik bir ortamda düĢüncelerini rahatlıkla ifade edebilmeleri gibi olumlu özelliklere 

sahip olmasının, yaĢanılan zamanın baĢat medya aracı olarak kabul edilmesini sağladığını 

belirmiĢtir. Sivil demokratik katılım ve sosyal medya arasındaki iliĢkide aracı değiĢken olarak 

sosyal sermayeyi inceleyen Choi ve Shin (2017)‘nin çalıĢmalarıdır. Choi ve Shin (2017), 

sosyal medya aracılığıyla sosyal olay ve olgular konusunda daha aktif olarak görüĢlerini 

paylaĢan bireylerin, diğer bireylerle ya da gruplarla sosyalleĢtiğini ve geliĢtirdikleri sosyal 

sermayenin de bireylerin sivil katılımlarını artırdığını ifade etmiĢlerdir.  
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4. Bulgular  

Katılımcıların demografik özelliklerine iliĢkin bilgiler Tablo 1‘de gösterilmiĢtir. Tablo 1‘e 

göre, katılımcıların %60,6‘sı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinden oluĢurken, 

%39,4‘ü Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinden oluĢmaktadır. Katılımcılar, 

cinsiyetlerine göre incelendiklerinde, katılımcıların %58,9‘unun kız öğrenci, %41,1‘inin ise 

erkek öğrenciden oluĢtuğu görülmektedir. Katılımcılar fakülte/meslek yüksekokulu 

durumlarına göre incelendiğinde, katılımcıların %22,7‘sinin turizm fakültesi, %25‘inin güzel 

sanatlar fakültesi, %20,6‘sının mühendislik fakültesi, %27,1‘inin sosyal bilimler meslek 

yüksek okulu, %4,5‘inin ise diğer fakülte öğrencilerinden oluĢtuğu görülmektedir. Son olarak, 

katılımcılar sınıflarına göre incelendiklerinde, katılımcıların %27,7‘sinin 1. sınıf, %28,9‘unun 

2. sınıf, %20,8‘inin 3. sınıf, %22,6‘sının ise 4. sınıf öğrencilerinden oluĢtuğu belirlenmiĢtir. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 n %  n % 

Üniversite (n=660) 

Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi 

400 60,6 Kırgızistan–Türkiye Manas 

Üniversitesi 

260 39,4 

Cinsiyet (n=660) 

Kız Öğrenci 389 58,9 Erkek Öğrenci 271 41,1 

Fakülte / Meslek Yüksekokulu (n=660) 

Turizm Fakültesi 150 22,7 Mühendislik Fakültesi 136 20,6 

Güzel Sanatlar Fakültesi 
165 25,0 

Sosyal Bilimler M. Y. O. 
179 27,1 

Diğer Fakülteler 30 4,5    

Sınıf (n=660) 

1. sınıf 183 27,7 2. sınıf 191 28,9 

3. sınıf 137 20,8 4. sınıf 149 22,6 

Tablo 2‘de görüldüğü üzere, faktör analizi sonucunda KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy) değeri ,763 olarak hesaplanmıĢtır. Kaiser-MeyerOlkin 

(KMO) örneklem değerinin 0,6‘dan büyük olmasının beklenmesi sebebiyle (Tabachnick ve 

Fidell, 2007), çalıĢmanın KMO değerinin faktör analizi yapılabilmesi için yeterli olduğu ifade 

edilebilir. Faktör analizi sonucunda araĢtırma verilerinden anlamlı faktörler elde 

edilebileceğini gösteren küresellik derecesi (Bartlett‘s Test of Sphericity) 2708,808 olarak 

hesaplanmıĢ ve elde edilen bu değerin 0,00 ile istatistiksel olarak anlamlı bir rakam olduğu 
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görülmüĢtür. Bu iki testten elde edilen sonuçlar, bulgu faktör analizi yapabilmek için üzerinde 

çalıĢılan örneklem büyüklüğünün yeterli ve verilerin faktör analizine uygun olduğunu 

göstermektedir.  

Yapılan faktör analizi sonuçlarına göre ilk faktör Sosyal Medya Bağlılığı olarak 

adlandırılmıĢtır ve bu faktör toplam varyansın % 19‘nu açıklamaktadır. Ġkinci faktör Yaşam 

Memnuniyeti faktörüdür ve toplam varyansı açıklama oranı % 16‘dır. Üçüncü faktör Sosyal 

Güven faktörü olup, toplam varyansı açıklama oranı % 15 olarak bulunmuĢtur. Dördüncü 

faktör ise, Sosyal Medya Memnuniyeti faktörü olup, toplam varyansı %12 civarında 

açıklamaktadır.  

Tablo 2: Faktör Analizi 

Faktör Adı Ġfade 
Faktör 

Ağırlıkları 

% 

Faktörün 

Açıklayıcılığı 

Öz 

değer 
Güvenirlik 

Faktör 1 

Sosyal Medya 

Bağlılığı 

Sosyal medya ağları, günlük 

hayatımın bir parçasıdır. 

,839 19,083 3,322 ,818 

Sosyal medya, günlük 

faaliyetlerimin bir parçasıdır 

,837 

Sosyal medya ağları kapanırsa 

üzülürüm. 

,788 

Faktör 2 

YaĢam 

Memnuniyeti 

ġimdiye kadar, yaĢamda istediğim 

önemli Ģeyleri elde ettim 

,715 16,294 2,864 ,700 

YaĢam koĢullarım mükemmeldir. ,711 

Pek çok açıdan ideale yakın bir 

yaĢamım var. 

,673 

YaĢamım beni tatmin ediyor. ,624 

Hayatımı bir daha yaĢama Ģansım 

olsaydı, hemen hemen hiçbir Ģeyi 

değiĢtirmezdim. 

,562 

Faktör 3 

Sosyal Güven 

Ġnsanlar adil olmaya çalıĢır. ,826 15,271 1,442 ,721 

Ġnsanlar yardımcı olmaya çalıĢır. ,759 

Ġnsanlar genel olarak güvenilirdir.    ,743 

Faktör 4 

Sosyal Medya 

Memnuniyeti  

 

Kendimi, kampüste sosyal medya 

topluluklarının bir parçası/üyesi 

olarak görüyorum. 

,722 12,390 1,197 ,701 

Ġnsanlara sosyal medya ağlarında 

yer aldığımı söylemekten gurur 

duyarım. 

,616 

Sosyal medya ağlarını 

kullanmadığım zaman, kendimi 

hayattan soyutlanmıĢ hissederim. 

,544 

                                                                                                   Toplam                                                        63,038 

                                                                                                   Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği            ,763 

                                                                                                   Bartlett Küresellik Testi Ki kare             2708,808 

                                                                                                                                                            df                91 

                                                                                                                                                          Sig.            ,000 

Tablo 3‘te, katılımcılara sorulan sivil ve siyasal katılım değerlerine iliĢkin cevaplar 

incelendiğinde katılımcıların %71‘inin bir toplumsal projede gönüllü olarak yer aldıkları 
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görülmüĢtür. Bunun yanı sıra katılımcıların %68‘inin bir hobi kulübü, çevre grubu veya 

azınlık öğrenci topluluğu gibi siyasi bir nitelik taĢımayan gruplar içinde çalıĢtıkları/gönüllü 

olarak yer aldıkları belirlenmiĢtir. Katılımcıların %60,4‘ünün hayırseverlik adına para 

topladıkları veya yürüdükleri/koĢtukları/bisiklet sürdükleri görülürken; %33,3‘ünün politik 

gruplar veya adaylar için çalıĢtıkları/gönüllü oldukları saptanmıĢtır. Aynı Ģekilde 

katılımcıların %74,7‘sinin yerel veya ulusal seçimlerde oy kullandıkları; %37,4‘ünün 

seçimlerde insanları ikna etmeye çalıĢtıkları; %32,9‘unun siyasi veya sosyal nedenlerle 

dilekçe imzaladıkları; %26,9‘unun siyasi veya sosyal nedenlerle rozet/etiket taktıkları ve 

%34,5‘inin politik, etik veya çevresel nedenlerle kasıtlı olarak bazı ürünleri satın aldıkları 

tespit edilmiĢtir. 

Tablo 3: Katılımcıların Sivil ve Siyasal Katılım Değerlerine ĠliĢkin Cevapları 

 Toplam Hayır, Hiçbir 

zaman 

Evet, ancak son 1 

yılda yapmadım 

Evet, son 1 yılda 

yaptım 

ĠFADELER  n n % n % N % 

Bir toplumsal projede çalıĢtım/gönüllü olarak 

yer aldım.  

659 189 28,7 246 37,3 222 33,7 

Bir hobi kulübü, çevre grubu veya azınlık 

öğrenci topluluğu gibi siyasi bir nitelik 

taĢımayan gruplar için çalıĢtım/gönüllü olarak 

yer aldım. 

658 211 32,1 238 36,2 209 31,8 

Hayırseverlik adına para topladım veya 

yürüdüm/koĢtum/bisiklet sürdüm. 

658 261 39,7 267 40,6 130 19,8 

Politik gruplar veya adaylar için 

çalıĢtım/gönüllü oldum. 

655 437 66,7 113 17,3 105 16,0 

Yerel veya genel seçimlerde oy kullandım.  656 166 25,3 152 23,2 338 51,5 

Seçimlerde insanları ikna etmeye çalıĢtım.  659 406 61,6 144 21,9 102 15,5 

Siyasi veya sosyal nedenlerle dilekçe 

imzaladım. 

659 435 66,0 106 16,1 111 16,8 

Siyasi veya sosyal nedenlerle rozet/etiket taktım.  656 473 72,1 106 16,2 70 10,7 

Politik, etik veya çevresel nedenlerle kasıtlı 

olarak bazı ürünleri satın aldım.  

660 425 64,4 154 23,3 74 11,2 

Katılımcıların, sivil ve siyasal katılım ölçeği içerisinde yer alan ifadelere vermiĢ oldukları 

―Evet, ancak son 1 yılda yapmadım‖ ve ―Evet, son 1 yılda yaptım‖ cevaplarının ortalamaları 

toplandığında ve ifade sayısına bölündüğünde bu ortalamanın %48,7 olduğu görülmüĢtür. 

Erdoğan (2003: 21)‘e göre %70‘in altında kalan sivil ve siyasal katılım oranı düĢük olarak 

nitelendirilmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin sivil ve siyasal katılımlarının düĢük olduğu 

yorumu yapılabilir. 

Tablo 4‘te, katılımcıların üniversitelerine göre farklılıkları test etmek amacıyla yapılan t-

testi sonucunda Faktör 1, Faktör 2, Faktör 3 ve Faktör 4‘te katılımcıların üniversitelerine göre 

farklılıklar olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). Farklılıklar incelendiğinde, Faktör 1 olarak 

adlandırılan ―Sosyal Medya Bağlılığı‖, Faktör 2 olarak adlandırılan ―YaĢam Memnuniyeti‖, 

Faktör 3 olarak adlandırılan ―Sosyal Güven‖ ve Faktör 4 olarak adlandırılan ―Sosyal Medya 
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Memnuniyeti‖ boyutlarına katılım derecelerinin Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi 

öğrencilerinin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerine oranla daha fazla olduğu 

görülmüĢtür. Dolayısıyla, Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinin, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerine oranla sosyal sermayelerinin daha fazla olduğu 

söylenebilir. 

Tablo 4: Faktörlerin Üniversiteye Göre KarĢılaĢtırması (T-testi)  

Faktör DeğiĢken n Ort. Std. Sap. t değeri p değeri 

Sosyal Medya Bağlılığı 

(Faktör 1) 

ÇOMÜ 400 2,9585 ,80859 -5,237 ,000 

 KTMÜ 238 3,2723 ,68213 

YaĢam Memnuniyeti (Faktör 

2) 

ÇOMÜ 400 2,9585 ,80859 -5,237 ,000 

KTMÜ 238 3,2723 ,68213 

Sosyal Güven (Faktör 3) ÇOMÜ 400 2,3283 ,68519 -14,827 ,000 

KTMÜ 256 3,1458 ,69452 

Sosyal Medya Memnuniyeti 

(Faktör 4) 

ÇOMÜ 400 2,3825 ,93871 -8,036 ,000 

KTMÜ 252 2,9286 ,78002 

Tablo 5‘te, katılımcıların cinsiyetlerine göre farklılıkları test etmek amacıyla yapılan t-

testi sonucunda Faktör 1, Faktör 2, Faktör 3 ve Faktör 4‘te katılımcıların cinsiyetlerine göre 

farklılıklar olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). Farklılıklar incelendiğinde, Faktör 1 olarak 

adlandırılan ―Sosyal Medya Bağlılığı‖, Faktör 2 olarak adlandırılan ―YaĢam Memnuniyeti‖, 

Faktör 3 olarak adlandırılan ―Sosyal Güven‖ ve Faktör 4 olarak adlandırılan ―Sosyal Medya 

Memnuniyeti‖ boyutlarına katılım derecelerinin kız öğrencilerde, erkek öğrencilere kıyasla 

daha fazla olduğu görülmüĢtür. Buradan hareketle, kız öğrencilerin, erkek öğrencilere oranla 

sosyal sermayelerinin daha fazla olduğu yorumu yapılabilir. 

Tablo 5: Faktörlerin Cinsiyete Göre KarĢılaĢtırması (T-testi) 

Faktör DeğiĢken N Ort. Std. Sap. t değeri p değeri 

Sosyal Medya Bağlılığı (Faktör 1) Kız Öğrenci 375 3,2384 ,74433 6,513 ,000 

 Erkek Öğrenci 263 2,8433 ,76793 

YaĢam Memnuniyeti (Faktör 2) Kız Öğrenci 375 3,2384 ,74433 6,513 ,000 

Erkek Öğrenci 263 2,8433 ,76793 

Sosyal Güven (Faktör 3) Kız Öğrenci 386 2,7409 ,78530 3,635 ,000 

Erkek Öğrenci 270 2,5136 ,79264 

Sosyal Medya Memnuniyeti 

(Faktör 4) 

Kız Öğrenci 383 2,7006 ,86039 3,499 ,001 

Erkek Öğrenci 269 2,4411 ,97923 

Tablo 6‘da, katılımcıların sınıflarına göre Faktör 1 olarak adlandırılan ―Sosyal Medya 

Bağlılığı‖, Faktör 2 olarak adlandırılan ―YaĢam Memnuniyeti‖, Faktör 3 olarak adlandırılan 

―Sosyal Güven‖ ve Faktör 4 olarak adlandırılan ―Sosyal Medya Memnuniyeti‖ boyutları 

arasında fark olup olmadığını test etmek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

uygulanmıĢtır. Grupların varyans eĢitliği Levene testi ile test edilmiĢtir. Levene testi 

sonucunda, varyansları eĢit (p> 0,05) olan ―Sosyal Medya Memnuniyeti‖ boyutuna ANOVA 

analizi yapabilmek için gerekli ön Ģart sağlanmıĢtır. 
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Tablo 6: Sınıf DeğiĢkenine Göre Grup Varyanslarının Homojenlik Testi 

Faktör Levene Ġstatistiği df1 df2 p 

Sosyal Medya Bağlılığı (Faktör 1) 4,137 3 634 ,006 

YaĢam Memnuniyeti (Faktör 2) 4,137 3 634 ,006 

Sosyal Güven (Faktör 3) 5,889 3 652 ,001 

Sosyal Medya Memnuniyeti (Faktör 4) 2,454 3 648 ,062 

Tablo 7‘de, katılımcıların ―Sosyal Medya Memnuniyeti‖ boyutu arasındaki farklılıkları 

tespit etmek amacıyla ilgili faktöre Post-Hoc (Scheffe) testi uygulanmıĢtır. Analiz sonucunda, 

1. sınıf öğrencilerinin, 4. sınıf öğrencilerine kıyasla sosyal medya memnuniyetlerinin daha 

fazla olduğu görülmüĢtür.  

Tablo 7: Sınıf DeğiĢkenine Göre Faktörlerin KarĢılaĢtırması (Scheffe Testi) 

Faktör Sınıf n Ort. Std. sapma F p 

Sosyal Medya 

Memnuniyeti 

sınıf 181 2,6924 ,91115 2,624 ,050 

sınıf 189 2,6684 ,97152 

sınıf 136 2,5025 ,91804 

sınıf 146 2,4589 ,84340 

Tablo 8‘de yer alan Welch testinin sonucunda ―Sosyal Güven‖ boyutunun anlamlılık (p) 

değerinin 0,05‘den büyük olduğu görülmüĢtür. Farklılıkların yorumlanması amacıyla Tablo 

9‘da görüldüğü üzere ―Sosyal Güven‖ boyutuna Tamhane‘s T2 testi uygulanmıĢtır. 

Tablo 8: Sınıf DeğiĢkenine Göre Welch Testi 

Faktör Ġstatistik df1 df2 p 

Sosyal Medya Bağlılığı 2,042 3 343,667 ,108 

YaĢam Memnuniyeti 2,042 3 343,667 ,108 

Sosyal Güven 3,596 3 348,005 ,014 

Sınıf değiĢkenine göre gruplar arası farklılıkları görmek için faktörlere Post-Hoc 

(Tamhane‘s T2) testi uygulanmıĢtır. Tablo 9‘da yer alan Tamhane‘s T2 testinin sonuçlarına 

göre, 3. sınıf ve 4. sınıf katılımcıları arasında farklılıklar saptanmıĢtır. Farklılıklar 

incelendiğinde, 4. sınıf öğrencilerinin, 3. sınıf öğrencilerine kıyasla ―Sosyal Güven‖ boyutuna 

daha çok katıldıkları görülmektedir. Dolayısıyla, 4. sınıf öğrencilerinin, 3. sınıf öğrencilerine 

kıyasla sosyal güvenlerinin daha fazla olduğu yorumu yapılabilir. 

Tablo 9: Sınıf DeğiĢkenine Göre Faktörlerin KarĢılaĢtırması (Tamhane‘s T2 Testi) 

(I) Sınıf (J) Sınıf Ortalama 
Ortalama Farkı 

(I-J) 
Std. Hata p 

1.sınıf 2.sınıf 2,6386 -,00508 ,08175 1,000 

3.sınıf 2,5085 ,12500 ,09881 ,751 

4.sınıf 2,8041 -,17054 ,08183 ,207 

2.sınıf 1.sınıf 2,6335 ,00508 ,08175 1,000 

3.sınıf 2,5085 ,13008 ,09571 ,685 

4.sınıf 2,8041 -,16546 ,07806 ,191 

3.sınıf 1.sınıf 2,6335 -,12500 ,09881 ,751 

2.sınıf 2,6386 -,13008 ,09571 ,685 
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4.sınıf 2,8041 -,29554
*
 ,09577 ,013 

4.sınıf 1.sınıf 2,6335 ,17054 ,08183 ,207 

2.sınıf 2,6386 ,16546 ,07806 ,191 

3.sınıf 2,5085 ,29554
*
 ,09577 ,013 

Öğrencilerin, dünya genelinde en popular olan ve en fazla kullanılan sosyal medya 

araçlarında, normal bir günde harcadıkları zaman tablo 10‘da gösterilmektedir. Tablodan 

görüleceği gibi öğrenciler en fazla zamanı WhatsApp, Instagram ve Youtube‘da 

harcamaktadırlar. 

Tablo 10: Normal bir günde sosyal medya ağlarında harcanan zaman 

 Kullanmı-

yorum 

30 dk. Dan az 30 dk. – 59 dk. 

Arası 

1 saat- 2 saat 

arası 

2 saat 1 dk. – 

3 saat arası 

3 saatten 

fazla 

 n % n % n % n % n % n % 

Facebook 127 19,3 286 43,5 118 18,0 68 10,4 36 5,5 22 3,3 

Twitter  411 64,8 123 19,4 42 6,6 32 5,0 0 0 26 4,1 

Instagram 73 11,2 128 19,6 145 22,2 190 29,1 48 7,4 68 10,4 

Youtube   117 18,0 110 16,9 117 18,0 174 26,7 62 9,5 71 10,9 

WhatsApp 6 ,9 101 15,4 113 17,2 141 21,5 89 13,5 207 31,5 

Öğrencilerin, normal bir günde sosyal medya ağlarında harcadıkları zamanın araĢtırmaya 

katılan ÇOMÜ ve KTMÜ arasındaki karĢılaĢtırması tablo 11‘de verilmektedir. Elde edilen 

sonuçlara gore Instagram‘da harcaman zaman açısında iki üniversite öğrencileri arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p>0,05). AraĢtırmaya dahil edilen diğer sosyal medya 

araçlarının kullanım süresi açısından iki üniversitenin öğrencileri açısından anlamlı 

farklılıklar bulunmaktadır (p<0,05). 

Tablo 11: Normal bir günde sosyal medya ağlarında harcanan zamanın üniversiteye göre 

karĢılaĢtırması (T-testi)  

Faktör DeğiĢken n Ort. Std. Sap. t değeri p değeri 

Facebook 

 

ÇOMÜ 400 2,62 1,321 3,346 ,001 

KTMÜ 257 2,30 1,121 

Twitter ÇOMÜ 400 1,98 1,389 10,108 ,000 

KTMÜ 234 1,18 ,552 

Instagram ÇOMÜ 400 3,31 1,437 -,477 ,634 

KTMÜ 252 3,37 1,437 

Youtube ÇOMÜ 400 3,01 1,572 -5,166 ,000 

KTMÜ 251 3,65 1,479 

WhatsApp ÇOMÜ 400 4,43 1,468 3,727 ,000 

KTMÜ 257 3,99 1,471 

Normal bir günde, ÇOMÜ öğrencileri Facebook, Twitter ve WhatsApp‘da KTMÜ 

öğrencilerinden daha fazla zaman harcamaktadırlar. Buna karĢılık, KTMÜ öğrencileri 

Youtube‘da ÇOMÜ öğrencilerinden fazla zaman harcamaktadır. Genel olarak bakıldığında, 

ÇOMÜ öğrencilerinin sosyal medya araçlarında daha fazla zaman harcadıkları görülse de, 

KTMÜ öğrencilerinin sosyal sermaye ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir. 
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5. Sonuç ve Değerlendirme 

ÇalıĢma sonucunda, üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımlarının sosyal 

sermaye değeri üretmediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Buna ek olarak, üniversite öğrencilerinin 

sosyal sermayelerinin; cinsiyetlerine, üniversitelerine ve sınıflarına göre farklılaĢtığı 

görülmüĢtür. Farklılıklar incelendiğinde, Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi 

öğrencilerinin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerine oranla sosyal 

sermayelerinin daha fazla olduğu görülmüĢtür. Cinsiyete göre farklılıklar incelendiğinde, kız 

öğrencilerin, erkek öğrencilere kıyasla sosyal sermayelerinin daha fazla olduğu tespit 

edilmiĢtir. Son olarak sınıflara göre farklılıklar incelendiğinde ise, kısmen de olsa, 1. sınıf 

öğrencilerinin, 4. sınıf öğrencilerine oranla sosyal medya memnuniyetlerinin daha fazla 

olduğu görülürken, 4. sınıf öğrencilerinin sosyal sermaye değerlerinin 3. sınıf öğrencilerine 

kıyasla daha fazla olduğu görülmüĢtür. Bu sonuçlar, Özdikmenli-Demir (2010) tarafından 

yapılan çalıĢmanın sonuçları ile benzerlik gösterirken; Filiz, Osman, Dönmez ve Kurt 

(2014)‘ün çalıĢmalarının sonuçları ile paralellik göstermemektedir.  

Öğrencilerin sivil ve siyasal katılım değerlerine yönelik cevapları doğrultusunda en 

yüksek oranlara sahip ilk üç ifade incelendiğinde ilk sırada %74,7 oran ile ―yerel veya ulusal 

seçimlerde oy kullandım‖ iken ikinci sırada %71 oran ile ―bir toplumsal projede gönüllü 

olarak yer aldım‖, üçüncü sırada ise %68 oran ile ―bir hobi kulübü, çevre grubu veya azınlık 

öğrenci topluluğu gibi siyasi bir nitelik taĢımayan gruplar içinde çalıĢtım/gönüllü olarak yer 

aldım‖ cevabının izlediği görülmüĢtür. Öğrencilerin sivil ve siyasal katılım değerlerine 

yönelik en düĢük oranlara sahip son üç ifade incelediğinde ise ilk ifadenin %33,3 oran ile 

―politik gruplar veya adaylar için çalıĢtım/gönüllü oldum‖ ifadesi olduğu görülürken, ikinci 

ifadenin %32,9 oran ile ―siyasi veya sosyal nedenlerle dilekçe imzaladım‖ ifadesi olduğu 

tespit edilmiĢtir. Üçüncü ifadenin ise %26,9 oran ile ―siyasi veya sosyal nedenlerle 

rozet/etiket taktım‖ ifadesi olduğu görülmüĢtür. Bu sonuçlar, üniversite öğrencilerinin 

doğrudan siyasal katılımda bulunmalarından ziyade sivil katılımda bulunma davranıĢlarını 

tercih ettiklerini göstermektedir. Putnam (2000) ve Aslan (2016), sosyal sermaye eksikliğinin; 

demokratik değerlerin yaygınlaĢmasını engellediğine, siyasal katılımın düĢük seviyede 

gerçekleĢmesine, yoksulluk, iĢsizlik ve ailelerin parçalanma oranını artırmasına sebep 

olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Babacan, HaĢlak ve Hira (2011) ve Eryılmaz (2015), sosyal medyanın bir sosyal sermaye 

değeri oluĢturmadığını, sadece sosyal sermayenin sanal ortama taĢındığını ve orada 

tüketildiğini belirtmektedirler. Buradan hareketle, sosyal medya kısmen bir sosyal sermaye 

değeri üretse de, üretilen değerin gerçek hayata entegre edilmesinin de bir hayli zor olduğu 
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sonucu çıkmaktadır. Ağlar, normlar, değerler, güven, karĢılıklılık, kültür gibi birçok 

irrasyonel unsurdan oluĢan sosyal sermaye, kolektif eylemi kolaylaĢtırabilmesi, ekonomik 

kalkınmayı teĢvik edebilmesi, bir ülkede toplumun rekabet düzeyini, adaletin sağlanma 

düzeyini, beĢeri sermaye ve gelir dağılımını iyileĢtirebilmesi açısından önem taĢımaktadır. Bu 

bağlamda, sosyal sermayenin söz konusu etkilerinden faydalanabilmek için, kiĢiler arası 

sosyal etkileĢimin yanısıra, özellikle genç nüfus olarak nitelendirilen üniversite öğrencilerinin, 

bilgi yaratma ve paylaĢma faaliyetleri ile birleĢtirilmeleri ve bu kültürün onlara kazandırılması 

gerekmektedir. Sosyal sermayenin sermaye niteliği kazanabilmesi, dolayısıyla sosyal yapı 

içerisinde yer alan bireylere birtakım faydalar sağlayabilmesi için, bireylerin bu sermayenin 

farkında olmaları ve amaçlarına ulaĢmak için rasyonel Ģekilde bu sermayeyi kullanabilmeleri 

gerekmektedir. Sosyal sermayeyi toplumsal ortamda geliĢtirme ve etkili kılmada en önemli ve 

kritik rol devlete; örgütsel ortamda yöneticilere, genç bireylerde ise eğitim kurumlarına 

düĢmektedir. Bu bağlamda, eğitim kurumlarının sosyal sermayenin arttırılmasında ve iĢlevsel 

hâle getirilmesinde oldukça önemli bir role sahip olduğunu söylemek mümkündür. Eğitim 

kurumları, sahip oldukları bu rolle sosyal sorumlulukları teĢvik ederek yurttaĢlık 

yükümlülüklerinin kazanılmasına ve öğrenme süreci boyunca moral değerlerinin bireysel ve 

dolayısıyla toplumsal açıdan kazanılmasına hizmet etmektedir.                              
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Özet 

Son yıllarda kadın giriĢimciliğinin, özellikle de kadınların el emeğine dayalı mikro giriĢimciliğin 

yaygınlaĢtırılması çok önemsenmektedir. Kadınlar sosyal etkileĢim amacıyla, sosyal ağ sitelerini sıklıkla 

kullanmaktadırlar. Sosyal ağlar sosyal etkileĢim sağlamanın yanında, giriĢimcilik için gerekli kaynakların (bilgi, 

para, müĢteri, partner gibi) bulunmasında da yararlı bir platformdur. Bu çalıĢmanın amacı sosyal ağların kadın 

giriĢimciliğini nasıl desteklediğini, hangi açılardan fayda sağladığını ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda 

Afyonkarahisar Bolvadin Kadınlar Kulübü Derneği‘nin sosyal ağ kullanımı yarı yapılandırılmıĢ görüĢme ve 

Facebook sayfasının içerik analizi yoluyla incelenmiĢtir. Bulgular sosyal ağların sosyal etkileĢimden çok 

giriĢimcilik amacıyla kullanıldığını göstermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, Kadın GiriĢimciliği, Sosyal Ağlar, Bolvadinde Kadın GiriĢimciliği. 

SOCIAL NETWORKS ARE SOCIAL INTERACTION OR BUSINESS 

OPPORTUNITY FOR WOMEN ENTREPRENEURS? CASE OF BOLVADIN 

WOMEN’S CLUB ASSOCIATION  

Abstract  

In recent years, it has been very important to promote the women entrepreneurship, especially the micro 

entrepreneurship based on the handicrafts of women. Women often use social networking sites for social 

interaction. In addition to providing social interaction, social networks are also a useful platform for finding the 

resources (knowledge, money, customer, partner) necessary for entrepreneurship. This study is to find out how 

social networks support women's entrepreneurship and which benefits they provide. For this purpose, social 

network use of Afyonkarahisar Bolvadin Women‘s Club Association were examined through semi-structured 

interview and content analysis of Facebook page. Findings have shown that social networks are used for 

entrepreneurship rather than social interaction. 

Keywords: Entrepreneurship, Women Entrepreneurship, Social Networks, Women Entrepreneurship in 

Bolvadin. 

1. GiriĢ  

GiriĢimcilik son yirmi yılın en önemli tartıĢma ve araĢtırma alanlarından birisi olmuĢtur. 

1980‘lerden itibaren hızlı bir geliĢme gösteren giriĢimcilik anlayıĢı, çalıĢanların demografik 

yapısında birçok değiĢiklik meydana getirmiĢ ve kadınları da önemli oranda etkilemiĢtir 

(Soysal, 2010: 85). ĠĢgücüne katılan kadınlar çoğalmıĢ ve kadın giriĢimciler daha sık 

görülmeye baĢlanmıĢtır. Sektöre giriĢ kolaylığı, daha az sermaye ve donanım gerektirmesi 

gibi nedenlerle, giriĢimci kadınların genellikle hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet 

gösterdikleri bilinmektedir (Yetim, 2002: 82). Kadın giriĢimcilerin faaliyetlerinin çoğunlukla 

evde kendisi ve ailesi için yaptığı ürünlerin (yiyecek, giyecek, ev eĢyası vb.) daha geniĢ bir 

pazar için üretilmesi ve satılması Ģeklinde olduğu görülmektedir. Ancak burada kadın 

giriĢimciler için önemli sorun farklı pazarlar bulabilmek ve daha çok insana ulaĢabilmektir.  

Boyd ve Ellison (2007)‘a göre sosyal ağlar, ortak amaçları olan bireylerin etkileĢimde 

bulunarak bir araya geldikleri; kullanıcı profili oluĢturdukları, iliĢkide oldukları diğer 

mailto:ornek@kastamonu.edu.tr
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kullanıcıların listesini açıkladıkları ve diğer kullanıcıların listelerine ulaĢabildikleri bir 

alandır. Ayrıca sosyal ağlar haberlerin, videoların ve fotoğrafların dağıtılması için 

kullanılacak mükemmel bir platform olarak değerlendirilmektedir. Neyin güncel olduğu veya 

insanların ne hakkında konuĢtuğu da sosyal ağlardan takip edilebilmektedir. Sosyal ağlar 

sadece sosyalleĢme ve eğlenmeyi sağlamamakta, iĢ ortaklığı veya kiĢisel bağlantılar 

aracılığıyla insanları birbirine bağlamakta, yeni iĢ olanakları sunmaktadır (Laudon ve Laudon, 

2011: 384-388). Sosyal ağlar kadın giriĢimcilerin daha geniĢ pazarlara eriĢmesine ve yeni 

pazarlar bulmasına imkân sağlayabilmektedir. Kadın giriĢimciler, yenilikçi fikirlerini ürün 

veya hizmete dönüĢtürmek için ihtiyaç duydukları tamamlayıcı kaynaklara sosyal ağlar 

yardımıyla kolayca ulaĢabilmekte, bağlantılar ve etkileĢimlerle giriĢimcilik fırsatları hakkında 

bilgi sahibi olabilmektedir (Greve ve Salaff, 2003). Ancak kadın giriĢimcilerin sosyal ağların 

yönetilmesi ve bu ağlardan faydalanılması konusunda yeterli farkındalık içinde olmadığı da 

görülmektedir. 

Bu çalıĢmada kadın giriĢimcilerin sosyal ağlardan nasıl faydalandığı belirlenmeye 

çalıĢılmaktadır. Bu doğrultuda sosyal bir ağ olan Facebook‘ta ―Bolvadin Kadınlar Kulübü 

Derneği‖ grup sayfasındaki paylaĢımlar incelenerek, sosyal medya üzerindeki bu sosyal ağın 

sadece daha çok insanla etkileĢim mi sağladığı yoksa etkileĢim sonucunda farklı pazarlar ve iĢ 

fırsatları mı yarattığı değerlendirilmiĢtir. 

2. Literatür Taraması 

Sosyal medya ve onun aracılığıyla büyüyen sosyal ağlar son yıllarda yükselen bir trend 

olmuĢtur. Bununla birlikte, sosyal ağ insanların birbirleriyle doğrudan ve dolaylı iletiĢim 

kurabildiği her dönemde vardır. Ancak son yıllarda sosyal medya araçları sosyal etkileĢimin 

dijital teknolojilerle birleĢerek evrim geçirmesine yol açmıĢtır. Bu da sosyal ağların çok 

geniĢlemesine ve birbirini tanımayan insanların da aynı ağ içerisinde iletiĢim halinde 

olabilmesine imkân sağlamıĢtır.  

Barnes (1954) ağ kavramını ilk kez kullanmıĢ ve kavramı her insanın diğer insanlarla 

doğrudan ya da dolaylı Ģekilde temas halinde olması Ģeklinde açıklamıĢtır. Benzer Ģekilde, her 

insanın bir takım arkadaĢları ve bu arkadaĢların da kendi arkadaĢları vardır. Bu arkadaĢların 

bazıları birbirlerini tanırken bazıları tanımamakta, insanların çevresini saran güçlü ya da bir 

ağ oluĢmaktadır. Ġnsanlar arasındaki bu ağ ―Sosyal Ağ‖ olarak tanımlanmaktadır. Bununla 

birlikte, sosyal ağlar her zaman güçlü olmayabilir. Granovetter (1973) insanların zayıf bağlar 

kurarak da sosyal ağların içinde yer aldığını vurgular. Zayıf bağlar sosyal, kültürel ve 

mekânsal olarak farklılıkları olan insanlar arasında görülürken, güçlü bağlar daha yoğun 
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iliĢkilerin, bilgi ve duygu paylaĢımının olduğu aile, akraba ve yakın arkadaĢlar gibi yakın 

çevre ile iliĢkilidir. Granovetter (1973)‘a göre bir bağın gücü, bağı biçimlendiren zaman, 

duygusal yoğunluk, içtenlik ve karĢılıklı yükümlülükler ile Ģekillenir. Ağlar içinde yer alan 

insanlar zaman içinde benzerlik gösterdikleri için, farklı özelliklere sahip insanlar arasındaki 

zayıf bağlar arasında daha yenilikçi fikirlerin akıĢı mümkün olabilir.  

Günümüzde sosyal ağ denildiğinde, sosyal medya araçları üzerinde kurulan, internet 

yoluyla bilgi değiĢimini sağlayan uygulamalar kastedilmektedir. Bilgi teknolojilerindeki 

geliĢim ve internet kullanımındaki artıĢ ile birlikte ortaya çıkan bu farklı ağlar ile birlikte 

insanlar sosyal ağlarını sosyal medyada yer alarak oluĢturmaya baĢlamıĢtır (Barnes, 2008). 

Sosyal ağlar, kullanıcının belirli bir sistem içinde açık ya da yarı açık profil oluĢturduğu, 

paylaĢımda bulunmak isteyenlerin listelendiği ve insanların birbirleri ile eĢleĢtiği web tabanlı 

hizmetlerden oluĢmaktadır (Boyd ve Ellison, 2007).  

Sosyal medya çeĢitli Ģekillerde sınıflandırılmıĢtır. Örneğin, Mayfield (2008) blog, wiki, 

podcast, forum, içerik toplulukları ve sosyal ağ olmak üzere fonksiyonel özelliklere dayalı altı 

ana kategori sunmuĢtur.  Altı kategoriden sonuncusu, sosyal ağlar en yaygın ve en yüksek 

kullanıcı tabanına sahiptir. Facebook, Ġnstagram ve Twitter gibi sosyal ağ araçları dünya 

çapında milyonlarca kiĢi tarafından kullanılmaktadır (McCann ve Barlow, 2016). 2016 yılı 

istatistiklerine göre Facebook‘un kullanıcı sayısı 2 milyara yaklaĢmıĢ Facebook tarafından 

satın alınan Ġnstagram‘ın ise kullanıcısı 700 milyona ulaĢmıĢtır 

(https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview; 

http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyalmedya-kullanici-istatistik leri-2016/).  

Sosyal ağlar kullanıcılar arasında açık iletiĢim, yaratıcılığı ifade etme ve bilgi alıĢveriĢi 

gibi sosyal ihtiyaçların yanı sıra iĢ fikri bulma, kaynak bulma, iĢ kurma ve ürün ve 

hizmetlerine pazar bulma gibi giriĢimcilik sürecine iliĢkin ihtiyaçları da etkilemektedir. 

GiriĢimcilik perspektifinden sosyal ağ; insanların giriĢimci olma kararını vermelerinde, bu 

kararı hayata geçirmelerinde ve de elde edilen baĢarıyı sürdürmelerinde bilinçli ya da bilinçsiz 

olarak kurdukları iliĢkiler bütünü olarak tanımlanmaktadır (Çitçi ve CoĢkun, 2012). Zontanos 

ve Anderson (2004)‘a göre sosyal ağların bulunması güç kaynakların kolayca sağlanabildiği 

bir platformdur. GiriĢimcilerin ihtiyaç duyacağı (bilgi, para, partner, müĢteri gibi kaynaklara 

ulaĢımını kolaylaĢtırmakta ve riski azaltmaktadır (Kristiansen ve Ryen, 2002). Böylece birçok 

yeni ve iyi fikir giriĢimci sosyal ağları yoluyla yaratılmakta ve giriĢim fırsatları 

artabilmektedir. Sosyal ağlardan sağlanan bu avantajlar giriĢimcilere daha yenilikçi, risk alıcı 

ve proaktif davranabilme olanağı sağlayabilmektedir (Uygun ve Özçiftçi, 2012).  

https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyalmedya-kullanici-istatistikleri-
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Sosyal ağlar kadın giriĢimciler için özellikle büyük önem taĢımaktadır. Ġstatistikler sosyal 

medya kullanıcılarından çoğunluğunun kadınlar olduğunu göstermektedir (Perrin, 2015). 

Örneğin, 2012 yılında Amerika‘da yapılan bir araĢtırma internet bağlantısı olan erkeklerin % 

62‘sinin ve kadınların da % 71‘inin sosyal ağ sitelerini kullandıklarını göstermiĢtir (Duggan 

ve Brenner, 2013). Kadınlar erkeklerle karĢılaĢtırıldığında interneti, iletiĢim amaçlı olarak 

daha fazla kullanmaktadırlar. Kadınların en çok kullandıkları sosyal medya ortamlarının 

baĢında Facebook, Pinterest ve Instagram gelmektedir (Anderson, 2015; Fidan ve ġentürk, 

2017). Öte yandan, sosyal etkileĢim amacıyla kullanılan sosyal ağların aynı zamanda kadın 

giriĢimciliğini yaygınlaĢtırma, sorunlarına çözüm bulma, destekleme ve güçlendirme 

amacıyla da kullanılması söz konusudur. 

GiriĢimcilik motivasyonu ve giriĢimcilik sürecinde karĢılaĢılan sorunlar açısından kadın 

ve erkekler arasında temelde fark olmamakla birlikte, kadın giriĢimciler ortak sorunlara ilave 

olarak baĢka sorunlarla da karĢılaĢmaktadırlar. Güney (2006) fırsatın fark edilmesi ve 

değerlendirilmesi, iĢ planının hazırlanması, gerekli kaynakların belirlenmesi ve sağlanması, 

kurulan iĢletmenin yönetilmesi gibi giriĢimciliğe özgü sorunların yanında, kadınların sadece 

kadın olmaları, aile sorumlulukları, eğitimleri, tecrübe yetersizlikleri, gerekli bağlantılara 

sahip olmamaları ve geleneklerin engelleyici etkisi gibi sorunlarla da ilgilenmeleri gerektiğini 

vurgular. Bazen bu ilave sorunlar kadınların evin dıĢında bağımsız bir iĢ kurmaktan 

alıkoyacak düzeye eriĢebilir.   

Sosyal ağlar, kadın giriĢimciliğine özgü sorunların hafifletilmesinde, özellikle de 

kadınların el emeğine dayalı mikro giriĢimciliğin yaygınlaĢtırılmasında önem taĢımaktadır. 

Sosyal ağların; motivasyon, iĢ bilgisi, tecrübe, kaynaklara ulaĢım gibi destekler sağlayarak 

kadın giriĢimcilerin baĢarısını doğrudan etkilediği bilinmektedir (Arıkan, 2016). Sosyal bir ağ 

olarak sosyal medya kullanımı; bir izleyici grubunun hedeflenmesi, insanlara değerli ve ilgi 

çekici bilgilerin sunulması, ilgili alanlar ve kiĢilerle iliĢkili bağlantılar kurulması, grupların 

oluĢturulması ve katılımcı olunması, deneyimlerin pekiĢtirilmesi (Akar, 2011) açısından 

giriĢimcilere fırsatlar sağlamaktadır. Bir sosyal ağ olarak sosyal medyanın; kullanıcıya eĢit 

fırsatlar sunması, kapsamlı bir araĢtırma ya da bilgi gerektirmeksizin herkese rahatça 

ulaĢabilme imkanı sağlaması, kadın giriĢimcilerin kendi potansiyel güçlerini değerlendirerek 

seslerini duyurması ve özgürce hareket ederek giriĢimci ruhlarını ortaya çıkarması için fayda 

sunmaktadır (KuĢay, 2017).  
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3. Yöntem 

Kadın giriĢimcilerin sosyal ağlardan nasıl faydalandığı belirlemeyi amaçlayan bu 

çalıĢmada sosyal ağ siteleri arasında en yaygın olarak kullanılan Facebook‘ta yer alan 

―Bolvadin Kadınlar Kulübü Derneği‖ grup sayfasındaki paylaĢımlar temel alınarak bir 

araĢtırma kurgulanmıĢtır. ―Bolvadin Kadınlar Kulübü Derneği‖ grup sayfası içerik analizi 

yardımıyla incelenmiĢ, grup sayfasının istatistikleri değerlendirilmiĢ ve sayfa yöneticisi ile 

yarı yapılandırılmıĢ bire bir görüĢme yapılmıĢtır.  

Grup sayfasındaki paylaĢımların içerik analizi yardımıyla incelenmesi için iki farklı ana 

baĢlık belirlenmiĢtir. Kadın giriĢimcilerin yaptığı ürünlerin tanıtımı ve satıĢına yönelik olan 

paylaĢımlar ―giriĢimcilik ile ilgili paylaĢımlar‖, özel gün kutlamaları (dini ve milli bayram, 

Cuma günü, yeni yıl gibi) ve grubun toplantı, yemek gibi organizasyonlarına yönelik olan 

paylaĢımlar ise ―sosyalleĢme ile ilgili paylaĢımlar‖ Ģeklinde sınıflandırılmıĢtır. 

Grup sayfasına ait istatistikler Facebook‘un gruplar için sunduğu grup istatistiklerinden 01 

Ocak - 31 Aralık 2017 tarihleri seçilerek alınmıĢtır. Ġstatistiklerle uyumlu bir değerlendirme 

yapılabilmesi için grup sayfasında bu tarihler arasında yer alan paylaĢımlar 

değerlendirilmiĢtir. Tüm değerlendirmeler tamamlandığında sayfa yöneticisi ile bire bir 

görüĢme yapılarak elde edilen bilgiler teyit edilmiĢ ve gruptaki faaliyetlerle ilgili detaylı bilgi 

alınmıĢtır. 

3.1. Bulgular 

―Bolvadin Kadınlar Kulübü Derneği‖nin sayfa yöneticisi ile görüĢme yapılan tarihteki 

aktif üye sayısı 4670‘dir. Grup üyelerinin yaĢ ve cinsiyet dağılımının yer aldığı Tablo 1‘de 

görüldüğü gibi üyelerin büyük bir kısmı kadındır. Facebook istatistiklerine göre grubun az 

sayıda da olsa erkek üyesi bulunmaktadır. Gruba üye olan kadınların yarısından fazlası 25-44 

yaĢları arasındadır. Bu istatistikler üyelerin kendi kiĢisel sayfalarında paylaĢtıkları bilgiler 

üzerinden raporlandığı için kesin doğru olduğu söylenemez.  

Tablo 1: Bolvadin Kadınlar Kulübü Derneği Grup Sayfası Üyelerinin YaĢ ve Cinsiyete Göre 

Dağılımı  

YaĢ Aralığı Kadınlar Erkekler 

13-17 69 8 

18-24 609 29 

25-34 1562 71 

35-44 1216 46 

45-54 639 12 

55-64 290 7 

65+ 66 0 
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Grup sayfasında kendi ürünlerinin tanıtımını ve satıĢını yapan toplam 26 kadın giriĢimci 

bulunmaktadır. Kadın giriĢimcilerin tamamı Afyon ili Bolvadin ilçesinde ikamet etmektedir. 

Grup sayfası ―kapalı‖ bir özellik taĢımakta ve üye olmak isteyenlerin talepleri grup 

yöneticisinin onayına düĢmektedir. Tablo 2‘de görüldüğü gibi gruba üye olan kiĢilerin 

yarısından fazlası Afyon ili ve Bolvadin ilçesinde ikamet etmektedir. Grubun sadece yurt 

içinde değil, yurt dıĢında yaĢayan üyeleri de bulunmaktadır. Sayıca az olduğu için Tablo 2‘de 

yer almasa da gruba üye olan ve Belçika (84 kiĢi), Almanya (81 kiĢi), Fransa (56), Ġsviçre (33) 

ve Hollanda (28)‘da yaĢayan üyeler mevcuttur. 

Tablo 2: Bolvadin Kadınlar Kulübü Derneği Grup Sayfası Üyelerinin ġehirlere Göre 

Dağılımı (Ġlk 10) 

BaĢlıca ġehirler Üye Sayısı 

Afyonkarahisar 1130 

Bolvadin (Afyonkarahisar) 1014 

Ġstanbul 368 

EskiĢehir 283 

Ankara 270 

Ġzmir 116 

Konya 63 

Bursa 63 

Denizli 58 

Çay (Afyonkarahisar) 42 

Grup üyelerinin grup sayfasında en yoğun zaman geçirdikleri ―popüler zamanlar‖ için 

Facebook istatistikleri dikkate alınmıĢtır. Bu doğrultuda grup üyeleri Cuma ve Cumartesi 

günleri grup sayfasında diğer günlere kıyasla daha fazla vakit geçirmektedir. Grup üyelerinin 

sayfada vakit geçirdiği en yoğun saatler ise Cuma günleri için 09:00, Cumartesi günleri için 

sırasıyla 23:00 ve 20:00 saatleridir. Bu günlerde yapılan paylaĢımlar dikkate alındığında 

Cuma günleri grupta belirgin bir Ģekilde ―sosyalleĢme ile ilgili paylaĢımlar‖ın yapıldığı 

görülmektedir. 

Grup sayfasında kendi ürünlerinin tanıtımını ve satıĢını yapan kadın giriĢimciler Ģehir dıĢı 

yaĢanan kargo problemleri nedeniyle henüz Ģehir dıĢı ve yurt dıĢı ürün satıĢı yapamamaktadır. 

Grupta yapılan satıĢların tamamı Afyon ili Bolvadin ilçesi ve yakın çevresinde 

gerçekleĢmektedir. Bu nedenle farklı Ģehirlerden gruba üye olan kiĢiler olsa da grubun kadın 

giriĢimcilere yeni pazar yaratma konusunda bir fırsat sunduğu söylenemez.  

Grup sayfasında yapılan 01 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan paylaĢımların 

giriĢimcilik ya da sosyalleĢme baĢlıklarından hangisi ile ilgili olduğu incelenmiĢtir. Tablo 3‘te 

de yer aldığı gibi, bir yıllık dönemde grupta toplam 1141 adet paylaĢım yapıldığı, bu 

paylaĢımların %72‘sinin (816 adet) giriĢimcilik ile ilgili olduğu, %28‘inin (325 adet) ise 
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sosyalleĢme ile ilgili olduğu görülmüĢtür. GiriĢimcilik ile ilgili paylaĢımların %70,5‘inde 

grupta yer alan giriĢimci kadınların el ürünlerinin satıĢ ve tanıtımı, %29,5‘inde ise giriĢimci 

kadınların mağazalarında satılan ürünlerin satıĢ ve tanıtımı yapılmaktadır. 

Tablo 3: Bolvadin Kadınlar Kulübü Derneği Grup Sayfası 01 Ocak-31 Aralık 2017 

Dönemindeki PaylaĢımlar 

GiriĢimcilik Ġle Ġlgili 

PaylaĢımlar 

SosyalleĢme Ġle Ġlgili 

PaylaĢımlar 

Toplam PaylaĢım 

 

816 325 1141 

72% 28% 100% 

4. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Bu çalıĢmada kadın giriĢimcilerin sosyal ağlardan nasıl faydalandığı belirlemek üzere 

―Bolvadin Kadınlar Kulübü Derneği‖ incelenmiĢtir. Grup sayfasının üyelerine hem daha çok 

insanla etkileĢim sağlamak hem de etkileĢim sonucunda farklı pazarlar ve iĢ fırsatları 

yaratmak açısından fayda sağladığı söylenebilir. Ancak grupta giriĢimcilik ile ilgili 

paylaĢımların sayıca fazla olması nedeniyle, bu sosyal ağda oluĢan paylaĢımların farklı 

pazarlar ve iĢ fırsatları oluĢturmada üyelere daha fazla katkı sağladığı düĢünülebilir. Bu 

çalıĢmada sosyal bir ağda yer alan tek bir kadın giriĢimci grubunun belirli bir dönemdeki 

paylaĢımları dikkate alındığı için sonuçlar genellenemez. ÇalıĢma farklı sosyal ağlardaki 

farklı gruplar üzerinde geniĢletilebilir. Öncü ve pilot niteliğindeki bu çalıĢmanın sosyal 

ağların etkisine yönelik bir değerlendirme yaparak, kadın giriĢimciliği literatürüne farklı bir 

bakıĢ açısı kazandıracağı düĢünülmektedir. 
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MUHASEBE VE FĠNANS DERSLERĠNĠN GĠRĠġĠMCĠLĠK DÜġÜNCESĠNE ETKĠSĠ: 

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 
 

Suat KARA 
Balıkesir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Balıkesir, 
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Özet  

Ülke ekonomilerinin geliĢmesinde kilit rol oynayan giriĢimcilerin, bütçelerini doğru bir Ģekilde kullanmaları 

ve yatırımlarını doğru bir Ģekilde değerlendirebilmeleri için faaliyette bulundukları alanlarla ilgili bir takım bilgi 

ve becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle giriĢimcilerin muhasebe-finans bilgi ve becerisine sahip 

olması önemli hale gelmiĢtir. Çünkü giriĢimcilerin paranın kullanımı ve yönetimi ile ilgili etkili kararlar alması 

önemlidir. GiriĢimcilikte baĢarılı olmak için içinde bulunulan sektörün iyi tanınması, ekonomideki değiĢmelerin 

iyi analiz edilmesi, finansal verilerin iyi bir Ģekilde okunması, finansal piyasaların iĢleyiĢinin bilinmesi, doğru 

finansal ürünlerin tercih edilmesi ve kurum içi kontrolünün sağlanması yönünde muhasebenin bilinmesi 

gerekmektedir. Geleceğin potansiyel giriĢimci adayları olan üniversite öğrencilerinin finansal kararlarını doğru 

ve etkin bir Ģekilde vermeleri gerekmektedir. Finansal bilgi seviyesi yüksek olan öğrenciler, sınırlı kaynakları 

daha rasyonel kullanacak ve finansal konularda daha bilinçli davranacaktır.   

Bu çalıĢma üniversite öğrencilerinin muhasebe-finans bilgisi ve giriĢimcilik düĢüncesini etkileyen 

faktörlerin etkisini ölçmeyi amaçlamıĢtır. Bu amaçla, Balıkesir Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F.‘de öğrenim gören 503 

öğrenciye muhasebe-finans ve giriĢimcilik ile ilgili çeĢitli sorular içeren bir anket uygulanmıĢtır. Anket, 

öğrencilerin muhasebe ve finans,  finansal tablolar ve yatırım bilgisi olmak üzere üç boyutta ele alınmıĢtır. 

MANOVA analizi uygulanarak yapılan çalıĢmada, muhasebe-finans bilgisi ve mezun olduktan sonra giriĢimci 

olma düĢüncesi ile mezun olunan lise türü, sınıfı ve iĢ tecrübesi arasında anlamlı farklılıklar bulunmuĢ, cinsiyet 

ve mezun olunacak bölüm arasında anlamlı farklılıklara rastlanmamıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Finans, GiriĢimcilik.  

THE EFFECT OF ACCOUNTING AND FINANCE COURSES ON 

ENTREPRENEURSHIP: A RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS 

Abstract 

Entrepreneurs playing a key role in the development of the country's economy need to have the knowledge 

and skills to operate their budgets correctly and to be able to evaluate their investments properly. For this reason, 

it has become important for entrepreneurs to have accounting and finance knowledge and skills. Because it is 

important for entrepreneurs to make effective decisions about the use and management of money. In order to be 

successful in entrepreneurship, accounting must be known in order to get a good recognition of the sector, to 

analyze the changes in the economy, to read the financial data in a good way, to know the operation of the 

financial markets, to choose the right financial products and to provide internal control. University students who 

are potential candidates for future entrepreneurs need to make their financial decisions accurately and 

effectively. Students with a high level of financial knowledge will use limited resources more rationally and be 

more conscious of financial issues.  

This study aimed to measure the effects of factors affecting university students' accounting and finance 

knowledge and entrepreneurial thinking. For this purpose, a questionnaire including various questions about 503 

students accounting-finance and entrepreneurship in Balıkesir University Faculty of Economics and 

Administrative Sciences was applied. The questionnaire was dealt with in three dimensions as the students' 

accounting and finance, financial statements and investment information. In the study conducted by applying 

MANOVA analysis, there were significant differences between accounting and finance information and high 

school type, class and work experience graduated with entrepreneurship idea after graduation, and no significant 

differences were found between gender and graduated department.  

Keywords: Accounting, Finance, Entrepreneurship. 
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1. GiriĢ 

Türkiye‘de son yıllarda yaĢanan ekonomik baĢarılar ile Türkiye‘nin bölgesel ve dünya 

siyasetinde üstlenmiĢ olduğu aktif politika ve güç, ülkenin ulusal ve uluslar arası 

organizasyon ve piyasalarda etkin bir yere sahip olması gibi çeĢitli faktörler bireylere özgüven 

aĢılamıĢ ve yeni fikirlerin hayata geçirilmesi konusunda adımlar atmalarına olanak tanımıĢtır. 

Ülkelerin, bölgelerin ve Ģehirlerin kalkınmasında büyük önem arz eden kavramlardan biri 

giriĢim ve buna bağlı olarak giriĢimcilik hareketleridir (Zhang v.d., 2014: 625). Bu iki kavram 

günümüzde dikkatleri üzerine çeken en önemli baĢlıkları oluĢturmaktadır. GiriĢimcilik 

kavramı beraberinde ekonomik faktörleri de akıllara getirmektedir. Nitekim giriĢimcilik 

faaliyetlerinin de bir takım maliyetleri beraberinde getirdiğinden hiç Ģüphe yoktur. Doğru 

Ģekilde yapılan muhasebe hesapları finansal baĢarı ve istikrarı da beraberinde getirecektir.  

Ülke ekonomilerinin geliĢmesinde kilit rol oynayan giriĢimcilerin, bütçelerini doğru bir 

Ģekilde kullanmaları ve yatırımlarını doğru bir Ģekilde değerlendirebilmeleri için faaliyette 

bulundukları alanlarla ilgili bir takım bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Bu 

nedenle giriĢimcilerin finansal okuryazarlık becerisine sahip olması önemli hale gelmiĢtir 

(Kuratko, 2005: 580). Çünkü giriĢimcilerin paranın kullanımı ve yönetimi ile ilgili etkili 

kararlar alması önemlidir. GiriĢimcilikte baĢarılı olmak için içinde bulunulan sektörün iyi 

tanınması, ekonomideki değiĢmelerin iyi analiz edilmesi, finansal verilerin iyi bir Ģekilde 

okunması finansal piyasaların iĢleyiĢinin bilinmesi, doğru finansal ürünlerin tercih edilmesi 

gerekmektedir. Geleceğin potansiyel giriĢimci adayları olan üniversite öğrencilerinin finansal 

kararlarını doğru ve etkin bir Ģekilde verebilmeleri için, finansal bilgi seviyeleri yüksek 

olmalı, sınırlı kaynakları daha rasyonel kullanabilmeli ve finansal konularda daha bilinçli 

davranmaları gerekmektedir(Seyrek ve Gül, 2017:104). 

GiriĢimcilik ilk kez 18. yüzyılda bilimsel olarak ele alınmasından itibaren iktisadi ve 

sosyal geliĢmeler doğrultusunda köklü değiĢimlerin yaĢandığı bir kavram olmuĢtur. DeğiĢen 

küresel ekonomik yapının içinde giriĢimci ve giriĢimcilik kavramında yaĢanan dönüĢüm ile 

birlikte giriĢimcilik kültüründe ve giriĢimcilik politikalarında değiĢimler meydana gelmiĢtir.  

Avrupa Birliği ülkelerinde giriĢimciliğe giderek daha çok önem verilmektedir. 

GiriĢimcilikle doğrudan ilgili olan sanayi politikaları, rekabet gücü ileri teknoloji üretimi ve 

istihdam yaratıcı küçük ve yenilikçi iĢletmeler, AB Lizbon stratejisinin temel unsurları olarak 

görülmektedir. Bu çerçevede, Avrupa Ġstihdam Stratejisinin dört temel bileĢeninden biri de, 

giriĢimciliğin geliĢtirilmesi ve iĢ yaratılmasıdır. Yeni iĢletmelerin kurulması ve mevcut 

KOBĠ‘lerin geliĢtirilmesi, gençlere eğitim imkânlarının sağlanması, yeni iĢletmelerin 

finansmana eriĢimlerinin kolaylaĢtırılması ve üye devletlerde giriĢim sermayesi fonlarının 
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desteklenmesi önemle vurgulanan konular arasındadır(Gözek ve Akbay, 2012:46). Ülkemizde 

de KOSGEB tarafından hazırlanan ve 1 Temmuz 2015 tarihinde 29403 sayılı resmi gazetede 

Türkiye GiriĢimcilik Stratejisi ve Eylem Planı- KSEP (2015-2018) yayınlanmıĢtır. Bu planın 

hazırlanma nedenleri ise Ģu temel amaçlara dayanmaktadır.  

- Dünya uygulamalarına bakıldığında giriĢimcilik konusunun kalkınma stratejileri içinde 

giderek daha önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. AB Ġlerleme Raporu, Küresel 

GiriĢimcilik Endeksi (GEM) ve benzeri uluslararası kuruluĢların araĢtırma sonuçları, Avrupa 

Küçük ĠĢletmeler Yasası ve AB Komisyonu tarafından hazırlanan AB 2020 GiriĢimcilik 

Eylem Planı giriĢimcilikle ilgili yeni stratejilere vurgu yapmaktadır.  

- Diğer taraftan Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalıĢmalarında giriĢimcilik konusu 

KOBĠ‘lerden ayrı bir Ġhtisas Komisyonunda ele alınmıĢ ve Planda ayrı bir baĢlık altında yer 

almıĢtır.  

Bu geliĢmeler ıĢığında ve ülkemizdeki diğer ihtiyaç ve geliĢmeler paralelinde KSEP‘ten 

ayrı, giriĢimcilik konusuna odaklanan bir strateji ve eylem planı oluĢturma zorunluluğu 

doğmuĢtur. Bu çerçevede 2012 yılında hazırlıklar baĢlatılmıĢ ve 2015-2018 yıllarını kapsayan 

―Türkiye GiriĢimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (GĠSEP)‖ hazırlanmıĢtır. KOBĠ Politikaları 

KSEP çerçevesinde, giriĢimcilik politikaları ise GĠSEP çerçevesinde takip edilecektir. 

2. GiriĢimcilik ve GiriĢimci Olma Nedenleri 

GiriĢimci kavramının tam bir tanımı yapılamamakla birlikte literatürde çok miktarda farklı 

tanımlara rastlanmaktadır.  Klasik iktisat anlayıĢına göre bireysel çıkarların en üst seviyeye 

çıkarılması giriĢimciliği ateĢleyen en önemli güdüdür. Yani ekonomik fayda ve kar elde etme 

isteği giriĢimciliğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Klasik iktisat kuramının bu 

yaklaĢımına karĢılık, McClelland (1971) giriĢimciliğin geliĢmesinin, ekonomik güdülerden 

ziyade, psikolojik bir değiĢken olan baĢarma ihtiyacına bağlı olduğunu belirtmektedir(Akyüz 

ve diğ., 2009:140). 

Bu çerçevede giriĢimcinin sahip olduğu vasıfların incelenmesi, giriĢimcinin iĢlevlerinin 

incelenmesi ve giriĢimcinin davranıĢ ve faaliyetlerinin incelenmesi değiĢik tanımlamalar 

yapılmasını doğurmaktadır. DavranıĢ ve faaliyetlere odaklanan bir tanımda giriĢimcilerin,  

- Mevcut veya kendi oluĢturduğu fırsatları kullanabilmek için ihtiyaç duyulan 

kaynakları temin ederek eldeki kaynaklarla birleĢtiren ve bunları üretime ve hizmete 

dönüĢtürmek için organize eden,  

- Bir iĢ kurmanın bütün aĢamalarında kendiliğinden inisiyatif alan ve liderlik özellikleri 

gösteren,  
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- Bu aĢamalardaki riskleri hesaplayıp bunlarla ilgili tedbirleri alarak risklere rağmen 

yoluna devam eden,  

- Sürekli yenilik arayan ve bu arayıĢta müĢterilerin beklentilerine duyarlı olmanın 

ötesinde kendisi beklenti oluĢturan niteliklerinin öne çıkabileceği söylenebilir (Nabi 

v.d. , 2018: 455, Türkiye GiriĢimcilik Stratejisi Ve Eylem Planı 2015-2018: 8). 

Modern giriĢimcilik düĢüncesinin kurucusu olarak nitelendirilen Schumpeter (1974)‟e 

göre, giriĢimcilerin iĢlevi, bir buluĢu ya da daha genel olarak uygulamaya konmamıĢ bir 

teknolojik olanağı kullanarak, yeni bir ticari ürün ortaya çıkarmak, ya da mevcut bir ürünü 

yeni bir biçimde üretmek için üretim Ģeklini değiĢtirmek veya yenilemektir. Bu tanımlamaya 

göre, her profesyonel yönetici giriĢimci değildir ama yenilik yapan her profesyonel yönetici 

giriĢimcidir. GiriĢimciler fırsatları kullanan ve yenilik yapanlardır, o yüzden de giriĢimciler 

sadece yeni Ģirket kuranlar olmak zorunda değildirler. GiriĢimciler, imkânları teĢhis eder, 

gereken kaynakları bir araya getirir, pratik bir eylem planı uygular ve sonuçlarını belirli bir 

zamanda ve esnek bir biçimde elde eder(Gözek ve Akbay, 2012:46). Tüm bunlardan hareketle 

Schumpeter (1978), giriĢimciliği yeni bileĢimlerin meydana getirilmesi olarak tanımlamıĢ ve 

bunun da ekonomik kalkınmanın temeli olduğunu belirtmiĢtir. Yeni bileĢimlerin meydana 

getirilmesi sadece giriĢimcilerin baĢarabileceği benzersiz bir baĢarıdır. Schumpeter giriĢimsel 

faaliyetleri baĢlatan olası bileĢimleri; yeni ürün ya da hizmetlerin, yeni üretim yöntemlerinin, 

yeni pazarların, yeni arz kaynaklarının ve yeni organize olma biçimlerinin ortaya konması 

olarak açıklamaktadır(Canbaz ve diğ., 2013:2)  

Bireylerin giriĢimci olmayı istemelerinin altında bir takım temel nedenler bulunmaktadır. 

Bireyin bu nedenlerin gerektirdiği yetenek, cesaret, bilgi ve uzmanlığa sahip olması 

giriĢimciliğin ortaya çıkmasında önemli ölçüde etkin rol oynamaktadır.Bireyler genel olarak 

Tablo.1‘deki nedenlerden dolayı giriĢimci olmayı istemektedirler;  

Tablo 1: Bireylerin GiriĢimci Olma Nedenleri 

Bireylerin GiriĢimci Olma Nedenleri 

Bağımsız çalıĢma isteği En uygun kararın olması. GiriĢimcilik ruhu 

Cinsiyet YaĢ Öğrenme istekliliği 

Yüksek kazanç beklentisi Aile ortamı Azim ve kararlılık Ģeklinde 

sıralanabilir  

Motivasyon Çevrenin etkisi Eğitim  

Ġtibar ve saygı görme ihtiyacı Gelir durumu Hayal 

Riske katlanma GiriĢimcilik kültürü Ġyimserlik ve kendine güven 

Hayalleri gerçekleĢtirme isteği   

Kaynak: Canbaz ve diğ., 2013:5 

Buna ek olarak; GEM (Global Entrepreneurship Monitor- Küresel GiriĢimcilik Monitörü 

projesi ise Küresel Rekabet Raporu‘nda giriĢimci olma isteğini üçe ayırmaktadır. Üretim 
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faktörleri güdümlü ekonomiler, verimlilik güdümlü ekonomiler ve yenilik güdümlü 

ekonomiler.  

Tablo 2: Dünya Ekonomik Forumu Modeli: Kategoriler ve Rekabetçiliğin Dayandığı 12 

Adet Ana BileĢen 

Temel Gereklilikler   

Kurumsal Yap Üretim Faktörleri Güdümlü Ekonomiler  

Altyapı  

Makroekonomik Ġstikrar  

Sağlık ve Ġlköğretim  

Verimlilik Artırıcılar  

Yükseköğretim ve ĠĢ BaĢında Eğitim  

Ürün Piyasalarının Etkinliği Verimlilik Güdümlü Ekonomiler 

Emek Piyasalarının Etkinliği  

Finansal Piyasaların GeliĢmiĢliği  

Teknolojik Altyapı  

Pazar Büyüklüğü  

Yenilik ve ÇeĢitlilik Faktörleri  

ĠĢ Dünyasının GeliĢmiĢlik Düzeyi Yenilik Güdümlü Ekonomiler 

Yenilik  

Kaynak: WEF, Küresel Rekabetçilik Raporu - 2011-2012 

Ülkeler kiĢi baĢı GSYH düzeyi ve toplam ihracattaki mineral ürünlerinin payına göre 

sınıflandırmaya tabii tutulmaktadır. Küresel Rekabet Endeksi, rekabetin 12 adet ana 

bileĢeninden oluĢmaktadır. Bu Ģartlar, Tablo 2.‘de görüldüğü üzere ülkenin bulunduğu 

ekonomik kalkınma aĢamalarına bağlı olarak, ülkeler arası farklılık gösterebilmektedir. 

Faktör güdümlü ekonomilerde giriĢimcilik: Bu ekonomilerde genelde tarım sektörünün 

payı fazladır ve bu sektör kırsal alanda yaĢayan nüfusun büyük kısmının geçimini sağlar. Bu 

durum genellikle doğal kaynakların çıkarılması, sanayi faaliyetinin geliĢmeye baĢlamasıyla 

değiĢir. Böylece, ekonomik büyüme tetiklenir; tarım sektöründeki fazla nüfus, tarımı terk 

edip, genelde belirli bölgelerde konumlanan maden iĢlemeye dayalı ve ölçek ekonomilerinin 

oluĢtuğu sektörlerde çalıĢmaya baĢlarlar. Bunun sonucu, belli bölgelerde yoğunlaĢan emek 

fazlası ihtiyaç-temelli giriĢimciliği besler; zira bu iĢçiler kendilerini geçindirebilmek için 

kendi istihdamlarını yaratmak durumunda kalırlar. Tablo 2‘de de vurgulanan altyapı, sağlık ve 

eğitim gibi temel gereksinimler ihtiyaca dayalı giriĢimcilik faaliyetlerinin devamlılığını 

sağlayacak olsa da, fırsata dayalı giriĢimcilik faaliyetinin oluĢmasında fazla katkısı 

olmayacaktır (Bosma v.d., 2008:9, Fayolle v.d., 2015: 77). 

Etkinlik güdümlü ekonomilerde giriĢimcilik: Bu ekonomilerde, sanayileĢme ile birlikte 

firmalarda büyüme ve geliĢme eğilimi gözlenir ve firmalar daha büyük ölçeklerde faaliyet 

göstermeye baĢlarlar. Ölçek ekonomileri nedeniyle maliyetler azalan bir seyir izlemekte ve 

piyasada artan rekabet firmaların verimliliklerini artırmaya zorlamaktadır. Büyük iĢletmelerin 
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tamamlayıcısı küçük ve orta büyüklükteki iĢletmeler yan sanayi olarak önem kazanmaya 

baĢlar. Genel olarak ulusal ekonomik politikalar büyük ulusal iĢletmeleri destekler. Ne var ki, 

artan verimlilik mali sermaye oluĢumuna katkı sağladığı gibi, büyük iĢletmelerin boĢ 

bıraktıkları pazar bölümleri, küçük-orta büyüklükteki firmalar tarafından istihdam imkânlarını 

artırır. Bu durum, finansal piyasaların geliĢmiĢliği ile birlikte düĢünüldüğünde, küçük-ölçekli 

ve orta-büyüklükte firmaların geliĢmesi için fırsatları artırır (Bosma v.d., 2008:10). 

Yenilik güdümlü ekonomilerde giriĢimcilik: Bir ekonomi olgunlaĢıp refah seviyesi 

arttıkça, ekonomide hizmet sektörünün önemi, varlıklı nüfusun ihtiyaçlarına hitap edecek 

Ģekilde geniĢleyerek artar. Sanayi sektörü evrimleĢerek, çeĢitliliğinde ve kapsamında 

geliĢimler kaydeder. Bu durum genelde, bilgi donanımının yanı sıra araĢtırma ve 

geliĢtirmenin artmasıyla da iliĢkilendirilir. Bütün bunlar, yeniliğe açık ve fırsata dayalı 

giriĢimcilik faaliyetlerinin önünü açar. Söz konusu ekonomilerde, küçük ve yenilikçi giriĢimci 

firmalar genellikle büyük firmalara göre yenilik ve verimlilik avantajına sahiptirler. Fırsata 

dayalı giriĢimciliği destekleyen çerçeve Ģartlarının, yeniliğe dayalı ekonomilerin büyüme 

beklentilerinin baĢarıya ulaĢmasında ayrı bir önemi vardır (Bosma v.d., 2008:10). 

3. Dünyada ve Türkiye’de GiriĢimcilikte Eğitimin Önemi 

AB‘de, giriĢimcilik kültürünün geliĢtirilmesine yönelik hazırladığı 2020 Eylem Planı‘nda, 

yükseköğretimde giriĢimcilik eğitiminin öğrencilerin giriĢimcilik temel yetkinliğini 

geliĢtirdiği, öğrencilerin giriĢimcilik niyetlerini pekiĢtirdiği ve istihdam edilebilirliklerini 

arttırdığı belirtilmektedir. Üniversitelerde giriĢimcilik eğitiminin tüm disiplinlere yayılarak 

zorunlu ders haline getirilmesinin önerildiği raporda, eğitim sonrasında yapılan izleme 

çalıĢmalarının birden fazla kez tekrarlanması gerektiği vurgulanmaktadır. 

ABD‘de de, 2011 yılında baĢlatılan Start-up America Inisiyatifi‘n de yüksek büyüme 

hızına sahip giriĢimcilerin öne çıkarılması ve geliĢtirilmesi amacıyla 5 temel alana 

odaklanmıĢtır. Bu alanlardan bir taneside ―GiriĢimciler için eğitim ve mentörlük 

programlarının yaygınlaĢtırılması‖dır.  

Ülkemiz açısından değerleme yapıldığında ise ortaya çıkan sonuçlar Ģöyledir:  

Türkiye‘de AB Küçük ĠĢletmeler Yasası (SBA) kapsamında yürütülecek çalıĢmaların 

etkinliği açısından, KOBĠ‘lerle ilgili kurum/kuruĢlar tarafından gereken destek ve yardımın 

sağlanması ve KOBĠ‘lerle ilgili oluĢturulacak her türlü politika, strateji, eylem planı, 

uygulama, vb. çalıĢmaların, Avrupa Küçük ĠĢletmeler Yasası‘nda belirtilen prensipler 

doğrultusunda gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, 2011/6 sayılı ―Avrupa Küçük 

ĠĢletmeler Yasası Prensipleri‖ hakkındaki BaĢbakanlık Genelgesi 05 Haziran 2011 tarih ve 
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27955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır. Yasanın 10 prensibini kapsayan 12 politika 

alanı, 21 alt alan ve 108 göstergeden oluĢmaktadır. Her gösterge, beĢ seviyelik politika reform 

düzeyine göre değerlendirilmiĢtir (1 en zayıf, 5 ise en kuvvetli düzey). ―GiriĢimcilik Eğitimi 

ve Kadın GiriĢimciliği‖ SBA prensibi için Türkiye puanı 2,52 olup 8 ülke ortalaması 2,41‘dir. 

Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) GiriĢimcilik ve KOBĠ‘ler baĢlığı taĢıyan 

bölümünde temel amaç ―KOBĠ‘lerin rekabet güçlerinin artırılarak ekonomik büyümeye 

katkısının yükseltilmesi‖ olarak tanımlanmıĢtır. Planda, yukarıda açıklanan amaç ve hedeflere 

ulaĢabilmek için belirlenen politikaların ilk sırasında ise ―GiriĢimcilik kültürü; eğitimin her 

kademesinde giriĢimciliğe yönelik örgün ve yaygın eğitim programları, giriĢimcilik 

eğitimlerinin niteliğinin artırılması, giriĢimci rol modellerinin tanıtılması ve 

ödüllendirilmesine yönelik uygulamalar yoluyla geliĢtirilecektir‖ Ģeklinde bir açıklamaya yer 

verilmiĢtir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın GiriĢimcilik Eğitimi ile, AB 2020 stratejisi 

kapsamında gençlerde giriĢimcilik ruhu ve bakıĢ açısının teĢvikinin öneminden hareketle 

yaratıcılık, inovasyon ve giriĢimcilik konularının eğitim içerisine yerleĢtirilmesini önemli 

hedefler arasına yerleĢtirmiĢtir. Bu amaçla eğitim programları içerisinde öğrencilere 

―ekonomik geliĢmeleri takip etme, faaliyet alanını seçme ve iĢ yeri açma fikri geliĢtirme‖ 

yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan haftada 2 ders saati okutulan ―GiriĢimcilik ve ĠĢletme 

Yönetimi‖ dersine yer verilmiĢ ve öğrencilere bu dersi 11 veya 12. sınıflarda seçmeli olarak  

alabilme imkânı verilmiĢtir. Bu çerçeveden bakıldığında giriĢimciliğin temel yetkinlik ara 

disiplin konusu olarak eğitim sistemine eklenmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığınca 

gerçekleĢtirilen çalıĢmaların uluslararası nitelikte olması ve Bakanlığın bu konudaki 

kararlılığı güçlü bir yön olarak değerlendirilebilir. 

KOSGEB Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimleri ile, giriĢimcilik kültürünü yaygınlaĢtırmak 

ve giriĢimcileri iĢ planı kavramı ile tanıĢtırarak baĢarılı iĢletmelerin kurulmasını sağlamak 

amacı ile düzenlenen, giriĢimcilik nitelikleri, iĢ fikri geliĢtirme, iĢ planı kavramı ve öğeleri 

konusunda toplam en az 46 saat ders ve 24 saat atölye çalıĢmasını içeren eğitimlerdir. 

KOSGEB tarafından 2010 yılında geliĢtirilen ortaklık modelinin uygulamaya 

geçirilmesinden sonra giriĢimcilik eğitimlerinin ülke çapında yaygınlaĢtırılması sağlanmıĢtır 

ve sağlanmasına devam edilmektedir. 
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4. Muhasebe ve Finans Derslerinin GiriĢimcilik DüĢüncesine Etkisi: Balıkesir 

Üniversitesi Örneği 

ÇalıĢmanın bu kısmında, Balıkesir Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi‘ne 

kayıtlı öğrencilerin, aldıkları muhasebe ve finans derslerinin giriĢimcilik düĢüncesine 

etkisinin, belirlenen hipotezler çerçevesinde, birbirinden anlamlı düzeyde farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını tespit etmek üzere bir anket çalıĢmasına ve analize yer verilmiĢtir. 

4.1. AraĢtırmanın Önemi ve Amacı 

Ülkelerin kalkınma ve geliĢmesinde olduğu kadar bölgelerin ve Ģehirlerin kalkınma ve 

geliĢmesinde lokomotif güç, giriĢim ve giriĢimciliktir. GiriĢimci, değiĢim ve dönüĢümü 

tetikleyen ve sağlayan kiĢi iken, giriĢimcilik, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel hayatın 

sürükleyici gücüdür. 1990‘larda, merkezi yönetimlerin ekonomide bir aktörden daha çok 

düzenleyici ve kontrol eden bir role yönelmeleriyle, giriĢimciler insanlık için bir ümit 

olmaktan öte, yerel potansiyelin rekabet edebilirliğe dönüĢmesinde yegane faktör haline 

gelmiĢtir. Böylece, giriĢimciler bugünün dünyasında en çok aranan kiĢiler olup, geliĢmiĢ 

ülkeler tarafından ithal edilen en değerli ‗üretim faktörü‘ ne dönüĢmüĢtür. GiriĢimciye sahip 

ülke veya bölgeler geliĢmelerini hızlandırırken, yoksun olanlar çeĢitli sorunlarla baĢ baĢa 

kalmaktadır.  

Bu çalıĢmanın amacı, eğitim-öğretim programlarında ‗giriĢimcilik‘ konuları önemli yer 

tutan muhasebe ve finans öğrenimi gören üniversite öğrencilerinin muhasebe ve finans 

derslerinin giriĢimcilik üzerindeki etkilerini araĢtırmaktır. 

4.2. AraĢtırmanın Yöntemi ve Analizi 

Balıkesir Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan ĠĢletme, 

Ġktisat, Maliye ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümleri öğrencilerinin giriĢimcilik 

yeteneklerinin ve giriĢimcilik tercihlerinde muhasebe ve finans derslerinin etkinliğinin 

araĢtırılmasının amaçlandığı bu çalıĢmada veriler hazırlanan anket formu yardımıyla elde 

edilmeye çalıĢılmıĢtır. Anket çalıĢması bölümlerinde tüm sınıf düzeyinde olan 503 öğrenci ile 

yüz yüze görüĢülerek gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Anketten elde edilen veriler frekans (f), yüzde (%) ve tek yönlü çok değiĢkenli varyans 

analizi (one-way MANOVA) kullanılarak, SPPS 17.0 programında analiz edilmiĢtir. 

AraĢtırmanın bağımsız değiĢkenleri belirlenen hipotezler; bağımlı değiĢkenleri ise muhasebe, 

finans bilgisi ve mezun olduktan sonra giriĢimci olma düĢüncesi‘dir.  Her bir bağımsız 

değiĢkenin bağımlı değiĢkenler üzerindeki etkilerini incelemeden önce, MANOVA‘nın 

varsayımları test edilmiĢtir. Bağımlı değiĢkenlere iliĢkin puanların tek değiĢkenli ve çok 
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değiĢkenli normal dağılım gösterdiği; her bir bağımlı değiĢken için varyansların homojen 

olduğu Levene testi, varyans-kovaryans matrislerinin homojenliği ise Box‘in M testi 

kullanılarak belirlenmiĢtir. Hipotezleri test etmek için ise Wilk‘s Lambda değeri 

kullanılmıĢtır. Verilerin analizi 0.05 önem düzeyinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

4.3. AraĢtırmanın Hipotezleri 

AraĢtırmanın bağımlı değiĢkenleri muhasebe ve finans bilgisi ve mezun olduktan sonra 

giriĢimci olma düĢüncesidir. Bağımsız değiĢkenleri ise aĢağıda belirtilen hipotezlerdir. Bu 

amaçla çalıĢmada beĢ adet hipotez belirlenmiĢtir.  

Hipotez 1:H1: Muhasebe ve finans bilgisi ve mezun olduktan sonra giriĢimci olma 

düĢüncesi ile cinsiyet arasında fark yoktur.  

Hipotez 2:H2: Muhasebe ve finans bilgisi ve mezun olduktan sonra giriĢimci olma 

düĢüncesi ile mezun olunan lise türü arasında fark yoktur. 

Hipotez 3:H3: Muhasebe ve finans bilgisi ve mezun olduktan sonra giriĢimci olma 

düĢüncesi ile üniversiteden mezun olduğu bölüm arasında fark yoktur. 

Hipotez 4: H4: Muhasebe ve finans bilgisi ve mezun olduktan sonra giriĢimci olma 

düĢüncesi ile sınıfı arasında fark yoktur. 

Hipotez 5: H5: Muhasebe ve finans bilgisi ve mezun olduktan sonra giriĢimci olma 

düĢüncesi ile iĢ tecrübesi arasında fark yoktur. 

4.4. AraĢtırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Bu bölümde, araĢtırma kapsamında yer alan katılımcıların,  genel özellikleri ve hipotez 

sonuçları hakkında bilgiler verilmiĢtir. 

4.5. AraĢtırma Kapsamında Yer Alan ġirketlerin ve Katılımcıların Özellikleri ve 

Değerlendirmeler 

AĢağıdaki tabloda, anketlerin uygulandığı bölümlerin ve sınıfların öğrenci sayıları Tablo 

1‘de görülmektedir. 

Tablo 3: Üniversiteden Mezun Olduğunuz (Olacağınız) Bölüm* 

BÖLÜMLER 
SINIFLAR 

1 % 2 % 3 % 4 % TOPLAM % 

ĠġL 

ĠKT 

MAL 

UTL 

TOPLAM 

18 18,8 22 22,9 25 26 31 32,3 96 19 

28 25,4 29 26,4 32 29,1 21 19,1 110 21,9 

31 26,3 25 21,2 36 30,5 26 22 118 23,5 

31 17 45 25,3 58 32,4 45 25,3 179 35,6 

108 21,5 121 24,1 151 30 123 24,4 503 100 

*ĠġL-ĠġLETME, ĠKT-ĠKTĠSAT, MAL-MALĠYE, UTL-ULUSLARARASI TĠCARET VE LOJĠSTĠK 
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Tablo 3.‘de görüldüğü üzere; toplam 503 öğrenci ile yüz yüze görüĢme sağlanarak yapılan 

anketin %19‘u iĢletme, 21,9‘u iktisat, %23.5‘ i maliye ve %35,6‘sı da uluslararası ticaret ve 

lojistik bölümü öğrencilerine uyguladığı görülmektedir.  

Tablo 4.‘de, ankete katılan katılımcıların cinsiyet, mezun olduğu lise türü, iĢ tecrübesi 

durumu ve mezuniyetten sonra yapmak istedikleri iĢ hakkında genel bilgiler verilmektedir. 

Tablo 4: AraĢtırma Kapsamında Yer Alan Katılımcıların Özellikleri 

 f %  f % 

Cinsiyet Kadın  290 57,7 ĠĢ 

Tecrübesi 

Var  282 56,2 

Erkek 213 42,3 Yok 220 43,8 

Toplam  503 100,0 Toplam  502 100,0 

Mezun 

Olunan 

Lise 

Türü 

Meslek 105 20,9 Mezun 

Olduktan 

Sonra 

Yapmak 

Ġstenilen ĠĢ 

Kendi iĢimi yapmak istiyorum 162 32,2 

Düz  161 32,0 Bir iĢletmede üst düzey yönetici 

olmak istiyorum  

224 44,5 

Teknik 11 2,2 Kararsızım  115 22,9 

Diğer 226 44,9 Diğer  2 0,4 

Toplam  503 100,0 Toplam  203 100,0 

Tablo 4‘e göre katılımcıların %57,7 sini kadınlar oluĢtururken, % 42,3‘ü erkeklerden 

oluĢmaktadır. Katılımcıların %44,9‘ u diğer liselerden mezun olmuĢken bunu % 32‘lik oranla 

düz liseler takip etmektedir. ĠĢ tecrübesine sahip olma durumunda ise %56,2‘lik gibi bir oran 

tecrübe sahibi olduğunu belirtmiĢtir. Son olarak ise anket katılımcılarının %44,5‘i mezun 

olduktan sonra bir iĢletmede üst düzey yönetici olarak çalıĢmak istediğini belirtmiĢken, kendi 

iĢini yapmak isteyenlerin oranı ise %32,2 olduğu görülmektedir.  

4.6. Analizlerin Hipotezler Çerçevesinde Değerlendirilmesi  

Bağımlı değiĢkenler ile belirlenen bağımsız değiĢkenler arasında anlamlı bir farklılığın 

bulunup bulunmadığını belirlemek için hipotez testleri yapılmıĢtır. Hipotez testleri için tek 

yönlü MANOVA analizi ve Wilk‘s Lambda değerleri kullanılmıĢtır. 

MANOVA analizinde bağımlı değiĢkenler arasında korelasyonun yüksek olması beklenir. 

ÇalıĢmada bağımlı değiĢkenler arası korelasyon sonuçlarına aĢağıdaki tabloda yer verilmiĢtir. 

Tablo 5: Bağımlı DeğiĢkenler Arası Korelasyon Sonuçları 

  MOSGOD MFB 

Mezun Olduktan Sonra 

GiriĢimci Olma 

DüĢüncesi (MOSGOD) 

Pearson Correlation 1 ,540 

Sig. (2-tailed)  ,025 

Muhasebe-Finans 

Bilgisi (MFB) 

Pearson Correlation ,540 1 

Sig. (2-tailed) ,025  

Tablo 5 incelendiğinde, bağımlı değiĢkenler arasında az kuvvetli ve pozitif yönlü bir iliĢki 

olduğu anlaĢılmaktadır. Korelasyon katsayısı (r = 0.540 ) olarak hesaplanmıĢtır. Buna göre; 

muhasebe-finans bilgisi arttıkça, giriĢimcilik düĢüncesinin de  arttığı söylenebilir. 
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MFB ve MOSGOD ile Mezun Olunan Lise Türü Arasındaki ĠliĢkinin Analiz 

Sonuçları ve Yorumlanması 

Hipotez 1: 

H1: Muhasebe ve finans bilgisi ve mezun olduktan sonra girişimci olma düşüncesi ile 

mezun olunan lise türü arasında fark yoktur. 

HA: Muhasebe ve finans bilgisi ve mezun olduktan sonra girişimci olma düşüncesi ile 

mezun olunan lise türü arasında fark vardır. 

MANOVA analizinde gruplar boyunca bağımlı değiĢkenlerin kovaryans matrislerinin eĢit 

olduğu varsayımını test etmek için Box‘s M testi kullanılır. Buradaki p (Sig.) değeri 0,05‘ten 

küçük ise hipotez reddedilir ve temel varsayım olan kovaryans eĢitliğinin sağlanmadığı 

söylenir. Kovaryans eĢitliği sağlanmazsa da Multivarite sonuçlarına Ģüphe ile bakılır (Kalaycı, 

2010:158). Tablo 6.‘da, Sig. 0,05 olduğu için kovaryans eĢitliği sağlanmıĢtır.  

 

 
Box's M 5,555   F df1 df2 Sig. 

F ,596 
 Muhasebe-Finans 

Bilgisi (MFB) 
3,322 3 409 ,070 

df1 9 

 Mezun Olduktan 

Sonra GiriĢimci 

Olma DüĢüncesi 

(MOSGOD) 

2,575 3 409 ,064 

df2 6258,531       

Sig. ,801       

Levene Testi, bağımlı değiĢkenlerdeki gruplar arası varyans eĢitliğini test eder. Bu test her 

bir bağımlı değiĢken için ayrı sonuçlar verir ve bağımsız değiĢkenin gruplarına göre o bağımlı 

değiĢkendeki gruplar arası varyans eĢitliliğinin sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder. Sig. 

değeri 0.05‘ten büyükse, o bağımlı değiĢken için varyans eĢitliği Ģartı sağlamıĢtır sonucuna 

varılır. Tablo 7‘de, MFB ve MOSGOD bağımlı değiĢkenlerinin her biri için varyans eĢitliği 

vardır sonucuna ulaĢabiliriz. MFB için Sig.0.070,  MOSGOD için Sig.0,064 olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla MFB değiĢkeninde varyans eĢitliğinin sağlanması MOSGOD 

değiĢkenine göre daha anlamlı olduğu görülmektedir. Neticede her iki bağımlı değiĢken için 

de varyansların eĢitliği Ģartı sağlanmıĢ olsa da, MFB değiĢkeni ile elde edilen sonuçlar 

MOSGOD değiĢkenine göre daha sağlıklı olduğu görülmektedir. Bu nedenle, MFB düzeyinin, 

MOSGOD‘a göre mezun olunan lise türü ile daha anlamlı düzeyde farklılığın olduğu 

görülmektedir. 

  

Tablo 6: Kovaryans EĢitliği 

Test sonuçları 
Tablo 7: Levene Testi  Sonuçları 
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Tablo 8: H1 Hipotezi Test Sonuçları 

Testler Değer F 

Hipotez 

Serbestlik 

Derecesi 

Hata 

Serbestlik 

Derecesi 

Sig. 
Partial Eta   

Squared 

Intercept 

Pillai's Trace ,826 970,050 2,000 408,00 ,000 ,826 

Wilks' Lambda ,174 970,050 2,000 408,00 ,000 ,826 

Hotelling's Trace 4,755 970,050 2,000 408,00 ,000 ,826 

Roy's Largest Root 4,755 970,050 2,000 408,00 ,000 ,826 

Lise  

Türü 

Pillai's Trace ,916 1,103 6,000 818,00 ,000 ,558 

Wilks' Lambda ,084 1,100 6,000 816,00 ,000 ,774 

Hotelling's Trace ,416 1,097 6,000 814,00 ,000 ,562 

Roy's Largest Root ,429 1,194
b
 3,000 409,00 ,000 ,895 

Lise türü bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢkenler üzerindeki etkisini anlamada 

Multivariate test sonuçları önemlidir. En yaygın olarak kullanılan Wilks‘ Lambda dıĢındaki 

diğer testler pozitif değerli testlerdir. Wilk‘s Lambda ise negatif değerli bir testtir. Dolayısıyla 

―Değer‖ kısmındaki değer azaldıkça faktörün modele katkısının artacağı düĢünülmektedir. 

(Kalaycı, 2010: 160). Tablo 8‘de Wilks‘ Lambda değeri 0,084 gibi oldukça düĢük bir değer 

olduğu görülmektedir. 

Sig. kolonu, MANOVA temel hipotezini test eder. Buradaki değer 0,05‘ten küçükse 

bağımlı değiĢkenlerden en az birisinde anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaĢılır. Yukarıdaki 

tabloda Sig. kolonundaki değere göre (0,05‘ten küçük olduğu için), H1 hipotezi reddedilir ve 

alternatif hipotez kabul edilir. Hotlling‘s Trace ve Roy Largest Root testlerinin Değer 

kolonundaki değerlerin bir birine yakın olması da MFB ile MOSGOD arasında yüksek bir 

korelasyonun olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla lise türü ile MFB ve MOSGOD‘da 

anlamlı farklılıklar vardır. Partial Eta Squared kolonu ise faktörün etki düzeyini anlamada 

önemlidir. Değer 1‘e yaklaĢtıkça etkinin arttığı düĢünülür. Bu kolundaki verilere göre, lise 

türü ile MFB ve MOSGOD arasında kuvvetli bir iliĢki vardır. 

MFB ve MOSGOD ile Cinsiyet Arasındaki ĠliĢkinin Analiz Sonuçları ve Yorumlanması 

Hipotez 2: 

H2:  Muhasebe ve finans bilgisi ve mezun olduktan sonra girişimci olma düşüncesi ile 

cinsiyet arasında fark yoktur.  

HA: Muhasebe ve finans bilgisi ve mezun olduktan sonra girişimci olma düşüncesi ile 

cinsiyet arasında fark vardır.  

Tablo 9‘da bağımlı değiĢkenlerin kovaryans matrislerinin eĢit olduğu varsayımını test 

etmek için yapılan Box‘s M testinde Sig. değeri 0,05‘ten küçüktür. Temel varsayım olan 

kovaryans eĢitliğinin sağlanmadığı için H2 hipotezi kabul edilir ve alternatif hipotez (HA) 

reddedilir. Fakat buna ek olarak Tablo10‘da Levene Testi sonuçları incelendiğinde MFB 
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bağımlı değiĢkenin Sig. 0.05, MOSGOD bağımlı değiĢkenin ise Sig. 0,05 olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla MFB için varyans eĢitliği Ģartı sağlamıĢ olmasına rağmen, 

MOSGOD için varyans eĢitliği Ģartı sağlanmadığı tespit edilmiĢtir. Tabloda, MOSGOD için 

Sig. değeri 0.000,  MFB için ise 0,263‘tür. 

Tablo 9: Kovaryans EĢitliği                                  Tablo 10: Levene Testi Sonuçları                 

               Test sonuçları                                          

Box's M 11,464   F df1 df2 Sig. 

F 3,800  (MFB) 1,254 1 411 ,263 

df1 3  (MOSGOD) 21,715 1 411 ,000 

df2 13393412,776       

Sig. ,010       

Cinsiyet bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢkenler üzerindeki etkisini anlamada en yaygın 

olarak kullanılan Wilks‘ Lambda test sonucu Tablo 11‘de yer almaktadır. Wilks‘ Lambda 

değeri 0,647 gibi yüksek bir değer olduğu görülmektedir. Volue kısmındaki değer azaldıkça 

faktörün modele katkısının artacağı düĢünülmektedir (Kalaycı, 2010: 160). Dolayısıyla,  

faktörün modele katkısının çok olmadığı tespit edilmiĢtir. 

Tablo 11: H2 Hipotezi Test Sonuçları 

Testler Değer F 

Hipotez 

Serbestlik 

Derecesi 

Hata 

Serbestlik 

Derecesi 

Sig. 
Partial Eta    

Squared 

Intercept 

Pillai's Trace ,936 2974,04 2,000 410,000 ,000 ,936 

Wilks' Lambda ,064 2974,04 2,000 410,000 ,000 ,936 

Hotelling's Trace 14,508 2974,04 2,000 410,000 ,000 ,936 

Roy's Largest Root 14,508 2974,04 2,000 410,000 ,000 ,936 

Cinsiyet 

Pillai's Trace ,003 ,571 2,000 410,000 ,065 ,078 

Wilks' Lambda ,997 ,571 2,000 410,000 ,065 ,095 

Hotelling's Trace ,003 ,571 2,000 410,000 ,065 ,012 

Roy's Largest Root ,003 ,571 2,000 410,000 ,065 ,146 

MANOVA temel hipotezini test etmede kullanılan Sig.> 0,05 olduğu görülmektedir. Bu 

nedenle, H2 hipotezi kabul reddedilir ve alternatif hipotez red edilir. Partial Eta Squared 

kolonu ise faktörün etki düzeyini anlamada önemlidir. Değer 1‘e yaklaĢtıkça etkinin arttığı 

düĢünülür. Bu kolundaki verilere göre, cinsiyet ile MFB ve MOSGOD arasında kuvvetli bir 

iliĢkinin olmadığı görülmektedir. 

MOSGOD ve MFB ile ĠĢ Tecrübesi Arasındaki ĠliĢkinin Analiz Sonuçları ve 

Yorumlanması 

Hipotez 3: 

H3: Muhasebe ve finans bilgisi ve mezun olduktan sonra girişimci olma düşüncesi ile iş 

tecrübesi arasında fark yoktur.  

HA: Muhasebe ve finans bilgisi ve mezun olduktan sonra girişimci olma düşüncesi ile iş 

tecrübesi arasında fark vardır. 
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Tablo 12‘de bağımlı değiĢkenlerin kovaryans matrislerinin eĢit olduğu varsayımını test 

etmek için yapılan Box‘s M testinde Sig. değeri 0,05‘ten büyüktür, bu nedenle H2 hipotezi 

reddedilir ve alternatif hipotez için temel kovaryans eĢitliğinin sağlandığı söylenebilir. Tablo 

13‘te Levene Testi sonuçlarında ise Sig. 0.05 olduğu için MFB ve MOSGOD bağımlı 

değiĢkenlerinin her biri için varyans eĢitliği Ģartı sağlanmıĢtır. Tabloda, MOSGOD için Sig. 

değeri 0.333, MFB için 0,334‘dir ve ikisi de 0,05‘ten büyüktür. Dolayısıyla MOSGOD 

değiĢkeni ile MFB değiĢkeninde varyans eĢitliğinin anlamlılık düzeyi bir birine eĢit olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 12: Kovaryans EĢitliği                              Tablo 13: Levene Testi Sonuçları       

                  Test Sonuçları                               

Box's M 3,389   F df1 df2 Sig. 

F ,505   (MFB) 1,181 4 42 ,333 

df1 6   (MOSGOD) 1,179 4 42 ,334 

df2 1757,891       

Sig. ,805       

ĠĢ tecrübesi bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢkenler üzerindeki etkisini anlamada en 

yaygın olarak kullanılan Wilks‘ Lambda test sonucu Tablo 14‘te yer almaktadır. Wilks‘ 

Lambda değeri 0,054 gibi oldukça düĢük bir değer olduğu görülmektedir. 

Tablo 14: H3 Hipotezi Test Sonuçları 

Testler Değer F 

Hipotez 

Serbestlik 

Derecesi 

Hata 

Serbestlik 

Derecesi 

Sig. 
Partial Eta    

Squared 

Intercept 

Pillai's Trace ,446 66,718 2,000 409,000 ,000 ,246 

Wilks' Lambda ,054 66,718 2,000 409,000 ,000 ,246 

Hotelling's Trace 1,326 66,718 2,000 409,000 ,000 ,246 

Roy's Largest Root ,2326 66,718 2,000 409,000 ,000 ,246 

ĠĢ 

Tecrübes

i 

Pillai's Trace ,634 3,514 4,000 820,000 ,007 ,317 

Wilks' Lambda ,054 3,536 4,000 818,000 ,007 ,317 

Hotelling's Trace ,735 3,557 4,000 816,000 ,007 ,317 

Roy's Largest Root ,705 7,121
b
 2,000 410,000 ,001 ,334 

MANOVA temel hipotezini test etmede kullanılan Sig. değerinin 0,05‘ten küçük olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle, H2 hipotezi reddedilir ve alternatif hipotez kabul edilir. Hotlling‘s 

Trace ve Roy Largest Root testlerinin Değer kolonundaki değerlerin bir birine yakın olması 

da MFB ile MOSGOD arasında yüksek bir korelasyonun olduğu anlamına gelmektedir. 

Dolayısıyla, iĢ tecrübesi ile MFB ve MOSGOD ‗da anlamlı farklılıklar vardır. Partial Eta 

Squared kolonu ise faktörün etki düzeyini anlamada önemlidir. Bu kolundaki verilere göre, iĢ 

tecrübesi ile MFB ve MOSGOD arasında orta kuvvette bir iliĢki olduğu görülmektedir. 
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MOSGOD ve MFB ile Okul Sınıfı Arasındaki ĠliĢkinin Analiz Sonuçları ve 

Yorumlanması 

Hipotez 4: 

H4: Muhasebe ve finans bilgisi ve mezun olduktan sonra girişimci olma düşüncesi ile okul 

sınıfı arasında fark yoktur.  

HA: Muhasebe ve finans bilgisi ve mezun olduktan sonra girişimci olma düşüncesi ile okul 

sınıfı arasında fark vardır.  

Tablo 15‘te bağımlı değiĢkenlerin kovaryans matrislerinin eĢit olduğu varsayımını test 

etmek için yapılan Box‘s M testinde Sig. değeri 0,05‘ten büyüktür, bu nedenle H4 hipotezi 

reddedilir ve alternatif hipotez için temel kovaryans eĢitliğinin sağlandığı söylenebilir. Tablo 

16‘da Levene Testi sonuçlarında ise Sig. 0.05 olduğu için MFB ve MOSGOD bağımlı 

değiĢkenlerinin her biri için varyans eĢitliği Ģartı sağlanmıĢtır. Tabloda, MFB için Sig. değeri 

0,80,  MOSGOD için 0,072‘dir ve ikisi de 0,05‘ten büyüktür.  

Tablo 15: Kovaryans EĢitliği                          Tablo 16: Levene Testi Sonuçları       

                 Test Sonuçları          

Box's M 2,345   F df1 df2 Sig. 

F ,704   (MFB) 3055,698 3 409 ,080 

df1 6   (MOSGOD) 2,355 3 409 ,072 

df2 1757,891       

Sig. ,805       

Öğrencinin sınıfı bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢkenler üzerindeki etkisini anlamada 

en yaygın olarak kullanılan Wilks‘ Lambda test sonucu Tablo 17‘de yer almaktadır. Wilks‘ 

Lambda değeri 0,026 gibi oldukça düĢük bir değer olduğu görülmektedir. 

MANOVA temel hipotezini test etmede kullanılan Sig. değerinin 0,05‘ten küçük olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle, H4 hipotezi reddedilir ve alternatif hipotez kabul edilir. Hotlling‘s 

Trace ve Roy Largest Root testlerinin Değer kolonundaki değerlerin bir birine yakın olması 

da MFB ile MOSGOD arasında yüksek bir korelasyonun olduğu anlamına gelmektedir. 

Dolayısıyla, öğrencinin okuduğu sınıf ile MFB ve MOSGOD‘da anlamlı farklılıklar vardır. 

Tablo 17: H3 Hipotezi Test Sonuçları 

Testler Değer F 

Hipotez 

Serbestlik 

Derecesi 

Hata 

Serbestlik 

Derecesi 

Sig. 
Partial Eta    

Squared 

Intercept 

Pillai's Trace ,978 9249,91 2,000 408,000 ,000 ,978 

Wilks' Lambda ,022 9249,91 2,000 408,000 ,000 ,978 

Hotelling's Trace 45,343 9249,91 2,000 408,000 ,000 ,978 

Roy's Largest Root 45,343 9249,91 2,000 408,000 ,000 ,978 

Sınıf 

Pillai's Trace ,795 89,983 6,000 818,000 ,000 ,398 

Wilks' Lambda ,026 156,453 6,000 816,000 ,000 ,535 

Hotelling's Trace 3,571 242,249 6,000 814,000 ,000 ,641 

Roy's Largest Root 3,556 484,848
b
 3,000 409,000 ,000 ,781 
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Partial Eta Squared kolonu ise faktörün etki düzeyini anlamada önemlidir. Bu kolundaki 

verilere göre, Öğrencinin okuduğu sınıf ile MFB ve MOSGOD arasında orta kuvvette bir 

iliĢki olduğu görülmektedir. 

MOSGOD ve MFB ile Okuduğu Bölüm Arasındaki ĠliĢkinin Analiz Sonuçları ve 

Yorumlanması 

Hipotez 5: 

H5: Muhasebe ve finans bilgisi ve mezun olduktan sonra girişimci olma düşüncesi ile 

okuduğu bölüm arasında fark yoktur.  

HA: Muhasebe ve finans bilgisi ve mezun olduktan sonra girişimci olma düşüncesi ile 

okuduğu bölüm arasında fark vardır.  

Tablo 18: Kovaryans EĢitliği                          Tablo 19: Levene Testi Sonuçları 

                 Test sonuçları          

Box's M 3,555   F df1 df2 Sig. 

F ,389   (MFB) 3055,698 3 409 ,000 

df1 9   (MOSGOD) 2,355 3 409 ,042 

df2 16258,531       

Sig. ,012       

Tablo 18‘de bağımlı değiĢkenlerin kovaryans matrislerinin eĢit olduğu varsayımını test 

etmek için yapılan Box‘s M testinde Sig.0,05‘tir. Bu nedenle H5 hipotezi kabul edilir ve 

temel kovaryans eĢitliğinin sağlanmadığı söylenebilir. Tablo 19‘da Levene Testi sonuçları 

incelendiğinde MFB ve MOSGOD bağımlı değiĢkenin Sig.0,05 olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla bağımlı değiĢkenler için varyans eĢitliği Ģartı sağlanamadığı görülmektedir. 

Tabloda, MFB için Sig. değeri 0.000,  MOSGOD için ise 0,042‘dir. 

Tablo 20‘de MANOVA temel hipotezini test etmede kullanılan Sig.0,05 olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle, H5 hipotezi kabul edilir ve alternatif hipotez reddedilir. 

Dolayısıyla, öğrencinin okuduğu bölüm ile MFB‘de ve MOSGOD‘da anlamlı farklılıkların 

olmadığı görülmektedir. 

Tablo 20: H5 Hipotezi Test Sonuçları 

Testler Değer F 

Hipotez 

Serbestlik 

Derecesi 

Hata 

Serbestlik 

Derecesi 

Sig. 
Partial Eta    

Squared 

Intercept 

Pillai's Trace ,978 9249,916 2,000 408,000 ,000 ,978 

Wilks' Lambda ,122 9249,916 2,000 408,000 ,000 ,978 

Hotelling's Trace 45,343 9249,916 2,000 408,000 ,000 ,978 

Roy's Largest Root 45,343 9249,916 2,000 408,000 ,000 ,978 

Bölüm 

Pillai's Trace ,795 89,983 6,000 818,000 ,121 ,398 

Wilks' Lambda ,516 156,453 6,000 816,000 ,214 ,235 

Hotelling's Trace 3,571 242,249 6,000 814,000 ,089 ,441 

Roy's Largest Root 3,556 484,848 3,000 409,000 ,325 ,381 
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Sonuç 

Ülke ekonomilerinin geliĢmesinde kilit rol oynayan giriĢimcilerin, bütçelerini doğru bir 

Ģekilde kullanmaları ve yatırımlarını doğru bir Ģekilde değerlendirebilmeleri için faaliyette 

bulundukları alanlarla ilgili bir takım bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Bu 

nedenle giriĢimcilerin muhasebe-finans bilgi ve becerisine sahip olması önemli hale gelmiĢtir. 

Çünkü giriĢimcilerin paranın kullanımı ve yönetimi ile ilgili etkili kararlar alması önemlidir. 

GiriĢimcilikte baĢarılı olmak için içinde bulunulan sektörün iyi tanınması, ekonomideki 

değiĢmelerin iyi analiz edilmesi, finansal verilerin iyi bir Ģekilde okunması, finansal 

piyasaların iĢleyiĢinin bilinmesi, doğru finansal ürünlerin tercih edilmesi ve kurum içi 

kontrolünün sağlanması yönünde muhasebenin bilinmesi gerekmektedir. Geleceğin potansiyel 

giriĢimci adayları olan üniversite öğrencilerinin finansal kararlarını doğru ve etkin bir Ģekilde 

vermeleri gerekmektedir. Finansal bilgi seviyesi yüksek olan öğrenciler, sınırlı kaynakları 

daha rasyonel kullanacak ve finansal konularda daha bilinçli davranacaktır.   

Bu çalıĢmada, üniversite öğrencilerinin muhasebe-finans bilgisi ve giriĢimci olma 

düĢüncesini etkileyen faktörler ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Sonuç olarak,  muhasebe-finans bilgisi 

ve mezun olduktan sonra giriĢimci olma düĢüncesi ile mezun olunan lise türü, sınıfı ve iĢ 

tecrübesi arasında anlamlı farklılıklar bulunmuĢ, cinsiyet ve mezun olunacak bölüm arasında 

anlamlı farklılıklara rastlanmamıĢtır. 

  



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

408 

 

Kaynakça 

Akyüz, K.C., Gedik, T., Aydın, A., Yıldırım, Ġ. ve Akyüz Ġ. (2009). Orman Fakülteleri Son Sınıf Öğrencilerinin 

Meslektercihleri Ve GiriĢimcilik Yetenekleri, Uluslararası Ġktisadi ve Ġdari Ġncelemeler Dergisi, (3), 

s.139-158 

Atabay, Ġ. ve Alamur. B. (2017). ĠĢletme Ve Muhasebe Eğitimi Alan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin KiĢilik 

Özellikleri Ġle GiriĢimcilik Eğilimleri Arasındaki ĠliĢki, 8. Uluslararası GiriĢimcilik Kongresi, s. 725-739 

http://www.ice2017.balikesir.edu.tr/ice2017_bildirikitabi2.pdf [EriĢim Tarihi: 21.02.2018 

Aytar, O., ve Erdemir, N.K. (2017). GiriĢimcilik BaĢarısında Bilgi Sistemlerinin Önemi Ve Muhasebenin Rolü, 

8. Uluslararası GiriĢimcilik Kongresi, s. 501-512 
http://www.ice2017.balikesir.edu.tr/ice2017_bildirikitabi2.pdf [EriĢim Tarihi: 21.02.2018] 

Bayraktar, B. ve Karadeniz, G. (2017) GiriĢimci Adayların GiriĢimcilik Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması,  8. 

Uluslararası GiriĢimcilik Kongresi, s. 1-11 http://www.ice2017.balikesir.edu.tr/ice2017_bildirikitabi2.pdf 

[EriĢim Tarihi: 21.02.2018] 

Bosma, N. , Z. J. Acs, E. Autio, A.Coduras, J. Levie (2009) Global Entrepreneurship Monitor, 2008 Executive 

Report. 

Büyükyılmaz, O., Yıldıran, C. ve Ercan, S. (2017).  GiriĢimcilik ve ĠĢletme Bölümü Öğrencilerinin GiriĢimciliğe 

BakıĢ Açıları Üzerine Bir AraĢtırma, 8. Uluslararası GiriĢimcilik Kongresi, s. 357-370 

http://www.ice2017.balikesir.edu.tr/ice2017_bildirikitabi2.pdf [EriĢim Tarihi: 21.02.2018] 

Canbaz, M., Çankır, B., ve Çevik, E. (2013). ĠĢletme Ve Muhasebe Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin 

GiriĢimcilik Özelliklerinin Belirlenmesinde Bölgesel Farklılık Etkisi,  Uluslararası ĠĢletme ve Yönetim 

Dergisi 1 (3), 229-245 

Duman, B. (2017). Finansal Faktörlerin GiriĢimcilik Eğilimi Ġçerisindeki Etkisinin Meslek Yüksekokulu 

Öğrencileri Arasındaki Algısı, 8. Uluslararası GiriĢimcilik Kongresi, s. 1139-1152. 

http://www.ice2017.balikesir.edu.tr/ice2017_bildirikitabi2.pdf [EriĢim Tarihi: 21.02.2018] 

Durukan, T. (2006). Dünden bugüne GiriĢimcilik ve 21. Yüzyılda GiriĢimciliğin Önemi, s. 25-37 

http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/978, [EriĢim Tarihi: 08.02.2018] 

Fayolle, A., Gailly, B., (2015). The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Attitudes and 

Intention: Hysteresis and Persistence, Journal of Small Business Management, 53(1doi: 

10.1111/jsbm.12065, ), 75–93. 

Gözek, S., ve  Akbay, C. (2012). GiriĢimci Adaylarının GiriĢimcilik Eğilimleri Ve Sorunları,  KahramanmaraĢ 

Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), s. 45-60. 

Gül, M. ve Seyrek, Ġ. H. (2017). Finansal Okuryazarlık Ve GiriĢimcilik Niyeti: Üniversite Öğrencileri Üzerine 

Bir AraĢtırma. Yönetim ve Ekonomi AraĢtırmaları Dergisi, 15(2), 103-118. 

Hancıoğlu, Y. ve Tekin, E. (2017). Üniversite Öğrencilerinin GiriĢimcilik Eğilimlerinin GiriĢimcilik Dersi 

Bağlamında Ġncelenmesi: Ünye Ġ.Ġ.B.F Örneği,  8. Uluslararası GiriĢimcilik Kongresi, s. 466-476 

http://www.ice2017.balikesir.edu.tr/ice2017_bildirikitabi2.pdf [EriĢim Tarihi: 21.02.2018] 

Kalaycı, ġ. (2010). SPSS Uygulamalı Çok DeğiĢkenli Ġstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 

Türkiye. 

Kuratko, D.F., (2005), The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges, 

Copyright 2005 by Baylor University, ET&P, September, 577-597. 

Nabi, G., Walmsley, A., Liñán, F., Akhtar, I., Neame, C., (2016), Does Entrepreneurship Education Ġn The First 

Year Of Higher Education Develop Entrepreneurial Ġntentions? The Role Of Learning And Inspiration, 

Studies in Higher Education, 43:3, DOI: 10.1080/03075079.2016.1177716, 452-467. 

 Özhan, ġ. ve Altuğ, N. (2017). Üniversite Öğrencilerinin GiriĢimcilik Eğilimlerinin Sosyo-Demografik 

Özellikler Açısından Değerlendirilmesi, 8. Uluslararası GiriĢimcilik Kongresi Kitabı, s.  432-465. 

http://www.ice2017.balikesir.edu.tr/ice2017_bildirikitabi2.pdf [EriĢim Tarihi: 21.02.2018] 

Sönmez, A. Ve Toksoy, A. (2014). Türkiye‘de GiriĢimcilik Ve Türk GiriĢimci Profili Üzerine Bir Analiz. 

Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 21(2), s. 41-58. 

http://www.ice2017.balikesir.edu.tr/ice2017_bildirikitabi2.pdf
http://www.ice2017.balikesir.edu.tr/ice2017_bildirikitabi2.pdf
http://www.ice2017.balikesir.edu.tr/ice2017_bildirikitabi2.pdf
http://www.ice2017.balikesir.edu.tr/ice2017_bildirikitabi2.pdf
http://www.ice2017.balikesir.edu.tr/ice2017_bildirikitabi2.pdf
http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/978
http://www.ice2017.balikesir.edu.tr/ice2017_bildirikitabi2.pdf
http://www.ice2017.balikesir.edu.tr/ice2017_bildirikitabi2.pdf


 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

409 

 

Sönmez, A.T. ve KarataĢ, C. (2017). M KuĢağı Üniversite Öğrencilerinin GiriĢimci KiĢilik Özellikleri Ve 

Okudukları Üniversitenin Örgüt Kültürünün GiriĢimlik Eğilimleri Üzerine Etkisi, 8. Uluslararası 

GiriĢimcilik Kongresi, s. 790-803. 

http://www.ice2017.balikesir.edu.tr/ice2017_bildirikitabi2.pdf [EriĢim Tarihi: 21.02.2018] 

Türkiye GiriĢimcilik Stratejisi Ve Eylem Planı 2015-2018. 

Uygun, M., Güner, E. ve Mete, S. (2017). Gençlerin GiriĢimcilik Eğilimini Belirleyen Faktörler,  8. Uluslararası 

GiriĢimcilik Kongresi Kitabı , s.  513-535. 

http://www.ice2017.balikesir.edu.tr/ice2017_bildirikitabi2.pdf [EriĢim Tarihi: 21.02.2018] 

WEF, (World Economic Forum) Küresel Rekabetçilik Raporu 2013-2014, (The Global Competitiveness Report 

2013–2014), Editor Professor Klaus Schwab. 

Yıldız, S., ġahinkaya, E. ve Vural, M.F. (2017). TRA2 Bölgesindeki Üniversite Öğrencilerinin GiriĢimcilik 

Özellikleri Üzerine Bir AraĢtırma. 8. Uluslararası GiriĢimcilik Kongresi, s. 477-490. 

http://www.ice2017.balikesir.edu.tr/ice2017_bildirikitabi2.pdf [EriĢim Tarihi: 21.02.2018] 

Zhang, Y., Duysters, D., Cloodt, M., (2014), The Role of Entrepreneurship Education as a Predictor of 

University Students‘ Entrepreneurial Ġntention, Science+Business Media New York 2013, Int Entrep 

Manag J (2014) 10:623–641 DOI 10.1007/s11365-012-0246-z, Springer, 623.641. 

  

http://www.ice2017.balikesir.edu.tr/ice2017_bildirikitabi2.pdf
http://www.ice2017.balikesir.edu.tr/ice2017_bildirikitabi2.pdf
http://www.ice2017.balikesir.edu.tr/ice2017_bildirikitabi2.pdf


 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

410 

 

SAĞLIK GĠRĠġĠMLERĠNDE HĠZMET ALGISI: HASTANE KAVRAMINA DAYALI 

BĠR ANALĠZ 

 
Cemal SEZER  

Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sakarya, Türkiye, csezer@sakarya.edu.tr  

 

Gülnara KARADENĠZ 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Programı, Bişkek, Kırgızistan, 

gulnara.karadeniz@gmail.com 

Özet 

Bu çalıĢmanın amacı, hastane kavramına atfedilen anlamlar üzerinden hastane ortamında bulunan sağlık 

çalıĢanları, hasta ve hasta yakınlarının sağlık hizmetlerinin durumuna iliĢkin görüĢlerini ortaya çıkarmaktır. 

ÇalıĢma alanı BiĢkek Ģehri sınırları içindeki hastaneler olarak belirlenmiĢtir.  Bu çalıĢmada verilerin toplanması 

nitel araĢtırma araçlarından olan mülakat (görüĢme) yöntemiyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Sağlık çalıĢanları, hastalar 

ve hasta yakınları olmak üzere toplam 109 kiĢiye ulaĢılmıĢtır. Katılımcılardan, mecaz anlamda hastaneyi 

tanımlamaları ve nedenini açıklamaları istenmiĢtir, alınan cevaplar kayıt altına alınarak metinler oluĢturulmuĢtur. 

Bu metinler içerik analizine tabi tutulmuĢ, elde edilen ifadeler anlam birliğine göre ifade birimleri altında 

toplanmıĢtır. Ġfadeler, önceden belirlenen kategorilere göre sınıflandırılmıĢ ve değerlendirilmiĢtir. Anlam 

birliğine göre 38 ifade birimi altında toplanan 97 ifade önceden belirlenen mecaz tanımlama, açık tanımlama, 

olumlu tanımlama ve olumsuz tanımlama kategorileri olmak üzere dört kategoriye dağıtılarak incelenmiĢtir. 

AraĢtırma sonuçlarına göre katılımcıların %58,8‘i hastane kavramı hakkında mecaz, %41,2‘i açık tanımlama 

yapmıĢlardır.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık giriĢimi, Hizmet algısı, Hastane kavramı. 

SERVICE PERCEPTION IN HEALTH ENTERPRISES: AN ANALYSIS BASED ON 

HOSPITAL CONCEPT 

Abstract 

The purpose of this study is to reveal the views of the healthcare professionals, patients and their relatives in 

the same hospital about the healthcare situation in terms of the meaning attributed to the hospital concept. The 

study area has been identified as hospitals within the borders of Bishkek. In this study, the collection of data was 

conducted by means of an interview from qualitative research tools. A total of 109 people were reached, 

including health workers, patients and their relatives. Participants were asked to identify the metaphorical 

meaning of the hospital, and the answers were recorded and texts were created. These texts were subjected to 

content analysis, and the obtained expressions were collected under expressive units according to the meaning 

unity.  Expressions are classified and evaluated according to predetermined categories. 97 expressions, which are 

grouped under 38 expressions units according to the meaning of unity, were analyzed by distributing four 

categories, namely the metaphoric description, the open description, the positive description and the negative 

description. According to the results of the research, 58.8% of the participants did metaphorical and 41.2% of the 

participants did open definitions about the hospital concept. 

Keywords: Health enterprise, Service perception, Hospital concept. 

1. GiriĢ  

Bu çalıĢma, hastane kavramına yüklenen anlamları belirlemeyi ve bu anlamlar üzerinden,  

sağlık hizmetlerinin durumuna iliĢkin algıları ortaya çıkarmayı sınamak amacıyla yapılmıĢtır. 

Sağlık çalıĢanları, hasta ve hasta yakınlarından oluĢan katılımcılar ile yapılan yüz yüze 

görüĢmeyi kapsayan çalıĢma, sağlık hizmetlerinin durumu hakkında bilgi sağlamanın 

yanında, Kırgızistan‘daki hastaneler ve sağlık hizmetlerinin durumu hakkında ipucu 

niteliğinde fikir vermesi bakımından önem taĢımaktadır. AraĢtırma, BiĢkek‘te rastgele seçilen 

hastanelerin dıĢ ortamında (giriĢi ve çıkıĢ noktalarında) sağlık çalıĢanı, hasta ve hasta 

yakınları ile görüĢülerek gerçekleĢtirilen mülakatlar yoluyla yapılmıĢtır. Bir hafta süren 

mailto:csezer@sakarya.edu.tr
mailto:gulnara.karadeniz@gmail.com
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araĢtırmada, görüĢmeyi kabul eden 109 katılımcıya ulaĢılabilmiĢ ve her görüĢme için 

doldurulup tamamlanmıĢ küçük bir mülakat formu/ metni oluĢturulmuĢtur. AraĢtırma 

sürecinde öncelikle katılımcılara, hâkim olduğu dilde (Kırgızca veya Rusça) demografik 

bilgileri sorulmuĢ ve kaydedilmiĢtir. Daha sonra katılımcılardan 

―Hastaneler……gibidir/benzer, çünkü………‖ cümlesini tamamlamaları istenmiĢtir. Dinlenen 

anlatımlar, alınan cevaplar ve gerekçeleri yönlendirme yapılmadan olduğu gibi yazılı olarak 

kaydedilmiĢtir. OluĢturulan metinler kontrol edilerek analize uygun olmayan 12 tanesi 

geçersiz sayılmıĢ ve veri setinden çıkartılmıĢtır. Uygun görülen 97 metin Ġçerik Analizine tabi 

tutulmuĢ ve elde edilen bulgular Türkçeye çevrilmiĢtir. BiĢkek‘te gerçekleĢtirilen araĢtırma, 

katılımcı görüĢleri ile sınırlı olup, katılımcıların soruları doğru anlayıp cevaplandırdığı 

varsayılmıĢtır. AraĢtırmada, katılımcıların hastane kavramına yüklediği anlamlardan 

hareketle, sunulan sağlık hizmetlerinin nasıl algılandığına; kalite ve memnuniyete iliĢkin 

bulgulara ulaĢılacağı düĢünülmekte ve beklenmektedir. 

2. Literatür 

Ġnsanların ihtiyaç duyduğu hizmetler içinde en kritik olanı sağlık hizmetleridir.  Çünkü 

sağlık, yaĢamla doğrudan ilgili, yaĢam kalitesini biçimlendiren ve her insan için aynı değeri 

taĢıyan önemli ve öncelikli bir konudur. Bu nedenle ―sağlığın sürdürülmesi, korunması ve 

yeniden kazandırılmasını ifade eden sağlık hizmetleri‖ (WHO, 2004: 30) de o derece önemli 

ve önceliklidir. Sağlık hizmetlerinin konusu ve odağı doğrudan insandır. BaĢka bir ifadeyle, 

sağlık hizmetleri insan üzerinde gerçekleĢtirilen uygulamalar anlamına gelmektedir. Sunumu 

yüksek vasıflı ve farklılaĢmıĢ insan kaynağı ve teknoloji gerektiren sağlık hizmetleri, sorunlar, 

ihtiyaçlar ve beklentiler hesaba katıldığında, toplumdan topluma hatta kiĢiden kiĢiye farklılık 

gösteren çok karmaĢık bir faaliyet alanına dönüĢmektedir. Bu özelliği nedeniyle sağlık 

hizmetlerinin en zor planlanan ve uygulanabilen hizmetlerin baĢında geldiği belirtilmektedir 

(Akdağ, 2011). Sağlık hizmetlerinde kalite ise önemli, ancak tartıĢmalı bir konudur. Bütün 

sağlık hizmetleri ve sisteminin kalitesini belirleyip ölçecek bilimsel araçlardan söz etmek 

mümkün değildir. Sağlık hizmetinin sunulduğu ortam ve mevcut kaynaklar, eriĢim, randevu, 

bekleme, muayene, teĢhis, tedavi vb. gibi hizmet süreçleri, bu süreçlerin etkileri, otelcilik ve 

beslenme hizmetleri, bilgilendirme ve hastaya değer verme gibi unsurlar algılanan kalite 

boyutları olarak ifade edilebilir. Ancak, hangi ölçüt kullanılırsa kullanılsın sağlık 

hizmetlerinde kalite konusu güvenilirlik ve nesnellik açısından tartıĢmalı olduğu ileri 

sürülmektedir (Parasuraman vd. 1985; Counte, 2007: 12-14; Aydın ve Demir, 2007: 18-37). 
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Sağlık hizmetlerinin toplumun her kesimini memnun edici bir Ģekilde; zamanında, adaletli 

ve kaliteli olarak sunulması için gerekli kaynakların tahsis edilmesi, çeĢitlendirilmesi, 

artırılması ve verimli Ģekilde kullanılması amacıyla birçok ülke, sağlık sisteminde yeniden 

yapılanmaya gitmektedir. Sağlık sisteminde yeniden yapılanma deneyimi yaĢayan ülkelerden 

birisi de Kırgızistan‘dır.  Sağlık alanında 1996 yılında baĢlatılan yeniden yapılanma 

sürecinde, zorunlu sağlık sigortası ve aile hekimliği sistemi geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢ, 

bütçelemede yeni ilkeler uygulanmıĢtır. Ancak harcamaların sürekli artması finansman 

ihtiyacını artırmıĢ, devletin bunu karĢılayamaması nedeniyle de beklentilere uygun kaliteli 

sağlık hizmeti sunumu mümkün olamamıĢ ve baĢarı sağlanamamıĢtır (Джапарова, 2011: 186-

187). Nitekim daha önceki yıllarda yapılan bir çalıĢmada, sağlık sistemindeki temel sorunun 

finansal kaynak yetersizliği olduğu açıkça ifade edilmiĢtir (Айнекенова, 2008). Halen 

finansal kaynak yetersizliği nedeniyle sağlık çalıĢanlarının çok düĢük olan resmi ücretleri, 

isteksiz çalıĢmaya, kalite düĢüklüğüne ve resmi olmayan ödemelere yol açmaktadır 

(Ġbraimova vd. 2011). Bu bağlamda sağlık hizmetinin kalitesini etkileyen sorunların sağlık 

çalıĢanları, hasta ve hasta yakınlarının görüĢlerine baĢvurularak ‗doğru belirlenmesi ve 

tanımlanması‘, çözüm arayıĢlarına rasyonel bir zemin oluĢturmak bakımından önem arz 

etmektedir. 

Tüm toplumlarda insanlar kendilerine sunulan sağlık hizmetleriyle doğrudan ilgilidirler. 

YaĢamlarının her döneminde, sağlık hizmetleri konusunda edindikleri deneyimlerle bilgi ve 

algı sahibi olurlar. Aldıkları hizmetin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını, beklentilerini 

karĢılayıp karĢılamadığını, yani memnun kalıp kalmadıklarını değerlendirirler. Bu algıların 

belirlenmesi ve analizi, hizmet sunucularına sorun belirleme, tanımlama ve çözüm seçenekleri 

geliĢtirmede yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda sağlık hizmetlerinin ilgili tarafları olan sağlık 

çalıĢanları, hasta ve hasta yakınlarının sağlık sistemi ve iĢleyiĢi ile sunulan sağlık hizmetine 

iliĢkin açık ve örtük düĢüncelerinin ortaya çıkarılması, sağlık politikası yapıcılarına ve sağlık 

hizmeti sunucularına önemli katkılar sağlamaktadır.  

Toplumsal yaĢamda insanlar, deneyim ve görüĢlerini açık bir Ģekilde ifade edebildikleri 

gibi, bazen de örtük bir Ģekilde mecaz (metafor) yoluyla anlatım ve tanımlamayı tercih 

etmektedirler. TDK Türkçe sözlükte mecaz kavramı, ―bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek 

anlamından baĢka (farklı) anlamda kullanılan söz; bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin 

dıĢında baĢka anlamlara gelecek biçimde kullanma‖ olarak tanımlanmaktadır. Literatürde, 

mecaz kavramı, bir kavramı bir baĢka kavram üzerinden daha iyi anlama veya anlatmak için 

bir fikri alıp baĢka bir kavrama bağlamak Ģeklinde tanımlanmaktadır. Mecaz, bir kavramı 

daha ayrıntılı tanımlamak için, tecrübe alanının bir kısmını, terimlerle anlamayı/ anlatmayı 



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

413 

 

mümkün kılan sistematik bir araç olarak ifade edilmektedir (Lakoff ve Jhonson, 1980: 86-87). 

Günlük yaĢamda örtük ve karmaĢık konularda ima ve mecaz yoluyla görüĢ bildirme tutum ve 

davranıĢı sıkça baĢvurulan bir yoldur. Dolayısıyla karmaĢık bir düĢünce veya olayı daha iyi 

bilinen bir nesne ile anlamaya/ anlatmaya çalıĢmak mecaz düĢünceyi biçimlendirmektedir 

(Pishghadam ve Pourali, 2011: 27).  

3. Yöntem 

Bu çalıĢmada verilerin toplanması nitel araĢtırma araçlarından olan mülakat yöntemiyle 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Mülakat, temelde soru sorma ve cevap alma ile ilgilidir, ancak nitel 

araĢtırma bağlamında yöntem olarak daha fazlasını ifade etmektedir (Punch, 2005: 166). 

Literatürde mülakatlar biçimsel, yarı biçimsel ve biçimsel olmayan mülakatlar olarak 

sınıflandırıldığı gibi; yapılandırılmıĢ, yarı yapılandırılmıĢ, açık uçlu ve odak grup olarak da 

sınıflandırılmaktadır (AltunıĢık vd. 2005: 83; Barbour ve Schostak, 2005; Marshall ve 

Rossman, 2006: 101). Bu araĢtırmada sorular önceden belirlenmiĢ olup, tüm katılımcılara 

aynı sorular yöneltilmiĢtir. Dolayısıyla biçimsel/ yapılandırılmıĢ mülakat yöntemi 

kullanılmıĢtır.  

ÇalıĢmada veri analiz yöntemi olarak Ġçerik Analizi (Content Analysis) tekniği 

kullanılmıĢtır. Holsti (1968) içerik analizini, mesajların özgün anlamlarını/ özel 

karakteristiklerini sistematik ve nesnel olarak belirleme yoluyla çıkarımlarda bulunma tekniği 

olarak tanımlamaktadır.  Bilimsel bir araç olarak içerik analizi, araĢtırmacıya özel bir konuyu 

anlama ve yeni görüĢler sağlama imkânı vermektedir (Krippendoff, 1980: 18). Ġçerik analizi 

süreci, anlam birliğine göre ifadelerin/ veri birimlerinin (data units) belirlenmesi veya 

üretilmesi ile bunların sıralanması ve sınıflandırılması (kategorize edilmesi) olmak üzere iki 

aĢamada gerçekleĢmektedir (Berg, 2001: 239; Alshenqeeti, 2014). Ġçerik analizi, sağlık 

araĢtırmalarında toplanan verilerinin analizinde geniĢ kullanım alanı olan bir araĢtırma 

yöntemi olup, 1991 ve 2000 yılları arasını kapsayan bir taramada, 4000‘den fazla makalede 

bu yöntemin kullanıldığı tespit edilmiĢtir (Hsieh ve Shannon, 2005: 1277).  

4. Bulgular 

Verilerin analizi sonucunda elde edilen demografik bulgulara göre, araĢtırmaya 

katılanların %50,5‘ini hastalar, %27,8‘ini hasta yakınları ve %21,7‘sini sağlık çalıĢanları 

oluĢturmaktadır.  
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Tablo 1: Katılımcı Bilgileri 

Katılımcı Sayı % 

Hasta 49 50,5 

Hasta yakını 27 27,8 

Sağlık çalıĢanı 21 21,7 

Toplam 97 100 

Katılımcıların %69‘u kadın, %31‘i ise erkektir. YaĢ durumuna göre, 46 yaĢ ve üstü %37; 

36-35 yaĢ %32; 26-35 yaĢ %18; 18-25 yaĢ %11 ve 18 yaĢ altı %2 olup, araĢtırmaya 

katılanların büyük çoğunluğu 36 yaĢ ve üzerindedir. 

Elde edilen ifade bulgularına bakıldığında ise, araĢtırmaya katılanlardan alınan cevap ve 

anlatımlar incelenmiĢ ve her katılımcı içine bir ifade olmak üzere toplam 97 ifade 

belirlenmiĢtir. Bu ifadeler anlam birliğine göre düzenlenmiĢ ve aĢağıda belirtilen 38 ifade 

biriminde toplanmıĢtır. Anlam birliklerine göre yapılan düzenleme ve sıralamada, ilk altı ifade 

biriminin kullanım oranı toplam 97 ifadenin yaklaĢık yarısına (%49,5) tekabül etmektedir.   

Tablo 2: Ġfade Bulguları ve Sıralama 

Sıra  Ġfade Birimi Ġfade Sayısı % 

1 Kuyruk/sıra çok 9 9,3 

2 Kötü durum 9 9,3 

3 Güveniyorum 9 9,3 

4 Para 8 8,2 

5 Kaos 7 7,2 

6 Pazar yeri 6 6,2 

7 Futbol sahası 4 4,1 

8 Doktorlar iyi  4 4,1 

9 Hastalıktan koruyor 3 3,1 

10 Normal 3 3,1 

11 Teknoloji yetersiz 2 2,1 

12 Binalar eski 2 2,1 

13 Hastalar çoğalıyor 2 2,1 

14 Labirent 2 2,1 

15 Hapishane 2 2,1 

16 Haraç 2 2,1 

17 YaĢlılar evi 2 2,1 

18 Dinlenme tesisi 1 1,0 

19 Temizlik iyi değil 1 1,0 

20 Ġlaçlar pahalı 1 1,0 

21 Güvenmiyorum 1 1,0 

22 Doktorlar sert 1 1,0 

23 GeliĢiyor 1 1,0 

24 Hasta insanlar 1 1,0 

25 Çöl 1 1,0 

26 Dönme dolap 1 1,0 

27 Kötü gün 1 1,0 

28 Ev 1 1,0 
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29 Afrika 1 1,0 

30 Korku tüneli 1 1,0 

31 Eski kahvehane 1 1,0 

32 Askeri hastane 1 1,0 

33 Akbaba 1 1,0 

34 Orman 1 1,0 

35 Kara delik 1 1,0 

36 KargaĢa 1 1,0 

37 At arabası  1 1,0 

38 Koca mağara 1 1,0 

 Toplam 97 100 

Anlam birliğine göre 38 ifade birimi altında toplanan 97 ifade önceden belirlenen mecaz 

tanımlama, açık tanımlama, olumlu tanımlama ve olumsuz tanımlama kategorileri olmak 

üzere dört kategoriye dağıtılarak aĢağıda incelenmiĢtir (Tablo 3). Toplam ifadeler içinde 

%58,8 orana sahip olan mecaz tanımlama kategorisindeki ifadelerinin %81‘i sağlık 

çalıĢanları, %61,2‘si hastalar ve %37‘si hasta yakınları tarafından kullanılmıĢtır. 

Katılımcıların kullandığı %41,2 oranındaki açık tanımlama kategorisindeki ifadelerin ise, 

sağlık çalıĢanları %19, hastalar %38,8 ve hasta yakınları %63 Ģeklinde dağıldığı 

görülmektedir. AraĢtırma sonuçlarına göre olumlu tanımlama ifadesi kullanan katılımcıların 

oranı %22,6‘dır. Hastaların %32,7‘si ve hasta yakınlarının %22,6‘sı olumlu tanımlama ifadesi 

kullanmıĢtır.  

Tablo 3: Kategoriler ve Katılımcıların Dağılımı 

 

Kategoriler 

Sağlık 

ÇalıĢanı 
Hasta Hasta Yakını Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Mecaz Tanımlama 17 81,0 30 61,2 10 37,0 57 58,8 

Açık Tanımlama 4 19,0 19 38,8 17 63,0 40 41,2 

Toplam 21 100 49 100 27 100 97 100 

Olumlu Tanımlama 0 0,0 16 32,7 6 22,2 22 22,6 

Olumsuz Tanımlama 21 100 33 67,3 21 77,8 75 77,4 

Toplam 21 100 49 100 27 100 97 100 

5. Değerlendirme ve Sonuç 

AraĢtırma sonuçlarına göre katılımcıların %22,6‘sı hastane kavramı hakkında olumlu 

algıya sahiptir. BaĢka bir ifadeyle, görüĢ bildiren katılımcıların sadece dörtte birine yakını, 

hastane kavramı algısı üzerinden, sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını ifade etmiĢtir. 

Buna karĢın olumsuz algıya sahip olanların oranı ise %77,4 olarak belirlenmiĢtir. Bu ise, 

sunulan sağlık hizmetine duyulan memnuniyetin çok düĢük olduğu anlamına gelmektedir. Bu 

oranlar, Japarova‘nın (2014) yaptığı Kırgızistan genelini kapsayan çalıĢmasında bulduğu 
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%30‘luk memnuniyet oranı ve dolayısıyla %70‘lik memnuniyetsizlik oranı bulgularına 

yakındır. 

Elde edilen bulgular karĢılaĢtırıldığında, hasta ve hasta yakınlarına göre sağlık 

çalıĢanlarının hastane kavramına iliĢkin ifade yöntemlerinde ve algılarında önemli farklılıklar 

olduğu görülmektedir. Sağlık çalıĢanlarının kendi çalıĢtıkları hastanelere iliĢkin görüĢlerini, 

büyük çoğunlukla (%81) mecaz kullanarak ifade etmeleri, çeĢitli kaygılardan kaynaklanan 

örtük görüĢ bildirme davranıĢı olarak nitelendirilebilir. Sağlık çalıĢanlarının hem açık hem de 

mecaz tanımlamada, hastane olgusuna tamamen olumsuz anlamlar yüklemesi çalıĢtıkları 

hastane ortamı ve sağlık hizmetleri ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. 

AraĢtırmada, hastaların çoğunluğu (%61,2) mecaz tanımlamayı; hasta yakınlarının 

çoğunluğu ise (%63) açık tanımlamayı tercih etmiĢlerdir. Bu iki grubun da sağlık çalıĢanları 

kadar olmasa bile, olumsuz tanımlama oranları (hastalar %67,3 ve hasta yakınları %77,8) 

yüksektir. Hastaların ve hasta yakınlarının hastane kavramına olumlu anlam yüklemeleri, 

genellikle sağlık çalıĢanları ile ilgili algılamalara dayanmaktadır. Bu durum, sağlık 

çalıĢanlarına karĢı duydukları minnettarlıktan doğan saygı ve güvenle ilgili olduğu 

düĢünülmektedir. Benzer sonuca Исаев (Ġsaev) ve arkadaĢları da yaptıkları araĢtırmalarında 

ulaĢmıĢ; hastaların sağlık çalıĢanlarına karĢı güven ve saygı duyduklarını belirtilmiĢlerdir. 

AraĢtırmada ulaĢılan bulgulara göre, açık veya mecaz tanımlamalarda belirtilen olumsuz 

görüĢlerde yoğun olarak kuyrukta sıra beklemek, uzmanların yetersizliği, eskimiĢ binalar ve 

fiziksel altyapının yetersizliği, eskimiĢ ve yetersiz teknoloji, ilaç sorunları, temizlik 

yetersizliği, düzensizlik ve kayıt dıĢı ödemeler gibi yakınmalar söz konusudur. Bu, sorunların 

tüm kalite boyutlarıyla ilgili olduğu ve tüm sağlık hizmetleri sistemini ve bileĢenlerini 

kuĢattığı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, sorunların bütüncül bir yaklaĢımla belirlenip 

tanımlanması ve aynı yaklaĢımla gerekli çözümlerin geliĢtirilmesine ağırlık verilmesi 

gerektiği düĢünülmektedir. Olumlu tanımlamaların içinde sağlık çalıĢanlarına karĢı güven ön 

plana çıkmaktadır. Bu araĢtırmanın sonuçları, kapsam ve kullanılan yöntemler nedeniyle 

bilimsel/ istatistiksel açıdan ülkenin sağlık hizmetlerinin tamamı için genelleme imkânı 

vermemektedir. 
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MĠKRO ve KÜÇÜK GĠRĠġĠMCĠLERĠN BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMINA 

ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ: BĠR ARAġTIRMA  

 
Cemal SEZER 

Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sakarya, Türkiye, csezer@sakarya.edu.tr 

Özet 

Bütün giriĢimlerin varlığını koruması, sürdürmesi ve geliĢtirmesi birçok dıĢ ve iç etkene bağlıdır. KuĢkusuz 

bu etkenlerden biriside bilgidir. Bir iĢletmenin yaĢamı yeni, doğru, zamanında, yeterli ve düĢük maliyetli bilgi ile 

desteklenmesine bağlıdır. Günümüzde değiĢimin hızı ve sürekliliği bireysel çabalara bağlı (manuel) yöntemlerle 

veri iĢlemeyi zorlaĢtırmıĢ ve yetersiz hale getirmiĢtir. Bu bağlamda biliĢim teknolojilerinin kullanımı, yaĢamın 

her alanında olduğu gibi mikro iĢletmelerde de öncelikli bir ihtiyaç ve zorunluluğa dönüĢmüĢtür. Bu çalıĢmada, 

mikro iĢletme sahibi olan giriĢimcilerin biliĢim teknolojisi kullanım düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

Verilerin toplanmasında soru formu (anket) yöntemiyle kullanılmıĢtır. ÇalıĢma, Türkiye/ Sakarya/ Serdivan ‘da 

faaliyet gösteren mobilya imalat sektöründeki iĢletmelerin tamamı taranarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplanan 

veriler SPSS ortamına aktarılarak analiz edilmiĢ ve değerlendirilmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre, mikro 

iĢletmelerde genel biliĢim teknolojisi kullanımı, yönetsel ve rutin faaliyetlerde çok düĢük düzeydedir. Mikro 

iĢletmelerde iĢletme fonksiyonlarına göre biliĢim teknolojisi kullanımı ise, muhasebe iĢlemlerinde orta düzeyde; 

satın alma iĢlemlerinde düĢük düzeyde; diğerlerinde ise çok düĢük düzeydedir. Küçük iĢletmelerde biliĢim 

teknolojisi genel kullanımı, yönetsel faaliyetlerde orta; rutin faaliyetlerde ise yüksek düzeydedir. Küçük 
iĢletmelerde iĢletme fonksiyonlarına göre biliĢim teknolojisi kullanımı ise, muhasebe, finans ve üretim 

faaliyetlerinde yüksek düzeyde; diğerlerinde ise orta düzeydedir.  

Anahtar Kelimeler: Mikro giriĢimci, Küçük giriĢimci, ĠĢletme, BiliĢim Teknolojisi.  

MICRO AND SMALL ENTREPRENEURS’ OPINIONS ABOUT USING 

INFORMATION TECHNOLOGY: A SURVEY 

Abstract 

The preservation, maintenance and development of the existence of all enterprises depends on many external 

and internal influences. Certainly one of these factors is information. The life of an enterprise depends on being 

supported by new, accurate, timely, sufficient and low-cost information. Today, the speed and continuity of 

change has made data processing difficult and inadequate by means of individual manual methods. In this 

context, the usage of information technology has become a priority necessity and obligation in enterprises as 

well as in every area of life. This research aimed to determine the level of information technology usage of 

entrepreneurs who are micro and small business owners. The questionnaire was used to collect the data. The 

survey was performed by screening all enterprises in the furniture manufacturing sector operating in Serdivan/ 

Sakarya/ Turkey. The collected data were analyzed and evaluated by transferring them to SPSS environment. 

According to the findings, the usage of general information technology in micro enterprises is very low in 

administrative and routine activities. The use of information technology according to business functions in micro 

enterprises is a medium level in accounting processes; low in purchasing; while others are very low. General 

usage of information technology in small businesses; moderate in managerial activities; it is at a high level in 

routine activities. The usage of information technology according to business functions in small enterprises is at 

a high level in accounting, finance and production activities; in other activities it is medium level. 

Keywords: Micro entrepreneur, Small entrepreneur, Business, Information technology. 

1. GiriĢ 

Günümüzde küçük, orta veya büyük ölçekli iĢletme olarak faaliyet gösteren birçok 

iĢletmenin geçmiĢinde, bir mikro giriĢimcilik öyküsü bulunmaktadır. Bu nedenle çoğu kez tek 

kiĢinin mikro giriĢimcilik çabası ile ortaya çıkan iĢ kurma faaliyeti, baĢarıya ulaĢtığında, bir 

mikro iĢletme olarak hayat bulmakta ve iktisadi yaĢama dâhil olmaktadır. Ġktisadi yaĢama 
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tutunarak geliĢen ve büyüyen bir mikro iĢletmede, çalıĢan sayısı dokuzu aĢtığında ise, küçük 

iĢletme kategorisine yükseliĢ gerçekleĢmektedir. Bu bağlamda mikro giriĢimcilik veya mikro 

iĢletmecilik, giriĢimcilik yaĢamının ilk adımı ve baĢlangıç evresi anlamına gelmektedir.  

Bu çalıĢma mikro ve küçük giriĢimcilerin, biliĢim teknolojisini yönetsel ve rutin 

faaliyetlerde ne düzeyde kullanıldığını belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. Günümüzün rekabet 

ortamında, iĢletmelere üstünlük sağlayan en önemli faktörlerden birisi de bilgidir. 

Dolayısıyla, ihtiyaç duyulan bilgiyi üretip iletecek biliĢim teknolojileri de aynı öneme haizdir. 

Bu nedenle mikro iĢletmelerde biliĢim teknolojisi kullanım düzeyini belirlemek amacıyla 

yapılan bu çalıĢma önem arz etmektedir.  

Bu çalıĢma, Türkiye/ Sakarya/ Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren 67 mobilya imalat 

iĢletmesinin tamamı taranarak gerçekleĢtirilmiĢ; 40 giriĢimciden (% 59,7) görüĢ alınması 

mümkün olmuĢ ve analize uygun görülmüĢtür (www.sakaryaasem.com). AraĢtırma, söz 

konusu katılımcıların görüĢleri ile sınırlıdır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Bir giriĢim veya iĢletmenin ölçeklendirilmesi sayısal ve sayısal olmayan ölçütler 

üzerinden yapılmaktadır. ĠĢletme ölçeğini ifade etmek için kullanılan sayısal ölçütler; yatırım 

tutarı, çalıĢan sayısı, satıĢ tutarı, üretim miktarı, sermaye miktarı, makine parkı, arazi ve tesis 

alanları, ödeme miktarları, hammadde miktarı, harcanan enerji miktarı, toplam faaliyet kârı vb. 

ölçütlerdir. Sayısal olmayan ölçütler ise; giriĢimin hukuki yapısı, (ortaklık olup olmadığı, 

ortaklık ise ne tür ortaklık olduğu), toplum tarafından tanınırlığı ve itibarı, örgütlenme ve 

yönetim biçimi, iĢ çevresi ve pazar yayılımı, biliĢim teknolojisi kullanım düzeyi, sosyal 

sorumluluk anlayıĢı, yenilik yapma kapasitesi veya potansiyeli vb. ölçütler olarak 

sıralanabilir. (Sezer, 2004; Mirze, 2010:60; Mucuk, 2011: 64 ve 98; Ertürk, 2011: 55). 

Günümüzde, bu ölçütlerin yetersiz olduğunu savunan görüĢler etki alanı ölçütünün/ 

ölçütlerinin kullanılması gerektiğini belirtmektedirler. Ancak bu ölçüt veya ölçütlerin ne 

olduğu ve nasıl olacağı konusunda bir açıklık olmadığını ifade etmek gerekir (Titiz, 1998: 

122‘den Sezer, 2004). Dolayısıyla giriĢimlerin ölçeklendirilmesinde, uygulamada tercih edilen 

geleneksel ölçüt, çalışan sayısı ölçütüdür. Bu ölçüt en eski, en yaygın ve en kolay kullanılan 

ölçüttür. ÇalıĢan sayısına göre giriĢimler; mikro, küçük, orta boy ve büyük olmak üzere dört 

grupta incelenmektedir (www.kosgeb.gov.tr; arsiv.mmo.org.tr). Avrupa Birliği kıstaslarına 

göre, 1-9 kiĢi/yıl çalıĢan iĢletmeler mikro; 10-49 kiĢi/yıl çalıĢan iĢletmeler küçük; 50-249 

kiĢi/yıl çalıĢan iĢletmeler orta boy; 250 ve üzeri kiĢi/yıl çalıĢan iĢletmeler ise büyük iĢletme 

olarak kabul edilmektedir. (AB Resmî Gazete, 2003/ L124/36; EC, 2005). Türkiye‘nin de 

http://www.kosgeb.gov.tr/
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benimsediği bu sınıflandırmada, büyük iĢletmeler dıĢındaki iĢletmeler genellikle tek grupta; 

küçük ve orta boy iĢletme (KOBĠ) olarak adlandırılmaktadır. KOBĠ sınıflandırmasında ayrıca 

mali bilanço büyüklüklerine de bakılmaktadır. Buna göre, çalıĢan sayılarına ek olarak yıllık 

satıĢ tutarı veya bilanço değeri 40 milyon TL ve daha az olan iĢletmelerin tamamı KOBĠ 

sınıfına girmektedir. Söz konusu tutar veya değer 1 milyon TL veya daha az ise mikro; 8 

milyon TL ve daha az ise küçük; 40 milyon TL ve daha az ise orta boy iĢletme olarak kabul 

edilmektedir (Resmi Gazete, 2012/ 3834).  

Mikro veya küçük giriĢim, tek mülkiyet, aile iĢletmesi veya ortaklık olabilen çok küçük/ 

küçük bir iĢletmeyi ifade etmektedir (Nelson, 2000). Genellikle tek mülkiyet/ Ģahıs iĢletmesi 

olarak kurulan mikro veya küçük iĢletmelerin varlığını koruması, sürdürmesi ve geliĢtirmesi 

birçok iç ve dıĢ etkene bağlıdır. KuĢkusuz bu etkenlerden birisi de bilgidir. BaĢka bir 

anlatımla, mikro veya küçük iĢletme sahibinin giriĢimci olarak, öncelikle iĢletmenin iĢleyiĢini 

ve yaĢamını sürdürecek gerekli bilgi kapasitesine ve iĢletmeyi geliĢtirmek için gelecekte 

ihtiyaç duyacağı bilgiye ulaĢma kabiliyetine sahip olması gerekir. Çünkü her iĢletmede 

olduğu gibi, bir mikro veya küçük iĢletmenin de yaĢamı; yeni, doğru, tam, zamanında, 

yerinde, ulaĢılabilir, anlaĢılır, güvenilir, yeterli ve düĢük/ uygun maliyetli bilgi ile 

beslenmesine bağlıdır. Ancak günümüzde biliĢim teknolojilerinin ulaĢtığı geliĢim düzeyi ve 

yaygınlığı, bireysel çabalara bağlı (insan eliyle/ manuel) yöntemlerle veri iĢlemeyi yetersiz ve 

hatta gereksiz hale getirmiĢtir. Bu bağlamda biliĢim teknolojilerinin kullanımı, yaĢamın her 

alanında olduğu gibi mikro ve küçük iĢletmelerde de öncelikli bir ihtiyaç ve zorunluluğa 

dönüĢmüĢtür. Ancak finansal güç, biliĢim teknolojisi kullanım bilgisi veya insan kaynakları 

yetersizliği nedeniyle mikro iĢletmelerde biliĢim teknolojisi kullanımının, küçük ve diğer 

iĢletmelere göre daha kısıtlı ve sınırlı olduğu görülmektedir. Günümüzde sadece insan 

çabasına dayalı (manuel) bir sistemle veri iĢleme ve iĢlem yapmanın güvenirliği ve hızı, 

biliĢim teknolojisine dayalı bir sistemle veri iĢleme ve iĢlem yapmanın yanında, 

kıyaslanamayacak derecede düĢük ve yavaĢtır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, biliĢim 

teknolojisi ile veri iĢlemede hâkim rol yine insandadır. Bu ise mikro ve küçük iĢletme 

sahiplerinin veya çalıĢanlarının, iĢletme faaliyetlerini yürütecek ve gerekli bilgi ihtiyacını 

karĢılayacak düzeyde, biliĢim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olmasını 

zorunlu kılmaktadır. Buna karĢın çoğu mikro ve küçük iĢletme sahiplerinin ve çalıĢanlarının 

bu konuda yeterli olduğu söylenemez. Günümüzde insanları ve insan gruplarını birbirine 

bağlayan, tüm organizasyonları yeniden biçimlendiren ve birbirine bağlayarak ĢebekeleĢtiren 

biliĢim teknolojileri, tüm dünyada her türlü bilgi dolaĢımını anlık olarak mümkün kıldığı gibi 

para dolaĢımını da sağlamıĢ bulunmaktadır. Bu bağlamda iĢletmelerin, biliĢim teknolojisi 
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kullanmadan varlığını sürdürmesi, koruması, geliĢtirmesi, istikrarlı bir Ģekilde büyümesi ve 

değiĢime ayak uydurması zor gözükmektedir.  

BiliĢim teknolojileri ve buna dayalı sistemler, fiziksel ve fonksiyonel olmak üzere iki 

temel bileĢenden oluĢmaktadır. Fiziksel bileĢenler; donanım, yazılım, veri tabanı, bilgi 

çalıĢanları ve yönergelerden oluĢmaktadır. Donanım; veri hazırlama, veri giriĢi, veri iĢleme, 

kontrol, saklama ve çıktı fonksiyonlarını yerine getiren araçları kapsamaktadır. Bilgisayarın 

çalıĢmasını sağlayan programların tümü ise yazılım olarak ifade edilmekte; sistem ve 

uygulama yazılımı olmak üzere iki baĢlıkta ele alınmaktadır. Veri tabanı, yazılım 

uygulamaları yoluyla yararlanılan verilerin tamamıdır. Bilgi çalıĢanları, bir biliĢim sisteminin 

çalıĢtırılması için gerekli olan personeldir. Yönergeler ise, bir biliĢim sisteminin çalıĢtırılması 

için gerekli olan yöntem ve kuralları içeren yazılı metinlerdir (O‘Brein, 1982: 353; Davis ve 

Olson, 1985:275). 

BiliĢim sisteminin fonksiyonel bileĢenleri ise; girdi, iĢlem, kontrol, depolama ve çıktı 

olarak sıralanabilir. Girdi fonksiyonu; kaydetme, kodlama, sınıflama, düzeltme ve değiĢtirme 

faaliyetlerini içerir. ĠĢlem fonksiyonu, sıralama, hesaplama, karĢılaĢtırma ve özetleme 

iĢlemlerini kapsar. Geri bildirim ve kontrol fonksiyonu; sistemin belirlenen yöntemlere uygun 

olarak çalıĢıp çalıĢmadığını ve istenen çıktının üretilip üretilmediğini belirlemek için geri 

bildirim değerlendirilmesini içerir. Depolama fonksiyonu; verilerin saklanması, bakımı ve 

çoğaltılmasını içerir. Çıktı fonksiyonu ise; iletme, yeniden baĢvurma ve raporlama 

faaliyetlerini içerir (O‘Brein, 1982: 49-52). 

Mikro ve küçük iĢletme faaliyetleri, yönetim ve rutin faaliyetler olmak üzere iki grupta 

incelenebilir. Tüm iĢletmelerde olduğu gibi, mikro ve küçük iĢletmelerde yönetim faaliyetleri, 

yönetim süreci olarak, planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol 

fonksiyonlarını içermektedir. Yönetsel kararlar bağlamında ise yönetim faaliyetleri, stratejik, 

taktik ve iĢlemsel olmak üzere üç örgütsel veya yönetsel düzeyde ele alınabilir. Dolayısıyla 

yönetim faaliyetleri aynı zamanda üst düzey (stratejik) yönetim, orta düzey (fonksiyonel veya 

taktik) yönetim ve alt düzey (iĢlemsel) yönetim kararları anlamına gelmektedir. Ancak mikro 

iĢletmelerin doğası gereği, yönetim tek kiĢide/ iĢletme sahibinde toplandığı için, geliĢmiĢ bir 

organizasyondan ve farklılaĢtırılmıĢ örgütleme veya yönetim düzeylerinden söz etmek çoğu 

kez anlamlı değildir. Ancak bu, bir mikro ve küçük iĢletmede stratejik, taktik ve iĢlemsel 

kararların olmadığı anlamına da gelmemelidir. Mikro iĢletmelerde çalıĢan sayısı arttıkça ve 

küçük iĢletmeye doğru gidildikçe örgütlenme ihtiyacının artacağı ve yönetim düzeylerinin 

belirginleĢmeye baĢlayacağını da belirtmek gerekir. Dolayısıyla mikro ve küçük iĢletmelerde 
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yönetim faaliyetlerini, bir ayrıma gitmeden olduğu gibi ifade etmek bu çalıĢmanın maksadı 

açısından yeterli olacaktır.  

Mikro ve küçük iĢletmelerdeki rutin faaliyetler ise, iĢletme fonksiyonlarına göre ifade 

edilebilir. Buna göre rutin faaliyetler; satın alma, üretim,  tanıtım, pazarlama ve satıĢ, finans, 

insan kaynakları, muhasebe, araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetleri olarak sınıflandırılabilir. 

Mikro ve küçük iĢletmelerde yönetsel ve rutin faaliyetler biliĢim teknolojisinin kullanım 

alanını oluĢturmaktadır. Bu bağlamda, yönetim faaliyetlerini ve rutin faaliyetleri basit bir 

Ģekilde iliĢkilendirerek bir kavramsal model olarak ifade etmek ve aĢağıdaki gibi göstermek 

mümkündür (ġekil 1). 

                                                

                  

Rutin 

Faaliyetler 
 

 

ġekil 1: Mikro ve Küçük ĠĢletme Faaliyetleri 

Bu çalıĢmada, mikro ve küçük iĢletmelerde biliĢim teknolojisinin kullanım alanları ġekil 

1‘e uygun olarak belirlenmiĢ ve aĢağıdaki araĢtırma sorularına cevap aranmıĢtır: 

Katılımcı görüşlerine göre mikro işletmelerde; 

S1: BiliĢim teknolojisinin genel kullanımı (yönetsel ve rutin faaliyetlerde) ne düzeydedir? 

S2: ĠĢletme fonksiyonlarına göre biliĢim teknolojisi kullanımı ne düzeydedir? 

Katılımcı görüşlerine göre küçük işletmelerde; 

S3: BiliĢim teknolojisinin genel kullanımı (yönetsel ve rutin faaliyetlerde) ne düzeydedir? 

S4: ĠĢletme fonksiyonlarına göre biliĢim teknolojisi kullanımı ne düzeydedir? 
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3. Yöntem 

AraĢtırmada verilerin toplanması soru formu (anket) yöntemiyle gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Formun birinci bölümünde; çalıĢan sayısı, hukuki yapı, web sitesi, e-ticaret ve kalite belgesi 

ile ilgili sorulara yer verilmiĢtir. Ġkinci bölümde ise, hangi faaliyetlerde ve ne düzeyde biliĢim 

teknolojisi kullanıldığı sorulmuĢtur.  

Toplanan veriler SPSS ortamına aktarılarak analiz edilmiĢtir. Yapılan analizde toplanan 

verilerin normal dağılıma uymadığı belirlenmiĢtir. Bu nedenle değerlendirmeler ortanca 

(medyan) üzerinden yapılmıĢtır. Ölçekler ve boyutlarına ait ortalamaları değerlendirmek üzere 

kullanılan formül ve aralıklar Ģu Ģekilde planlanmıĢtır: Aralıkların eĢit olduğu varsayımından 

hareketle, aritmetik ortalamalar için puan aralığı katsayısı 0.80 olarak bulunmuĢtur [Puan 

Aralığı = (En Yüksek Değer-En DüĢük Değer) /5 = 4/5 = 0,80]. Bu değer cevap kodlarının en 

düĢüğü olan 1,00‘a, ardıĢık olarak sonraki değerlere eklenerek değerlendirme aralıkları elde 

edilmiĢtir. Buna göre aritmetik ortalamaları değerlendirme aralıkları Ģöyledir (Çınar, 2010, s. 

271): 1,00-1,80 çok düĢük; 1,81-2,60 düĢük; 2,61-3,40 orta; 3,41-4,20 yüksek; 4,21-5,00 çok 

yüksek. 

4. Bulgular 

4.1. Demografik Bulgular 

Toplanan verilerin analizi sonucunda, toplam 40 iĢletmenin 31‘i mikro iĢletme; 7‘si ise 

küçük iĢletme kategorisine girmektedir. Ġki iĢletme ise çalıĢan sayısını belirtmemiĢtir. ÇalıĢan 

sayısına göre iĢletme dağılımı ayrıntılı olarak Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

Tablo 1: ÇalıĢan Sayısına Göre ĠĢletme Dağılımı 

ĠĢletme Türü 
ÇalıĢan 

Sayısı 

ĠĢletme 

Sayısı 
% 

Geçerli 

% 

 

 

 

 

Mikro ĠĢletme 

1 5 12,5 13,2 

2 3 7,5 7,9 

3 7 17,5 18,4 

4 4 10,0 10,5 

5 5 12,5 13,2 

6 2 5,0 5,3 

7 2 5,0 5,3 

8 1 2,5 2,6 

9 2 5,0 5,3 

 

 

Küçük ĠĢletme 

10 2 5,0 5,3 

11 2 5,0 5,3 

17 1 2,5 2,6 

33 1 2,5 2,6 

49 1 2,5 2,6 

 Toplam 38 95,0 100,0 
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Belirtmeyen 2 5,0  

Genel Toplam 40 100,0  

Hukuki yapılarına göre iĢletmelerin %77,5‘i Ģahıs iĢletmesi, %22,5‘i ortaklıktır. Web 

sitesi olan iĢletmelerin oranı %45; e-ticaret faaliyeti olan iĢletmelerin oranı %20; kalite 

belgesine sahip iĢletme oranı ise %25‘tir. Sadece bir iĢletmede profesyonel yönetici 

bulunmakta; 39 iĢletmenin yöneticisi ise iĢletme sahibidir.  

4.2. Mikro ĠĢletmelerde BiliĢim Teknolojisi (BT) Kullanım Bulguları 

Elde edilen bulgulara göre, mikro iĢletmelerde genel biliĢim teknolojisi kullanımı, 

yönetsel ve rutin faaliyetlerde çok düşük düzeydedir (Tablo 2).  

Tablo 2: Mikro ĠĢletmelerde Genel BT Kullanımı 

 ĠĢletme 

Sayısı 

Ortanca 

(Medyan) 

BT Kullanım 

Düzeyi 

Yönetsel Kararlar 29 1,00 Çok Düşük 

Rutin ĠĢlemler 30 1,00 Çok Düşük 
Min-Max (1-5) 

Mikro iĢletmelerde iĢletme fonksiyonlarına göre biliĢim teknolojisi kullanımı ise, 

muhasebe iĢlemlerinde orta düzeyde; tedarik/ satın alma iĢlemlerinde düşük düzeyde; tanıtım-

pazarlama ve satıĢ, üretim,  finans, insan kaynakları ve Ar-Ge iĢlemlerinde ise çok düşük 

düzeydedir (Tablo 3). 

Tablo 3: Mikro ĠĢletmelerde ĠĢletme Fonksiyonlarına Göre BT Kullanımı  

 ĠĢletme 

Sayısı 

Ortanca 

(Medyan) 

BT Kullanım 

Düzeyi 

Muhasebe ĠĢlemleri 30 3,00 Orta 

Tedarik ve Satın alma ĠĢlemleri 30 2,00 Düşük 

Üretim ĠĢlemleri 28 1,00 Çok Düşük 

Tanıtım- Pazarlama ve SatıĢ ĠĢlemleri 29 1,00 Çok Düşük 

Finans ĠĢlemleri 30 1,00 Çok Düşük 

Ar-Ge ĠĢlemleri 28 1,00 Çok Düşük 

Ġnsan Kaynakları ĠĢlemleri 29 1,00 Çok Düşük 
Min-Max (1-5) 

4.3. Küçük ĠĢletmelerde BiliĢim Teknolojisi (BT) Kullanım Bulguları 

Elde edilen bulgular incelendiğinde, küçük iĢletmelerde biliĢim teknolojisi genel 

kullanımı, yönetsel faaliyetlerde orta; rutin faaliyetlerde ise yüksek düzeydedir (Tablo 4).  

Tablo 4: Küçük ĠĢletmelerde Genel BT Kullanımı 

 ĠĢletme 

Sayısı 

Ortanca 

(Medyan) 

BT Kullanım 

Düzeyi 

Yönetsel Kararlar 7 3,00 Orta 

Rutin ĠĢlemler 7 4,00 Yüksek 
Min-Max (1-5) 
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Küçük iĢletmelerde iĢletme fonksiyonlarına göre biliĢim teknolojisi kullanımı ise, 

muhasebe, finans ve üretim iĢlemlerinde yüksek düzeyde; tedarik ve satın alma, tanıtım, 

pazarlama ve satıĢ, insan kaynakları ve Ar-Ge iĢlemlerinde ise orta düzeydedir (Tablo 5). 

Tablo 5: Küçük ĠĢletmelerde ĠĢletme Fonksiyonlarına Göre BT Kullanımı  

 ĠĢletme 

Sayısı 

Ortanca 

(Medyan) 

BT Kullanım 

Düzeyi 

Muhasebe ĠĢlemleri 7 4,00 Yüksek 

Tedarik ve Satın alma ĠĢlemleri 7 3,00 Orta 

Üretim ĠĢlemleri 7 4,00 Yüksek 

Tanıtım- Pazarlama ve SatıĢ ĠĢlemleri 7 3,00 Orta 

Finans ĠĢlemleri 7 4,00 Yüksek 

Ar-Ge ĠĢlemleri 7 3,00 Orta 

Ġnsan Kaynakları ĠĢlemleri 7 3,00 Orta 
Min-Max (1-5) 

5. Sonuç 

Analiz sonuçları ve elde edilen bulgular incelendiğinde, katılımcı görüĢlerine göre, mikro 

iĢletmelerde biliĢim teknolojisi kullanımının yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. BiliĢim 

teknolojisi kullanımı sadece muhasebe iĢlemlerinde orta düzeyde; satın alma iĢlemlerinde ise 

düşük düzeyde çıkmıĢtır. Hem yönetsel ve rutin faaliyetlerde hem de diğer iĢletme 

fonksiyonlarında; tanıtım-pazarlama ve satıĢ, üretim, finans, insan kaynakları ve araĢtırma- 

geliĢtirme iĢlemlerinde biliĢim teknolojisi kullanımı çok düşük düzeyde kalmıĢtır. Finansal 

güç, biliĢim teknolojisi kullanım bilgisi ve doğal olarak insan kaynakları sayısı nedeniyle 

mikro iĢletmelerde biliĢim teknolojisi kullanımının çok kısıtlı ve sınırlı olduğu görülmektedir 

Katılımcı görüĢlerine göre, küçük iĢletmelerde biliĢim teknolojisi kullanımı, mikro 

iĢletmelere göre daha iyi durumdadır. Bulgulara göre küçük iĢletmelerde biliĢim teknolojisi 

kullanımı, rutin faaliyetlerde yüksek; yönetsel faaliyetlerde ise orta düzeydedir. Küçük 

iĢletmelerde iĢletme fonksiyonlarına göre biliĢim teknolojisi kullanımı ise, muhasebe, finans 

ve üretim iĢlemlerinde yüksek; tedarik ve satın alma, tanıtım-pazarlama ve satıĢ, insan 

kaynakları ve araĢtırma ve geliĢtirme iĢlemlerinde ise orta düzeydedir. Bu, küçük iĢletmelerin 

finansal güç, biliĢim teknolojisi kullanım bilgisi ve insan kaynakları sayısı nedeniyle mikro 

iĢletmelerden daha avantajlı olduğu ve bu avantajın biliĢim teknolojisi kullanım düzeyini 

olumlu yönde etkilediği anlamına gelmektedir.  

UlaĢılan bulgular, politika yapıcılarının ve KOBĠ‘lerden sorumlu merkezi ve yerel 

idarelerin, meslek odaları ve üniversitelerle iĢbirliği yaparak, özellikle mikro iĢletmelerde 

biliĢim teknolojisinin kullanımını sağlayıcı mekanizmalar oluĢturma yönünde çaba sarf 

etmelerini gerektirmektedir. Ayrıca mikro giriĢimcilere, biliĢim teknolojilerini tanıma ve 

kullanma konusunda gerekli eğitimin verilmesi de ihmal edilmemelidir.  



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

426 

 

Kaynaklar 

Çınar, O. (2010). Okul Müdürlerinin ĠletiĢim Sürecindeki Etkinliği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, 62(1): 267-276. 

Davis, G. B. & Olson, M. H. (1985). Management Information Systems Conceptual Foundations, Structure and 

Development, McGraw-Hill, Inc. NY. 

EC, (2012). Europe Commission, the New SME Definition: User Guide and Model Declaration Section. 

Brussels Office for Official Publications of the EC. 

Ertürk, M. (2011). İşletme Biliminin Temel İlkeleri. Gözden geçirilmiĢ 8. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım Aġ. 

Ġstanbul. 

Mucuk, Ġ. (2008). Modern ĠĢletmecilik, Türkmen Kitapevi, 17. Basım, Lord Ofset Matbaacılık, Ġstanbul.  

Mirze, K. (2010). İşletme, Literatür Yayıncılık Dağıtım Pazarlama San ve Tic. Ltd. ġti, Ġstanbul. 

Nelson, C. (2000). Microenterprise Development in the United State: An Overview, Microenterprise Fact Sheet 

Series, 1-8. 

O‘Brein, J. (1982). Computer in Business Management, Richard D. Irwin Inc. Homewood, Illinois. 

Resmi Gazete, AB. (2003). 20.05.2003 tarih ve L 124/36 sayılı AB Resmi Gazetesinde yayımlanan 2003/361/EC 

sayılı tüzük (Yürürlük tarihi: 01.01.2005) 

Resmî Gazete, TC. (2011). BaĢbakanlık Genelgesi, 2011/6 (Konu: Avrupa Küçük ĠĢletmeler Yasası Prensipleri) 

Sayı: 27955, 5 Haziran 2011. 

Sezer, C. (2004). Çekirdek Örgütlenme Modeli Olarak Küçük ĠĢletmelerde GeliĢme: Öğrenme-GeliĢme Bağlamı, 

1. KOBĠ‘ler ve Verimlilik Kongresi, Ġstanbul. Kongre Kitabı, 267-272. 

Titiz, M. (1998). Genç Girişimcilere Öneriler, Ġnkılap Yayınları, Ġstanbul. 

http://www.sakaryaasem.com/ASEMHakkinda.aspx. (EriĢim Tarihi: 19.01. 2018). 

http://www.kosgeb.gov.tr/UserFiles/File/kobi_tanimi.pdf, (EriĢim Tarihi: 06.03. 2018). 

http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/11279.pdf, (EriĢim Tarihi: 06.03. 2018). 

  

http://www.kosgeb.gov.tr/UserFiles/File/kobi_tanimi.pdf
http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/11279.pdf


 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

427 

 

ПРОФЕССИОНАЛДЫК КАРЬЕРАГА ТААСИРИН ТИЙГИЗГЕН ФАКТОРЛОР  
 

Анаркҥл Урдалетова 
Кыргыз - Түрк “Манас” университети, Табигый илимдер факультети, Математика бөлүмү,  

Бишкек, Кыргыз Республикасы, anarkul.urdaletova@manas.edu.kg 

 
Кыял Тургунбаева 

Түндүк Кипр Түрк Республикасынын Бишкектеги Өкүлчүлүгү, Бишкек, Кыргыз Республикасы,  

kiyal_t88@mail.ru 

Аннотация 

Ар бир менеджер (башкаруучу) кол алдында иштеген кызматкерлердин талаптарын алдын ала 

аныктап  билҥҥгө тийиш. Ал эми кызматкер да, өзҥ ээ болгон шыктары жана келечекте көрсөтө алам 

деген потенциалдык мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ тууралуу так тҥшҥнҥгҥ болушу зарыл. Ошондуктан, 

кызматкердин карьерада жогорку тепкичтерине жетҥҥ процессинде кызматкер жана мекеменин 

башкаруучусу, эки тарап тең, ар бири өзҥнө тиешелҥҥ, бирок биргелешкен жоопкерчиликке ээ болуп, бул 

процессте өзҥнҥн  жоопкерчиликтеги бөлҥгҥнҥн уюштуруусу оптималдуу натыйжа берет деген илимий 

ойлор бар экендигин белгилейт. Ошондой эле, кызматкер иштеген же иштейм деген жерде, мекеменин 

кызматкерге аткарган ишине ылайык майананын көлөмҥ; кызматкерге коюлган талаптары, уставы, 

чечимдери жайгашкан веб баракчалардын бар болгону; кызматкердин карьерасын жогорулатуу 

максатында, кошумча билим алууга, билим денгээлин жогорулатууга багытталган электрондук билим 

ресурстарынын болуусу; электрондук жол менен жетекчини жана кызматкерди баалоо мҥмкҥнчҥлутөрҥ 

да маанилҥҥ фактор болуп эсептелет. Эң негизгиси: адамдын карьерасынын жогорулашында анын гана 

сапаттары бир фактор катары эмес, бир нече факторлордун биригҥҥсҥ, шайкештиги, маанилҥҥ экендиги 

белгилҥҥ. Кыргызстанда иштеген адамдардын  карьерасына таасирин тийгизген факторлорго арналган 

тема боюнча илимий макалалар дээрлик аз болгондугу, бул макаланын темасынын актуалдуулугун 

аныктайт. Бул изилдөө ишинде Бишкек шаарындагы университеттерде иштеген академиялык жана 

административдик персоналдын профессионалдык карьераларына таасир тийгизген факторлордун 

анализи жҥргҥзҥлдҥ. Анкета аркылуу кокус тандалган респондеттерге сурамжылоо  жҥргҥзҥлҥп, 

топтолгон маалыматтар статистикалык методдордун жардамы менен анализденип,  жыйынтыктар 

чыгарылды.  

Ачкыч сөздөр: профессионалдык карьера, карьеранын баскычтары, фактор, таасир. 

THE FACTORS INFLUENCING PROFESSIONAL CAREER 

Abstract 

Any manager working with subordinates should be able to identify the needs of the employee on one hand, 

and the employee, in turn, must have a clear idea of the existing and potential opportunities he/she can show in 

the future. Therefore, career and career advancement should be based on the joint participation of both parties 

and their mutual responsibility for "their" part of organizing this process. An important factor in this process is 

the availability of electronic sources of information on solutions, requirements, regulations, as well as electronic 

resources for knowledge improvement and professional development, independent electronic means for 

evaluating the employee and the employer. The most important for person‘s promotion (career) is the 

understanding that promotion is affected not simply by the factors and personality themselves, but by the ways in 

which these important factors interact. The lack and virtual absence of scientific research on the factors 

influencing person‘s career in Kyrgyzstan determines the relevance of the research topic. This paper analyses the 

factors affecting the professional career of academic and administrative staff of Bishkek's universities. The data 

collected during the questionnaire survey conducted by the authors was analyzed using statistical methods.  

Keywords: Professional Career, Career Stages, Factor, Influence. 

1. Киришҥҥ 

Азыркы заманбап жашоодо барган сайын адистешҥҥ зарылдыгы кесиптин өзгөчө  

бөлҥктөрҥнө бөлҥнҥҥ менен натыйжада, ар кандай кесиптин саны көбөйтҥҥдө. 

Жумушта дуушар болуп жаткан өзгөрҥҥлөр ар кайсы тармакта, ар кайсы уюмдарда 

өтҥп жаткан процесстерге жараша – улам тҥрдҥҥ  шарттарга ыӊгайлашып, адам 

mailto:aurdaletova@rambler.ru
mailto:kiyal_t88@mail.ru
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табитине шайкеш келҥҥ ҥчҥн, ошондой эле, атаандаштык чөйрөдө чөкпөй, 

тескерисинче алга карай умтулуу менен ийгиликке жетиштин амалында тынымсыз 

өзгөрҥҥcҥ ачык-айкын. Мындан сырткары, бҥгҥнкҥ кҥндө коом уюштурулган бир 

чөйрө болгондуктан, адамдар жашоо нугунда кайсы чөйрөдөгҥ жумушка карай кадам 

жасоо керек экени тууралуу эрте куракта эле ой жҥгҥртө башташат. Ошол эле учурда, 

ааламдашуу маалымат менен камсыздалган коомдогу фактыларды жана ушул себептен 

улам ал маалыматка ээ болгон адам ресурсун стратегиялык маанилҥҥлҥктҥн ээси 

болгон элементтерге айландырды. Ушул сыяктуу өнҥгҥҥ жана өзгөрҥҥлөрдөн улам, 

адам ресурсунун системасынын бир багыты болуп эсептелген, карьера жаатына 

көбҥрөөк көңҥл буруу зарылчылыгы жаралды. 

Азыркы жашоодо технологиянын тез өнҥгҥҥсҥ менен бирге адам баласынын 

кесиптик жашоосунда профессионалдык карьерасына ар тҥрдҥҥ факторлор таасирин 

тийгизери анык. Кызматкерлердин кесиптик жактан профессионалдык карьера 

тепкичтерине ҥй-бҥлө, социалдык, экономикалык, ички-тышкы чөйрө, электрондук 

билим ресурсу жана башка факторлордун таасирин аныктоо, т.а. университеттерде 

кызмат өтөгөн кызматкерлердин (мугалимдер, бухгалтерлер, секретарлар, ж.б.) 

профессионалдык карьерасына таасирин тийгизген факторлорду тактоо, алардын 

ортосундагы айырмачылыктарды аныктоо изилдөөнҥн максаты болуп эсептелет. 

2. Адабият булактары 

Адабият булактарына көз чаптырсак, өзгөчө акыркы жылдары, карьерага 

байланыштуу изилдөө иштерине барган сайын кызыгуу артууда. Карьера жана ар 

кандай факторлордун ага болгон таасирлери астында ар турдҥҥ изилдөө иштери 

жҥргҥзҥлҥп, тҥрдҥҥ моделдер иштелип чыкты. Мисалы,  ―Кесиптик өсҥҥ ҥчҥн пайдалуу 

кеңештер‖ (Сластникова, 2010:6), ―Insan Kaynakları Yönetimi‖ (Ertürk, 2010:201), 

―Yönetim‖ (BaĢaran, 1989:235), ―Управление карьерой‖ (Сотникова, 2007:408), 

―Профессиональная карьера 40-летних Россиян‖ (Солодников жана Солодникова, 

2010:98), ―Career anchors and the effects of downsizing: implications for generations and 

cultures at work. A preliminary investigation‖ (Marshall, Bonner, 2003:281), 

―Профессиональная карьера женщин‖ (Задорожникова, 2003), ―Профессиональная 

карьера. Всероссийское научное общество социологов и демографов‖ (Серегина, 1999) 

сыяктуу авторлор профессионалдык карьерага ар кандай аныктама беришкен. Кээ бири 

карьераны инсандын бир мекеменин ичинде ээлеген кызмат орундарынын 

удаалаштыгы менен аныкташса, башкалары болсо профессионалдык карьерага 
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кеӊейтилген аныктама беришкен, тагыраак айтканда, бир адамдын өмҥр  бою ээлеген 

кызмат орундарынын удаалаштыгы менен аныкташкан.  

«Карьера, объективдҥҥ көз караштын негизинде, адамдын статусунун көптөгөн 

формаларын жана профессиясын сҥрөттөйт» (Inkson, 2007:319). Бул аныктамадан 

байкалгандай, карьера бул «белгилҥҥ статус» жана «профессия» менен тыгыз 

байланыштагы тҥшҥнҥктөрдҥн бири болуп эсептелет. Жалпы маанисинде, карьера 

адамдын өмҥр бою өсҥҥ ҥмҥтҥ менен ишке ашырылган жана пенсия курагына чейин 

коштолуучу аракет болуп эсептелет (Canman, 2000:20). 

Бир адамдын карьерасы жалгыз гана ал ээ болгон жумуш эмес, ал иштеген жердеги 

өзҥнө болгон мамиле, анын ролу жана ордуна карата ҥмҥтҥ, максаты жана ниетин ишке 

ашыруу ҥчҥн алдын ала даярдыктан өтҥҥсҥ жана ушул аркылуу ээ болгон билими, 

жөндөмҥ жана иштөөгө болгон ыкласы менен ал чөйрөдө өсө билҥҥ деген мааниге да 

ээ. (Beach, 1980:20). 

Уюштуруучу же административдик тармактагы өзгөрҥҥлөргө байланыштуу карьера 

тҥшҥнҥгҥнҥн мааниси да өзгөрҥҥлөргө дуушар болууда. Акыркы убакытка чейин 

карьера тҥшҥнҥгҥ өсҥҥ деген мааниде гана колдонулуп келген болсо, азыркы учурда 

карьера жалгыз гана бул маани менен чектелбейт. Карьеранын бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ 

мааниси иш тажрыйбасынын натыйжасында ийгиликке жетҥҥ дегендин ордуна, 

билимге ээ болуу процесси катары кабыл алынган мамиле катары тамыр жаюуда.  Бул 

процесстен алынган билим адамдын иш тажрыйбасын алуу учурунда ээ болгон 

жөндөм, көндҥм жана мамилелер байланышын да камтыйт (ErdoğmuĢ, 2002:530). 

Башкача айтканда, карьера адамдын иштөө аракетин, белгилҥҥ тармакта бара бара жана 

ҥзгҥлтҥксҥз тҥрдө ийгиликке жетҥҥсҥн жана көндҥмдөргө ээ болуусун билдирет 

(Tortop, 2006:174). 

Ийгиликтҥҥ уюм же мекемелердин пайдубалын сапаттуу кызматкерлер тҥзгөндҥгҥ 

ҥчҥн, жөндөмдҥҥ кызматкерлерди мекемеге тартуу жана мекеменин бир бөлҥгҥ катары 

сактай билҥҥ, мекемелердин негизги максаттарынын тизмегинен орун алган. 

Атаандаштык өкҥм сҥргөн коомдо, башка мекемелерден өзгөчөлөнгөн айырмага ээ 

болуу шартында, ийгиликке жетишҥҥнҥн зарылдыгын тҥшҥнгөн мекемелер гана 

кызматкерлердин өнҥгҥҥсҥнө жана өсҥҥсҥнө салым кошуу жана өнҥктҥрҥҥчҥ 

программаларды ишке ашырууга салым кошууда. (Buchanan жана Mayers, 2005:2). 

Гринхаус, карьера тҥшҥнҥгҥн аныктоо ҥчҥн эки тҥрдөгҥ жандашманы сунуштайт. 

Бул жандашмалардын биринчисине жараша  «карьера» - белгилҥҥ бир мекеменин же 

профессиянын сапатын же өзгөчөлҥгҥн билдирет (мисалы, укук тармагында тҥрдҥҥ 
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позициялар бар жана ар бир позиция тҥрдҥҥ сапат жана өзгөчөлҥктөрдҥ талап кылат). 

Ал эми экинчи жандашмага ылайык кээ бир мекемелер ҥчҥн карьерада  профессияга 

караганда, жеке сапаттар жана өзгөчөлҥктөр маанилҥ (Greenhousе, 1987:51).Карьера 

жолдоруна байланыштуу тҥрдҥҥ жандашмалар тҥзҥлгөн. Аларга классикалык, 

уюштуруучулук жана жҥрҥм-турумдук жандашмалар же методдор кирет. 

Классикалык метод. Классикалык метод белгилҥҥ бир кесип ээлери же 

функционалдык иш аткарган кызматкерлердин жогору карай жылууга жасаган аракети 

же бир кызматкердин бир жумуштан кийинки жумушка вертикалдуу тҥрдө умтулган 

карьера жолу катары тҥшҥндҥрҥлөт. Мунун негизинде классикалык карьера методуна 

карьераны өнҥктҥрҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥ жана горизонталдуу тажрыйбага ээ болуунун 

тиешеси жок деп айтууга болот. Адамдарга карьераларын пландаштыруу жолу жана 

мҥмкҥнчҥлҥгҥ көрсөтҥлбөгөндҥктөн, карьера субъективдҥҥ мҥнөзгө ээ болот. Өтмҥшкө 

таянып, өнҥгҥп бара жаткан шарттарды эске албагандыктан бул метод ийкемдҥҥ эмес 

(ġimĢek, 2004). 

Уюштуруучулук методу деп карьеранын кош жол методу аталат. Бул метод кош 

баскычтуу карьера деген аталыш менен белгилҥҥ. Карьеранын кош жолу техникалык 

жумушту аткарган кызматкерлер, адистер жана изилдөөчҥ-өнҥктҥрҥҥчҥ тармактарда 

иштеген кызматкерлердин карьерасына байланыштуу проблемаларды чечҥҥ ҥчҥн 

тҥзҥлгөн (ErdoğmuĢ, 1999). Кош баскычтуу карьера методу менен техникалык жумушту 

мыкты аткарган кызматкерлерди начар жетекчи жасоонун ордуна, мекеме бир жактан 

башкаруу жана уюштурууга жөндөмдҥҥ жетекчилерди, экинчи жактан жөндөмдҥҥ 

техник кызматкерлерин да колдоо, кармоо дараметине ээ болот (Aytaç, 1997). 

Жҥрҥм-турум методу (тҥз сызыктуу метод): карьеранын жолдору ар дайым 

жогору карай чынжыр тҥрҥндө кабыл алынат. Бул ыкма боюнча кызматкер мекемедеги 

кызмат жылы, тажрыйбасы, мурунку жетекчилик позицияларынын негизинде жогорку 

баскычка көтөрҥҥлҥҥ мумкҥнчҥлҥгҥнө ээ болот. 

Тор методу: ар бир позицияны бир орун деп эсептеген, жетекчилер да, 

кызматкерлер да кайсы кызмат орду ҥчҥн кандай сапаттардын керек экенинен кабардар 

болгон метод. Мында иштин талап кылган шарттарына ылайык жөндөмдҥҥлҥктөр  

жогору карай өсҥҥнҥн маанилҥҥ параметрлери болуп эсептелет (Aytaç, 1997). Аталган 

моделге жараша иштегендер карьерасынын пландарын тҥзө алышат жана ушундайча 

жеке жумушунан канааттануу сезими менен бирге карьерасынын белгисиз нукта 

жылуусуна жол бербейт (ġimĢek, 2004). 
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Кызматкерлердин профессионалдык карьерасын ийгиликтҥҥ тҥрдө башкарууга 

мамлекет да (эгер мекеме мамлекеттик болсо), коом да кызыктар болот, анткени 

мындай жандашма алгач ирээт коомдук чыңалууну жоет (Дахно, 2011). 

3. Ыкмасы (методу) 

Карьералык багыт алууларда туруксуз же белгисиз өзгөрҥҥлөргө алып келген 

факторлор адамдын турмушуна жана коомдогу ордуна таасир тийгизген карьера 

кризисин жаратышы мҥмкҥн. Мындай факторлордун саны көп жана ар тараптуу 

болгондуктан, ар булакта ар башкача классификацияланат. Алардын ичинде 

демографиялык, экономикалык жана социалдык факторлор менен катар ҥй-бҥлө, 

адамдык сапаты жана жөндөмдөрҥ, жынысы жана карерасын жогорулатууга 

мҥмкҥнчҥлҥк берген профессионалдык билим денгээли. Ал эми инсандын 

профессионалдык билим денгээлине тасир тийгизген фактор катары билим алуу 

мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ каралат. 

Бул изилдөө, респонденттерге даярдалган атайын анкетанын жардамы менен 

сурамжылоо ыкмасы аркылуу жургҥзҥлгөн. Бишкектеги И.Арабаев атындагы 

мамлекеттик университетинде жана эл-аралык мамлекеттик Кыргыз-Тҥрк ―Манас‖ 

университетинде кызмат өтөгөн академиялык жана административдик персоналдын 

профессионалдык карьераларына таасирин тийгизген факторлор каралды.  

Мамлекетибиздеги университтердин арасынан жалпы популяция катары И. Арабаев 

атындагы мамлекеттик университети менен эл аралык мамлекеттик Кыргыз-Тҥрк 

―Манас‖ университети алынып жана ошол эле университтерден тандалма көптҥк 

катары академиялык жана административдик персоналдардан жалпы 309 кокус 

тандалган респонденттерине сурамжылоо жҥргҥзҥлҥп, алардын ичинен 279 

респонденттердин  анкеталары жарактуу деп табылды. 

Анкеталардан топтолгон көрсөткҥчтөрдҥн анализдери статистикалык SPSS 16 пакет 

программасынын жардамы менен чыгарылды. 

4. Профессионалды карьерага таасирин тийгизген факторлор 

4.1. Демографиялык фактор  

Демографиялык фактордун карьрага тийгизген таасирин карап көрөлҥ. 

Демографиялык факторлор индивиддин карьерасын пландаштыруусун аныктаган 

негизги факторлордун бири  болуп эсептелет жана алардын катарына ҥй бҥлө, жаш 
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курак, жыныс жана адамдын жеке сапаттары жана өзгөчө жөндөмдөрҥ кирет. (Kuzgun, 

2000:109). 

279 респонденттин анкеталарынан алынган демографиялык жана кээ бир 

өзгөчҥлҥктөргө тийешелҥҥ маалыматтардын анализи төмөнкҥ таблицада. 

Таблица 1: Демографиялык жана кээ бир өзгөчҥлҥктөр анализи 

Университет Саны % Жынысы Саны % 

И. Арабаев yниверситети 108 38,7 Аял 168 60,2 
Кыргыз-Тҥрк «Манас» университети 171 61,3 Эркек 111 39,8 

Жалпы 279 100,0 Жалпы 279 100,0 

Жаш курагы Саны % Ҥй-бҥлөлҥк абалы Саны % 

16-23 5 1,8 Никеси жок 74 26,5 

24-31 81 29,0 Никеси бар 194 69,5 

32-58 (60) 181 64,9 Жесир 11 3,9 

Пенсия курагы 12 4,3 Жалпы 279 100,0 

Ҥй-бҥлөдөгҥ балдардын саны Саны % 
Бир ҥй-бҥлө мҥчөсҥнҥн айлык 

маянасы 
Саны % 

0 79 28,3 5000 сомго чейин 13 4,7 

1-3 151 54,1 5000-8000 сом 29 10,4 

4-7 41 14,7 9000-12000 сом 66 23,7 

5-6 4 1,4 13000-16000 сом 63 22,6 

7 жана андан көп 4 1,4 17000 ден жогору 108 38,7 

Жалпы 279 100,0 Жалпы 279 100,0 

Респонденттин 

професионалдык билим алган 

окуу жайдын орду жана тҥрҥ 

Саны % 
Респонденттин билим алган 

кесиби боюнча иштөө абалы 
Саны % 

Кыргызстандагы 

мамлекеттик окуу жайы  
242 86,7 Ооба 242 86,7 

Чет-өлкөдөгҥ окуу-жай (КМШ 

олк.) мамлекеттик окуу жайы 
26 9,3 Ооба 26 9,3 

Чет-өлкөдөгҥ окуу-жай (КМШ 

сырткары) мамлекеттик окуу 

жайы 

4 1,4 
Ооба 

4 1,4 

Орду белгиленбеген 

мамлекеттик окуу жайы 
6 2,2 Жок 6 2,2 

Орду белгиленбеген 

жеке окуу жайы 
1 0,4 Ооба 1 0,4 

Жалпы 279 100,0 Жалпы 279 100,0 

Таблицадагы натыйжалардан респонденттердин көбҥ (61,3%) Кыргыз-Турк Манас 

университетинде иштеген кызматкерлери болгонун, 60,2% айымдар, ал эми, 39,8% 

пайызыны эркектер тҥзгөнҥн көрөбҥз. Респонденттердин басымдуу бөлҥгҥ орто 

жаштагы (32-58) кызматкерлер. Бул дагы табигый көрсөткҥч деп айтсак болот, себеби, 

университеттердеги кызматкерлердин көпчҥлҥгҥн мугалимдер тҥзөт жана мугалимдик 

орундарга илимий даражасы жана наамы болгон адамдар тандалат. Ал даража жана 

наамдарга адам адатта 30 жашка жакындаганда жетет. Таблицадан 26,5% зы ―никеси 

жок‖, 69,5% зы ―никеси бар‖, ал эми 3,9% зы болсо ―жесир‖ респондеттер болгонун 

көрөбҥз. 
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Суражылоого катышкан персоналдын көпчҥлҥгҥн (54,1%) ҥй-бҥлөлҥҥ жана 

балдарынын саны максимум 3, минимуму (1,4%) 5 көп балалуу болгондугу аныкталды. 

Шаарда жашаган жана мамлекеттик мекемеде иштеген ҥй-бҥлөлҥҥ  адамдардын ҥй-

бҥлөлҥк бюджеттин, адатта майаналардын суммасы тҥзгөндҥктөн, балдарынын саны 

максимум 3 болуусу да кҥтҥлгөн абал. 

4.2. Башка факторлор 

Башка бир нече факторлорго көңҥл буралы. Жогоруда келтирилген таблицада ҥй-

бҥлөлҥк бюджеттин (17000 сомдон жогору) максимум көрсөткҥчҥ - 38,7 % ды 

тҥзгөндҥгҥ  менен мамлекеттин экономикалык денгээлинде позитивдҥҥ өзгөрҥҥлөр бар 

деген тҥшҥнҥккө жол берет. Бирок өкҥнҥчтҥҥсҥ, респонденттердин 4,7% зы жана 10,4% 

зы алган айлык маяналары 5000 сомго чейин жана 5000 ден - 8000 сомго чейин 

экендиги аныкталды. Мисал келтирсек, бир ҥй-бҥлөнҥн алган айлык маянасы 8000 

сомдун тегерегинде болуп, бир гана балалуу деп алсак, 3 кишиден тҥзҥлгөн ҥй-бҥлөнҥн 

ар бирине божомол менен 2666 сомдук бюджет дал келет. Ал эми Кыргыз 

Республикасынын улуттук статистикалык комитетинн 2017-жылдын 3-чҥ кварталынын 

анализине карата, ар бир адамдын минималдуу жашоосу ҥчҥн аныкталган зарыл 

бюджет 5800 сомдун тегерегинде. Башкача айтканда, универститетте иштеген 15,1% 

адамдардын ҥй-бҥлөсҥ, расмий тҥрдө, жакырчылык абалда. Мумкҥн, бул көрсөткҥч ар 

кандай абалга мажбурлаган себеп катары каралып жана адамдын академиялык 

карьерасына тоскоолдук болгон фактор катары да кабыл алууга болот деген ойду 

жаратат. 

Университеттерде иштеген жана анкетага жооп бергендердин көпчҥлҥгҥ (97,8 %) 

өзҥнҥн негизги билим алган кесиби боюнча иштегендиги кҥтҥлгөн көрсөткҥч, себеби, 

сабак берҥҥ ҥчҥн, мугалимдин ошол тармак боюнча сөзсҥз профессионалдык билими 

зарыл экендиги белгилҥҥ. 

Профессионалдык карьерага таасирин тийгизген көптөгөн факторлордун арасынан 

фактор катары сурамжылоо анкетасына төмөнкҥлөр киргизилген: ҥй-бҥлөм, менин  

жөндөмдҥҥлҥгҥм, экономикалык (майанам жана келечектеги пенсиямдын көлөмҥ), 

профессионалдык билимим, кесиптин барктуулугу, өлкөдөгҥ кырдаал, электрондук  

билим жана илим ресурсу. Сурамжылоодо таасирдин деңгээли 1 ден – 4 кө чейинки  

баллдык шкала менен аныкталды: 1 деген сан - менин карьерама бул  фактор такыр 

таасирин тийгизген жок, 2– фактор таасирин тийгизген жок, 3– фактор таасирин 

тийгизди жана 4 деген сан – фактордун тийгизген таасири кҥчтҥҥ дегенди билдирген. 

Бул факторлордун карьерага тийгизген таасирин төмөнкҥ таблицадан көрҥҥ мҥмкҥн. 
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Таблица 2: Ар бир фактордун таасири 

Факторлордун кҥчтҥҥлҥк рейтингине карасак, ирети менен: билим жана илим 

ресурсу; менин жөндөмдҥҥлҥгҥм; өлкөдөгҥ кырдаал; профессионалдык билимим; ҥй-

бҥлөм; кесиптин барктуулугу; экономикалык (майанам жана келечектеги пенсиямдын 

көлөмҥ). 

Илимий изилдөө иштерде инсандын профессионалдык карьерасына таасирин 

тийгизген факторлордун катарында профессионалдык билимдин деңээли маанилҥҥ 

болгондуктан, аталган университеттердин сайттарында орун алаган электрондук билим 

жана башка электрондук илим ресурстардын ошол университеттерде  кызмат өтөгөн  

кызматкерлердин профессионалдык карьераларынын жогорулашына таасирин 

тийгизген, биздин учурда, рейтингтин биринчи орунундагы фактор катары алынды 

жана ал фактордун демографиялык фактор менен байланышы каралды. Натыйжа 

төмөнкҥ таблицада. 

Таблица 3: Электрондук билим ресурсунун профессионалдык карьерадагы жынысына 

карата таасири 

Электрондук билим ресурсу профессионалдык 

карьерага канчалык таасирин тийгизет? 

Жынысы 

Жалпы Аял Эркек 

Такыр таасирин тийгизген 

жок 

саны 9 4 13 

% 5,4% 3,6% 4,7% 

Таасирин тийгизбейт саны 19 9 28 

% 11,3% 8,1% 10,0% 

Таасирин тийгизет саны 85 57 142 

% 50,6% 51,4% 50,9% 

Тийгизген таасири кучтуу саны 55 41 96 

% 32,7% 36,9% 34,4% 

Жалпы саны 168 111 279 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Электрондук билим ресурсунун таасирин тийгизет жана таасири кҥчтҥҥ жообу 

жынысына карата айырмаланганын көрөбҥз: аял 83,3%, эркек 88,3%. 

 

Факторлор N Орточо Стандарттык ката 

Ҥй-бҥлөм 279 2,6924 ,88398 

Менин жөндөмдҥҥлҥгҥм 279 2,9620 1,01757 

Экономикалык (майанам жана келечектеги 

пенсиямдын көлөмҥ) 
279 2,5956 ,95311 

Профессионалдык билимим 279 2,6973 ,75130 

Кесиптин барктуулугу 279 2,6826 ,75012 

Өлкөдөгҥ кырдаал 279 2,8428 ,70474 

Электрондук билим жана илим ресурсу 279 3,1505 ,78125 
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Таблица 4: Электрондук билим ресурсунун профессионалдык карьерадагы жашына 

карата таасири 

Электрондук билим ресурсунун таасирин тийгизет жана таасири кҥчтҥҥ жообу 

жашына карата айырмаланганын көрөбҥз, ирээти менен: 32-58 (60) жаш  87,3%; пенсия 

курагы 83,3%; 24-31 жаш 82,7%; 16-23 жаш 60%. 

5. Корутунду 

Учурдагы социалдык-экономикалык жана саясий шарттарда орто жана жогорку 

окуу жайлар заманбап жашоонун тынымсыз атаандаштыгында жана катаал чөйрөдө 

иштеши зарыл. Атаандаштык чөйрөдө алар ҥчҥн финансылык каржылоо, 

абитуриенттер, окутуучулук курамынын сапаты жана мотивациясы маанилҥҥ экендиги 

тартышсыз кабыл алынат. Атаандаштык чөйрөдө билим берҥҥ рыногунун субъекти 

катары билим берҥҥ уюмунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана анын жашоо ҥчҥн 

негизги шарттарын тҥзҥҥ жөнөкөй проблема эмес экендиги белгилҥҥ. Илимий жана 

билим берҥҥ уюму ҥчҥн кадрлар саясаты өзгөчө орунду ээлегенин да белгилей кетҥҥ 

керек. Кадрлар резервинин негизги бөлугу болуп жаш окмуштуулар, билим 

тармагында даражалар боюнча жогорулашындагы мугалимдер, ошондой эле 

ЖОЖдордун келечекке умтулган бҥтҥрҥҥчҥлөрҥ эсептелет (Могилѐвкин Е. А., 2005). 

Унивеситеттерде иштеген инсандардын карьерасына таасирин тийгизген факторлоду 

изилдөө жана изилдөөнҥҥн негизинде кадрлар саясатын коррекциялоо-сапатты 

башкаруунун маанилҥҥ элементи. 

Электрондук билим ресурсу 

профессионалдык карьерага 

канчалык таасирин тийгизет? 

Жашы 

Жалпы 
16-23 24-31 32-58(60) 

Пенсия 

курагы 

Такыр таасирин 

тийгизген жок 

саны 1 4 8 0 13 

% 20,0% 4,9% 4,4% ,0% 4,7% 

Таасирин тийгизбейт 

саны 1 10 15 2 28 

% 20,0% 12,3% 8,3% 16,7% 10,0% 

Таасирин тийгизет 
саны 2 37 96 7 142 

% 40,0% 45,7% 53,0% 58,3% 50,9% 

Тийгизген таасири кучтуу 
саны 1 30 62 3 96 

% 20,0% 37,0% 34,3% 25,0% 34,4% 

Жалпы 
саны 5 81 181 12 279 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Биздин изилдөөбҥздө профессионалдык карьерага таасирин тийгизген көптөгөн 

факторлордун арасынан сурамжылоо анкетасына төмөнкҥлөр киргизилген: ҥй-бҥлөм, 

кызматкердин жөндөмдҥҥлҥгҥ, экономикалык (майана жана келечектеги пенсиянын 

көлөмҥ), профессионалдык билим, кесиптин барктуулугу, өлкөдөгҥ кырдаал,  

электрондук билим жана илим ресурсу. Сурамжылоодо таасирдин деңгээли 1 ден – 4 кө 

чейинки баллдык шкала менен аныкталды: 1 деген сан - менин карьерама бул  фактор 

такыр таасирин тийгизген жок, 2– фактор таасирин тийгизген жок, 3– фактор таасирин 

тийгизди жана 4 деген сан – фактордун тийгизген таасири кҥчтҥҥ дегенди билдирген.  

Респондеттердин ҥй-бҥлөлҥк бюджетинин көрсөткҥчтөрҥнөн төмөнкҥ корутундуга 

ээ болдук. Мисалы, бир ҥй-бҥлөнҥн алган маянасы 8000 сом болсо,  бир гана балалуу 

деп, 3 кишиден тҥзҥлгөн ҥй-бҥлөнҥн ар бирине божомол менен 2666 сомдук бюджет 

дал келет. Ал эми Кыргыз Республикасынын  улуттук статистикалык комитетинн 2017-

жылдын 3-чҥ кварталынын анализине карата ар бир адамдын  минималдуу жашоосу 

ҥчҥн аныкталган зарыл бюджет 5800 сомдун тегерегинде. Башкача айтканда, 

универститете иштеген 15,1%  адамдардын ҥй бҥлөсҥ расмий тҥрдө жакырчылык 

абалда. Себеби, респонденттердин 4,7% зы жана 10,4% зы алган айлык маяналары 5000 

сомго чейин жана 5000 ден - 8000 сомго чейин экендиги аныкталды.   Мҥмкҥн, бул 

көрсөткҥч ар кандай абалдарга мажбурлаган себеп катары каралып жана адамдардын 

академиялык карьерасына тоскоолдук жараткан фактор катары да кабыл алууга болот 

деген ойду жаратат. 

Факторлордун кҥчтҥҥлҥк рейтингиндеги ирээти: электрондук билим жана илим 

ресурсу; инсандын жөндөмдҥҥлҥгҥ; өлкөдөгҥ кырдаал; профессионалдык билим; ҥй-

бҥлө; кесиптин барктуулугу; экономикалык фактор (майана жана келечектеги 

пенсиянын көлөмҥ) болгондугу аныкталды. 

Электрондук билим ресурсунун таасири биринчи ирээтте жана анкетадагы билим 

ресурсунун карьерага таасирин тийгизет жана таасири кҥчтҥҥ жообу жынысына карата 

айырмаланышы: аял 83,3%, эркек 88,3%.  

Электрондук билим ресурсунун таасирин тийгизет жана таасири кҥчтҥҥ жообу 

жашына карата айырмаланышында, кҥчтҥҥлҥк рейтингинин ирээти боюнча карасак: 32-

58 (60) жаш арасы 87,3%; пенсия курагы 83,3%; 24-31 жаш 82,7% жана 16-23 жаш 60% 

болгондугу аныкталды. 
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ecaglayan@marmara.edu.tr 

Özet 

Ġnternetin yaygınlaĢması ile gündeme gelen e-ticaret ekonomiyi mikro ve makro boyutta  derinden 

etkilemektedir. E-ticaret iĢletmeler için coğrafi sınırları ortadan kaldırırken, tüketicilere de geniĢ ürün yelpazesi 

sunmaktadır. E-ticaretin maliyetleri en az seviyeye indirmesi Ģirketlerin iç ve dıĢ pazarda rekabet gücünü 

arttırmıĢtır. Bu da e-ticaretin giderek geleneksel ticaretin yerini almaya baĢladığının bir göstergesidir. 

Ekonomide meydana gelen bu geliĢmeler yeni küresel olgu e-ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki rolüne 

odaklanmayı gerekli kılmıĢtır. 

Bu çalıĢmanın amacı günümüzde yüksek boyutlara ulaĢan e-ticaretin iktisadi büyüme üzerindeki etkisini 

irdelemektir. Bu amaç için seçilmiĢ Avrupa ülkelerinin 2007-2016 dönemine ait yıllık verilerini kullanarak panel 

veri modelleri ile analiz edilmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre e-ticaret ve ekonomik büyüme arasında uzun 

dönemde pozitif bir iliĢki bulunmuĢtur. 

Anahtar kelimeler: e-ticaret, iktisadi büyüme, Panel hata düzeltme modeli. 

THE IMPACT OF E-COMMERCE ON ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM 

PANEL ERROR CORRECTION MODEL 

Abstract 

With the widespread use of the Internet, the e-commerce that is on the agenda has profoundly influenced the 

micro and macro dimensions of the economy. While e-commerce allows a business to overcome geographical 

limitations, it also offers a wide range of products to consumers. E-commerce has increased the competitiveness 

of companies in domestic and international markets by reducing costs to a minimum. This is an indication that 

the e-commerce gradually began to take the place of traditional trade. These developments occurring in the 

economy have made it necessary to focus on the role of the new global phenomenon e-commerce on economic 

growth. 

The main purpose of this study is to investigate the impact of e-commerce on economic growth. For this 

purpose to the annual data of selected 29 countries during the period of 2007 to 2016 has been employed Panel 

error correction model. According to the results obtained it can be concluded that e-commerce has a positive 

influence on economic growth. 

Keywords: e-commerce, economic growth, Panel error-correction model. 

1. GiriĢ 

Günümüzde e-ticaretin önemi her geçen gün artmaktadır. 1994 yılında Amazon.com 

isimli web uzantılı internet sitesinden satılan kitap ile faaliyete baĢlayan e-ticaret (Doğanlar, 

2016) kavramı ekonomik hayatın hemen hemen her dalını etkilemektedir. Bu kavramı farklı 

boyutuyla ele alan tanımlar bulunmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü‘nün tanımına göre 

elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satıĢ ve dağıtımlarının 

telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır (WTO, 2016). BaĢka bir tanıma göre bir e-

ticaret iĢlemi, sipariĢlerin alınması veya yerleĢtirilmesi amacıyla özel olarak tasarlanmıĢ 

mailto:zamira.oskonbaeva@manas.edu.kg
mailto:ecaglayan@marmara.edu.tr
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yöntemlerle bilgisayar ağları üzerinden gerçekleĢtirilen mal veya hizmetlerin satıĢı veya satın 

alınmasıdır (OECD, 2011). Bucaklı‘ya (2007) göre elektronik ticaret; bireyler ve kurumların 

açık ağ ortamında ya da sınırlı sayıda kullanıcı tarafından ulaĢılabilen kapalı ağ ortamlarında 

yazı, ses ve görüntü Ģeklinde sayısal bilgilerin iĢlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline 

dayanan ve bir değer oluĢturmayı amaçlayan ticari iĢlemlerin bütünüdür. Genel olarak e-

ticareti bilgi ağları aracılığıyla yapılan her türlü mal ve hizmet satıĢı olarak tanımlamak 

mümkündür.  

Teknoloji ve internetin geliĢmesiyle  dünya e-ticaret hacmi yüksek boyutlara ulaĢmıĢtır. 

2016 yılı itibariyle küresel nüfusun yaklaĢık yarısı (3,7 milyar kiĢi) internet kullanıyor. Bu 

rakam 2000 yılına göre kullanıcı sayısının 10 kat arttığını göstermektedir. 2015 yılında bu 

nüfusun 1,4 milyarı online alıĢ-veriĢ yaptığı belirtilmektedir (Global B2C E-commerce Report 

2016). Dünya e-ticaret rakamları eMarketer.com verilerine göre 2017 yılında %23.2 artıĢla 

2.290 trilyon dolara, 2021‘de ise 4.88 trilyon dolara ulaĢacağı tahmin edilmektedir.  

Bu çalıĢmanın amacı ekonomideki ağırlığı her geçen gün artan bu yeni küresel olgu e-

ticaretin iktisadi büyüme üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda ampirik 

uygulamada seçilmiĢ 29 ülkenin 2007-2016 dönemine ait yıllık verileri panel veri modelleri 

ile analiz edilmiĢtir.  

GiriĢ bölümünü izleyen ikinci bölümde e-ticaret ve iktisadi büyüme arasındaki iliĢki 

üzerinde durulmuĢtur. Üçüncü bölümde bu konuda yapılan çalıĢmalar ele alınmıĢtır. Veri seti 

ve değiĢkenler dördüncü bölümde tanımlanmıĢtır. BeĢinci bölümde ampirik uygulamada 

kullanılan ekonometrik metodolojı ve elde edilen bulgular özetlenmiĢtir. ÇalıĢma genel 

değerlendirmenin yer aldığı sonuç bölümü ile sona ermektedir. 

2. Elektronik Ticaret ve Ġktisadi Büyüme Arasındaki ĠliĢki 

Harcamalar yöntemine göre ulusal gelirin hesaplanmasında ekonomideki her karar 

biriminin harcamaları temel alınır. E-ticaretin iktisadi büyümeyi tüketim, yatırım, devlet 

alımları ve net ihracat yoluyla nasıl uyardığı değerlendirilebilir. E-ticaret ve iktisadi büyüme 

arasındaki iliĢki aĢağıdaki denklem yardımıyla açıklanabilmektedir (Liu, 2013). 

        (   )                                                                                                 (1) 

Ġlk olarak tüketim harcamaları bakımından ele alacak olursak, e-ticaretin geliĢimi lojistik 

gibi geliĢmekte olan endüstrilerin çoğalmasına ve o sektörlerde yeni iĢ imkanlarının artmasına 

neden olmaktadır. Böylece tüketim uyarılmıĢ olacaktır. E-ticaret insanlara çok çeĢitli ürünler 

sunduğu için ihtiyaçları da büyük ölçüde karĢılanmıĢ olacaktır (Malkawi, 2007). Bu da e-
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ticaretin tüketicilerin tüketim harcamaları üzerindeki etkisinin arttırıcı yönde olduğunu 

göstermektedir.  

Yatırım açısından ele alacak olursak, e-ticaret yapan Ģirketler diğer firmalarla rekabet 

edebilmek için ulaĢım altyapısı gibi alanlarda çok büyük miktarda paraya ihtiyaç duyacaktır. 

Bu da Ģirketlerin sabit sermaye yatırımlarında artıĢa yol açacaktır. Diğer yandan e-ticaretin 

geliĢimi reklamcılık endüstrisinin özellikle ağ reklamlarının geliĢmesine katkıda bulunacaktır 

(Liu, 2013). Böylece dijital reklam yatırımlarının büyük bir hızla artması beklenmektedir.  

Üçüncü olarak e-ticaretin devlet harcamaları üzerindeki etkisini değerlendirecek olursak, 

e-ticaretin hızla büyümesi enerji üretimi ve iletiĢim ağı gibi hizmetlere olan talebin artmasına 

neden olacaktır. Diğer yandan e-ticaret endüstrisinin geliĢmesiyle birlikte hükümetin 

güvenlikle ilgili tedarik harcamalarında artıĢ beklenebilir (Qu ve Chen, 2014). Bu da e-

ticaretin devlet harcamalarını tetikleyerek büyümeye katkı sağladığının bir göstergesidir.  

Son olarak e-ticaret küreselleĢme sürecinde Ģirketlerin uluslararası pazarda rekâbet gücünü 

artırarak büyük avantajlar elde etmelerine olanak tanımaktadır. Ġnternet bağlantısına sahip 

iĢletmelerin, bağlantıya sahip olmayan Ģirketlere göre daha fazla ihraç ettikleri ileri 

sürülmektedir (Clarke, 2001). Böylece e-ticaret ülke ihracatını teĢvik eden unsur olarak 

değerlendirilebilir.  E-ticaret ekonomideki karar birimlerinin harcamalarını tetikleyerek 

iktisadi büyümenin hız kazanmasına neden olacaktır. 

3. Literatür 

E-ticaretin büyüme üzerindeki etkisini inceleyen çalıĢmaların bazılarında büyümeyi 

tetikleyen faktörün e-ticaretin yarattığı pozitif dıĢsallıklar olduğu vurgulanmaktadır. Morrison 

ve Siegel‘e (1997) göre e-ticaretin Ar-Ge ve beĢeri sermaye yatırımların artırması, sektörler 

arasındaki iliĢkilerin geliĢmesine katkıda bulunması gibi pozitif dıĢsallıklara sahip olması 

büyümenin artmasına neden olmaktadır. Jorgenson vd. (2005)‘in çalıĢmalarında e-ticaret 

verimlilik ve ekonomik etkinliğin önemli belirleyicisi olarak tespit edilmiĢtir. E-ticaretin 

artması bilgi iletiĢim teknolojisine yapılan yatırım hacminin artmasına neden olmaktadır. Bu 

da verimliliğin dolayısıyla iktisadi büyümenin artması demektir. Lund ve McGuire (2005)‘e 

göre e-ticaret firma kârlarının artmasına dolayısıyla ülke ekonomisinin geliĢmesine katkı 

sağlamaktadır. 

Literatüre bakıldığında e-ticaret ve iktisadi büyüme arasındaki iliĢki üzerinde odaklanan 

çalıĢmaların sayısının çok fazla olmadığı görülmektedir. Tablo 1‘de çalıĢmaların bazıları 

özetlenmiĢtir. AraĢtırmacıların daha çok Çin ekonomisi üzerinde yoğunlaĢtıkları 

gözlemlenmektedir.  
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Tablo1: Literatür 

Yazar Ülke (Dönem) Kullanılan değiĢkenler Yöntem 

Anvari ve Norouzi 

(2016) 

21 ülke 

(2005-2013) 

KiĢi baĢına GSYĠH, internet 

aracılığıyla yapılan alıĢ veriĢ oranı, 

Ar-Ge, sağlık  harcamaları ve 

devlet büyüklüğü 

GenelleĢtirilmiĢ EKK 

regresyon 

Chunling (2015) Çin 

(2000-2011) 

GSYĠH, firmalararası e-ticaret 

iĢlemlerinin GSYĠH‘daki oranı  

Granger Nedensellik Testi 

Qu ve Chen (2014) Çin 

(1997-2012) 

GSYĠH, alan adı sayısı, internet 

kullanıcı sayısı, number of Internet 

users, e-Ticaret iĢletmelerinin 

sayısı, çevrimiçi alıĢveriĢ kullanıcı 

sayısı, e-ticaret iĢlemlerinin sayısı 

Çoklu doğrusal regresyon 

modeli 

Huirong (2014) Çin 

(2000-2012) 

GSYĠH, e-ticaret iĢlemleri, lojistik 

gelirleri 

VAR modeli 

Elseoud (2014) Suudi Arabistan 

(2001-2013) 

GSYĠH, K/L oranı, dıĢ ticaret 

hadleri, internet üzerinden yapılan  

iĢlem sayısı, internet kullanıcı 

sayısı, kiĢisel bilgisayar sayısı, 
kredi kartı sayısı vd.   

Regresyon analizi 

 Liu (2013) Çin 

(1997-2011) 

GSYĠH, internet kullanıcı sayısı,  

online alıĢveriĢ yapanların sayısı,  
çevrimiçi reklamcılığın ölçeği, 

web sitelerin sayısı 

Zaman Serisi Analizi 

Le (2010) Çin 

(1999-2007)  

GSYĠH, e-ticaretin toplam hacmi VAR modeli 

Yukarıdaki çalıĢmaların tümünde E-ticaretin ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkiye 

sahip olduğu sonucuna varılmıĢtır.  

4. Veri Seti ve DeğiĢkenler 

Bu çalıĢmada ekte tanımlanan 29 ülkenin 2007-2016 dönemine ait yıllık verileri 

kullanılmıĢtır. Veriler Avrupa Birliği Ġstatistik Ofisi veri tabanından temin edilmiĢtir 

(http://ec.europa.eu/eurostat/data/database). KiĢi baĢına GSYĠH (LGDP, 2010 sabit fiyatlarla 

ABD doları cinsinden) ve internetten alıĢveriĢ yapan hanehalkı oranı (LEC, % olarak) 

değiĢkenleri incelemeye tabi tutulmuĢtur. DeğiĢkenler logaritmik formları ile modele dahil 

edilmiĢitr. Ampirik uygulamada kullanacağımız model aĢağıdaki gibi yazılabilmektedir. 

                                                                                            (2) 

Burada;       değiĢkeni, iktisadi büyümeyi ifade eden ABD doları cinsinden kiĢi baĢına 

düĢen GSYĠH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) serisini,       değiĢkeni e-ticaret serisini,      ise  

hata terimi ifade etmektedir. 
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5. Metodoloji ve Bulgular 

Panel veri analizlerinde seriler arasında yatay kesit bağımlılığın incelenmesi son derece 

önemlidir. Panel serilerde birimler arasında yatay kesit bağımlılık olursa birim kök testlerinin 

asimptotik özellikleri etkilenebilecektir (GüriĢ, 2015). Bu nedenle analize baĢlamadan önce 

serilerde yatay kesit bağımlılığın varlığının test edilmesi gerekmektedir. Uygulanacak birim 

kök ve eĢbütünleme testleri seçilirken bu durumun göz önünde bulundurulmaması elde 

edilecek sonuçları önemli ölçüde etkilemektedir. 

Ġlk olarak seriler arasında yatay kesit bağımlılığın söz konusu olup  olmadığı Pesaran 

(2004) tarafından önerilen CD (Cross-Section Dependence) testi aracılığıyla araĢtırılmıĢtır. 

Test istatistiği  

               √
 

𝑁(𝑁− )
∑ ∑ (𝑇�̂� 𝑗

2𝑁
 =𝑗+ 

𝑁− 
 =𝑗  1)~𝑁(0,1)                                                                (3) 

Ģeklinde yazılabilmektedir. Burada 𝜌 𝑗 her bir denklemin en küçük kareler yöntemi ile 

tahmininden elde edilen artıklar arasındaki basit korelasyon katsayısıdır. Pesaran (2004) CD  

testi sonuçları Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

Tablo 2: Pesaran (2004) CD Testi Sonuçları 

DeğiĢkenler Test Ġstatistiği Olasılık 

LGDP 24.94     0.000 

LEC 59.41 0.000 

Temel hipotez, 𝐻 : 𝜌 𝑗  𝑐𝑜𝑟(𝑢  , 𝑢𝑗 )  0    𝑖 ≠ 𝑗 Ģeklindedir ve yatay kesit bağımlılık 
olmadığını gösterir.  

Tablo 2‘de özetlenen sonuçlara göre, tüm değiĢkenler için %1 hata payına göre temel 

hipotezin reddedildiği görülmektedir. Buna göre yatay kesit bağımlılık olduğu kararına 

varılabilir. Bu durumda serilerin birim kök analizleri yatay kesit bağımlılığı göz önünde 

bulunduran ikinci nesil testlerden Pesaran (2007) tarafından geliĢtirilen CADF (Cross-

Sectionally Augmented Dickey Fuller) testi ile incelenecektir. CADF testi, ADF 

regresyonunun gecikmeli yatay kesit ortalamaları ile geniĢletilmiĢ Ģeklini kullanmaktadır. 

CADF testi hem T>N hem de N>T durumlarında etkin sonuçlar vermektedir. CADF 

regresyon denklemi, 

                             ∆    𝑎  𝑏   , −  𝑐  ̅ −  𝑑 ∆ ̅                                                              (4) 

olarak yazılabilmektedir. Burada ∆          , − ;  ̅  𝑁
− ∑    

𝑁
 =  ve ∆ ̅  

𝑁− ∑ ∆   
𝑁
 = ‘dir.   ̅ , tüm yatay kesit gözlemlerin zamana göre ortalamasını göstermektedir. 

Ġktisadfi büyüme ve e-ticaret değiĢkenleri için Pesaran (2007) panel birim kök testi sonuçları 

Tablo 3‘te sunulmuĢtur. 
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Tablo 3: Pesaran (2007) Birim Kök Testi Sonuçları 

 t bar istatistiği z bar istatistiği Olasılık 

 Düzey Seviyeleri (sabit+ trend ) 

LGDP -1.635 2.063 0.980 

LEC -2.342 -0.347 0.364 

 Ġlk Farklar (sabit) 

∆LGDP -3.081*** -5.589*** 0.000 

∆LEC -2.789*** -4.415 *** 0.000 
(i) Temel hipotez birim kök vardır, seri durağan değildir Ģeklindedir. 

(ii)***  % 1 kritik değerlerine göre anlamlılığı göstermektedir. 

(iii) Kritik değerler Pesaran (2007) çalıĢmasından alınmıĢtır. 

Elde edilen sonuçlara göre tüm değiĢkenlerin düzeyde durağan olmadıkları, ilk farkları 

alındığında durağan oldukları söylenebilir. Serilerin tümü birinci mertebeden durağandır, yani 

I(1)‘dir. Bütünleme mertebeleri aynı olan serilere bir sonraki aĢamada Panel eĢbütünleme testi 

uygulanmıĢtır. Serilerin uzun dönemde birlikte hareket edip etmediklerini görebilmek için 

Westerlund (2007) tarafından geliĢtirilen panel eĢbütünleme testi kullanılmıĢtır. Söz konusu 

test dört adet test istatistiğinden ibarettir. Bunlardan ikisi grup ortalamalarına dayalı ( 𝜏 ve 

 𝛼)  ve diğer ikisi ise panele ( 𝜏 ve  𝛼)  dayalı test istatistiklerdir. Testlerin amacı, her bir 

birimin kendi hata düzeltmesine sahip olup olmadığına karar vererek eĢbütünlemenin varlığını 

irdelemektir. Seriler arasında yatay kesit bağımlılık söz konusu olduğunda bootstrap 

olasılıkların hesaplanması önerilmektedir. Westerlund (2007) panel eĢbütünleme testi 

sonuçları Tablo 4‘te özetlenmiĢtir. 

Tablo 4: Westerlund (2007) Testi Sonuçları 

Ġstatistikler Test istatistikleri Olasılıklar 

Grup Ortalaması  

-5.962   0.000    

 

-10.337   0.001    

Panel  

-10.458   0.007    

 

-5.094   0.193    

(i)Temel hipotez eĢbütünleme yoktur Ģeklindedir. 

(ii)Regresyon sabit ve trendi içermektedir. 

(iii) gecikme ve öncül değerler 4*(T/100)
2/9
 ile hesaplanmıĢtır. 

Tablo 4‘te özetlenen sonuçlara göre % 1 anlamlılık düzeyinde 3 test istatistiğine göre 

temel hipotezin reddedildiği görülmektedir. Buna göre söz konusu değiĢkenlerin uzun 

dönemde birlikte hareket ettikleri söylenebilir. EĢbütünlenen seriler için bir sonraki adımda 

panel hata düzeltme modeli uygulanmıĢtır. 

Hata düzeltme denklemi aĢağıdaki gibi (Hahn, 2004) 

            ∆  ,      , −      ,  ∑   𝑗
 − 
𝑗= ∆  , −𝑗  ∑   𝑗

 − 
𝑗= ∆  , −𝑗  𝑢 ,                           (5) 

    ( ∑   𝑗
 
𝑗= ),       ∑   𝑗

 
𝑗= ,    𝑗   ∑    

 
 =𝑗+ ,     𝑗   ∑    

 
 =𝑗+  
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gösterilebilmektedir. Eğer    sabit ve negatif ise     ve     arasında uzun dönemli bir iliĢki 

vardır. Hata düzeltme terimi   , −  istatistiksel olarak  anlamlı olmalıdır ve bu parametrenin 

büyüklüğü dengeye dönüĢ hızını göstermektedir (Patterson, 2000).    0 hipotezi altında, 

    ve     arasında  betimlenen uzun dönemli bir iliĢki               Ģeklindedr.     

 (    ⁄ ) ve     durağan bir süreçtir (Pesaran vd., 2009).  

HavuzlanmıĢ Ortalama Grup Tahmincisi ve Ortalama Grup Tahmincisi olmak üzere iki 

farklı yöntemle hesaplanabilmektedir. Hausman (1978) testi  yardımıyla tahminciler arasında 

seçim yapılabilmektedir. Hausman testi sonuçlarına göre HavuzlanmıĢ Ortalama Grup 

Tahmincisinin etkin olduğu saptanmıĢtır. 

Tüm panel için HavuzlanmıĢ Ortalama Grup tahmincisinden elde edilen uzun ve kısa 

dönem katsayıları Tablo 5‘te verilmiĢtir. 

Tablo 5: HavuzlanmıĢ Ortalama Grup Tahmincisi 

Açıklayıcı değiĢkenler Katsayı Standart Hata Olasılık 

LEC 0.1692*** 0.0158 0.000 

LECt-1 -0.0763*** 0.0263 0.004 

Hata Düzeltme Katsayısı -0.3239*** 0.0436     0.000 

Sabit 3.1499*** 0.4222 0.000 

Hausman Testi 

(χ2 test istatistiği) 

0.51  0.4763 

 (i)*** % 1 kritik değerlerine göre anlamlılığı göstermektedir. 

Hata düzeltme katsayısı tüm panel için -0.3239‘dur, görüldüğü gibi negatif ve istatistiki 

olarak anlamlıdır. Bir dönemde oluĢan dengesizliğin yaklaĢık %32‘si bir sonraki dönemde  

giderilmektedir. LEC değiĢkeninin kısa ve uzun dönem parametre katsayıları anlamlı 

bulunmuĢtur. Buna göre uzun dönemde e-ticaretin (LEC) ikisadi büyüme (LGDP) üzerindeki 

etkisi pozitif yönde olduğu söylenebilir. Uzun dönemde e-ticaretteki %1‘lik artıĢ ekonomik 

büyüme üzerinde % 0.16 oranında bir artıĢ sağlarken, kısa dönemde % 0.07 oranında bir 

azalmaya  neden olacaktır.  

Bu bulgu, Anvari ve Norouzi (2016)‘ın çalıĢmalarında elde ettikleri ekonomik büyüme ile 

e-ticaret arasında uzun dönemli pozitif iliĢkinin varlığı sonucu ile desteklenmektedir. 

6. Sonuç 

Bu çalıĢmanın amacı son yıllarda hızlı bir artıĢ gösteren e-ticaretin ülke ekonomik 

performansları üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaç için seçilmiĢ Avrupa ülkelerinin 

2007-2016 dönemine ait yıllık verilerine panel veri analizi uygulanmıĢtır.  

Ġlk önce serilerin birim kök içerip içermedikleri panel birim kök testi yardımıyla 

incelenmiĢtir. Panel birim kök testini takiben serilerin uzun dönemde birlikte hareket edip 
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etmedikleri Westerlund (2007)  tarafından önerilen panel eĢbütünleme testi yardımıyla 

araĢtırılmıĢtır. Ġki değiĢken arasında uzun dönemli iliĢkinin varlığı tespit edildikten sonra kısa 

ve uzun dönem parametrelerini elde etmek için serilere panel hata dözeltme modeli 

uygulanmıĢtır.  

Sonuç olarak, incelenen dönemde Avrupa ülkelerinde e-ticaretin iktisadi büyüme 

üzerindeki etkisinin uzun dönemde pozitif olduğu söylenebilir. Bu çalıĢmadan elde edilen 

bulgular Anvari ve Norouzi (2016)‘ın çalıĢmalarıyla örtüĢmektedir. 

Elde edilen bulgular politika karar vericilerine e-ticareti teĢvik eden politikalar üreterek e-

ticareti iktisadi büyümeyi tetikleyici faktörlerden biri olarak değerlendirmelerine yön 

verecektir. ÇalıĢmanın yöntemi ve bulguları, e-ticaret ile büyüme iliĢkisine odaklanan 

araĢtırmacılar ve politikacılar için farklı bir bakıĢ sağlayacaktır. 

Ek: Uygulamada Yer Alan Ülkeler 

Norveç, BirleĢik Krallık, Ġsveç, Slovakya, Finlandiya, Romanya, Slovenya, Polonya, 

Portekiz, Hollanda, Avusturya, Macaristan, Malta, Litvanya, Lüksemburg, Kıbrıs, Letonya, 

Hırvatistan, Ġtalya, Ġspanya, Fransa, Ġrlanda, Yunanistan, Almanya, Estonya, Çek 

Cumhuriyeti, Danimarka, Belçika, Bulgaristan. 
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Özet 

Günümüzde yaĢanan ekonomik ve sosyal alanlardaki hızlı dönüĢümler, tüketici tercihlerinin değiĢimine ve 

belli sektörlerde fırsatların geliĢip çeĢitlenmesine yol açmıĢtır. Bu dönüĢümlerin sonucunda, yeni bir giriĢimcilik 

alanı örneği olarak da değerlendirilen, sağlık turizmi yeni fırsatların oluĢumunu sağlamaktadır.  

Ülkeler açısından turizm sektöründen elde edilen gelir önemli bir kaynak olduğu yadsınamaz bir 

durumdur. Sağlık turizmi, kısaca tanımlanırsa, tüketicilerin sağlık ile ilgili gereksinimlerinin karĢılanması 

amacıyla gerçekleĢtirilen turistik bir faaliyet olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda oluĢturulan çalıĢmada, 

Türkiye‘de sağlık turizminin durumunun değerlendirilmesine ve ülkemiz açısından sağlık turizmiyle ilgili 

potansiyel fırsatların neler olduğuna yönelik tespitlere yer verilmiĢtir.    

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, Sağlık Turizmi, Turizm  

HEALTH TOURISM AS AN EXAMPLE OF ENTREPRENEURSHIP  

Abstract  

Rapid transformations in today's economic and social spheres have led to changes in consumer preferences 

and the development and diversification of opportunities in certain sectors. As a result of these transformations, 

health tourism, which is also regarded as a new example of entrepreneurship, provides the formation of new 

opportunities. 

In terms of countries, income from the tourism sector is an important source of income. Health tourism, if 

briefly described, is expressed as a touristic activity aimed at meeting consumers' health needs. In this context, 

created in our study places are given to determine the assessment of the state of health tourism in Turkey and the 

potential opportunities related to health tourism for our country for what was going on.  

Keywords: Entrepreneurship, Health Tourism, Tourism. 

1. GiriĢ  

Günümüzde, hizmet sektörü Dünya ekonomisinden aldığı pay açısından ilk sırada yer 

almaktadır. DeğiĢen bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet sektörünün gerek 

ülkeler gerekse de dünya ekonomisi içerisindeki payı artmıĢtır. Hizmet sektöründe yer alan 

turizm sektörünün de kapsadığı ekonomik alan geniĢlemiĢtir  (Aksu ve diğ., 2017:523). 

DıĢa açık ekonomilerde, ekonomik büyümenin ve kalkınmanın sürdürülebilir hale 

getirilmesinde uluslararası ticaretin önemi küçümsenemeyecek düzeydedir. Uluslararası 

ticaret kapsamında düĢünülen turizm faaliyetinin ve turizm gelirlerinin, ülkelerin büyüme ve 

kalkınma hedeflerinin sağlanmasına, istihdamın ve yatırımın artırılmasına olumlu katkılar 

sağladığı görülmektedir (Terzi ve Tütüncü, 2017:81). Turizm, dünyada en hızlı büyüyen 

sektördür. Özellikle, istihdam, refah geniĢlemesi, çevreyi koruma ve yoksullukla mücadelede 

önemli roller üstlenen bir sektör haline gelmiĢtir  (World Tourism Organization ve United 

Nations Development Programe, 2017:10). Sağlık turizmi, geleneksel turizm sektörü içinde 

mailto:ornek@kastamonu.edu.tr
mailto:ornek@kastamonu.edu.tr
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Schumpeter‘in yenilikçilik tanımına uygun bir sistem olarak değerlendirilmektedir 

(Szymanska, 2015:1009).  

ÇalıĢmanın amacı; giriĢimcilik örneği olarak sağlık turizminin yeri ve önemine 

değinilmesidir. Ayrıca, bu bağlamda, Türkiye‘de sağlık turizminin durumunun 

değerlendirilmesine ve Türkiye açısından sağlık turizmiyle ilgili potansiyel fırsatların neler 

olduğuna yönelik tespitlere de yer verilmiĢtir. ÇalıĢmanın ilk bölümünde, kavramsal olarak 

sağlık turizmi, sağlık turizminin özellikleri ve türleri ele alınmıĢtır. Ġkinci ve son bölümde ise, 

Türkiye‘de sağlık turizminin mevcut durumu değerlendirilerek, Türkiye açısından sağlık 

turizminin geleceğinin nasıl olması gerektiğine yönelik öneriler belirlenmiĢtir.   

2. Kavramsal Olarak Sağlık Turizmi ve BileĢenleri 

Sağlık turizmi ve unsurları, günümüzde, kârlılık açısından yüksek potansiyele sahip 

sektörlerden biridir (Timur, 2018:38). Sağlık turizmine yönelik açıklamaları değinmeden 

önce, kavramsal olarak sağlık turizmi, özellikleri ve türlerine yönelik açıklamalara yer 

verilmiĢtir.  

2.1. Sağlık Turizmi Kavramı 

Sağlık kavramı farklı açılardan birçok çalıĢmada tanımlanmıĢtır. Dünya Sağlık 

Örgütü(DSÖ)nün sağlık kavramıyla ilgili yaptığı tanım en kapsamlı olanıdır. DSÖ‘ye göre 

sağlık; ―…bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik‖ hali olarak tanımlanmaktadır 

(Akt. Akdur, 2006:12). 

Sağlık turizmine yönelik literatürde birçok çalıĢma bulunmaktadır. Bunlardan bazılarına 

göre sağlık turizmi aĢağıdaki biçimlerde tanımlanmıĢtır; 

Chomvilailuk ve Srisomyong (2015:377)‘e göre sağlık turizmi; ―…bir turistin sağlık 

hizmeti ve olanakları elde edebilmek için bir baĢka ülkeye seyahat etmesi‖ dir. Lob 

(2014:759)‘a göre sağlık turizmi; ―…tüketicilerin çeĢitli sağlık hizmetleri ve tıbbi bakım için 

diğer ülkelere seyahat etmesi‖dir. Soysal (2017:170)‘a göre sağlık turizmi; ― …ülkelerarası 

hasta turizm potansiyelinden yararlanarak sağlık kuruluĢlarının geliĢmesine olanak sağlayan 

turizm türü‖ dür. Dalkıran( 2017:164)‘ın aktardığına göre sağlık turizmi; ―…kiĢilerin 

yaĢadıkları yerden baĢka yerlere sağlık amacıyla yaptıkları yolculuk‖ biçiminde 

tanımlanmıĢtır. Ayrıca, sağlık amacıyla gelen turistleri cezbedebilmek için (arz odaklı) ve 

kiĢilerin sağlık durumlarını artırmak ya da sağlık sorunlarını gidermek amacıyla yapılan (talep 

odaklı) her türlü faaliyet sağlık turizmi olarak tanımlanmaktadır (Dalkıran, 2017:164).   
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Sağlık turizmi kavramı değerlendirildiğinde, geçmiĢi çok eskilere dayanan ve fakat 

günümüzde turizm sektöründe yükselen bir hizmet sektörü olduğunu da ifade etmek 

gerekmektedir.  

2.2. Sağlık Turizminin Özellikleri 

Sağlık turizmi bir sektör olarak geniĢlemekle birlikte, bir takım kendine özgü özellikleri 

ve bu sektörün yaygınlaĢmasını sağlayan gerekçeleri bulunmaktadır.  

Sağlık turizminin özellikleri; 

 Bacası olmayan hizmet sektörü içinde arz ve talep edenlerin bir araya 

getirilmesinde sağlık ve turizm sektörleri arasında eĢ güdümün gerçekleĢtirilmesi, 

 Geleneksel turizm faaliyetlerinden farklı olarak, gidilen yerde en az ve en çok 

kalınacak sürelerin kesin olması, 

 Sağlıkta iyilik halinin korunmasına ya da yeniden kazanılmasına yönelik farklı ve 

alternatif hizmetlerin sunulması 

biçiminde sıralanmaktadır (Dalkıran, 2017:165). 

Günümüzde sağlık turizminin tüm dünyada yaygın hale gelmesini sağlayan bir takım 

faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler; 

 Dünya üzerinde nüfusun giderek yaĢlanması, 

 Sağlıklı birey olma bilincine yönelik farkındalığın artması, 

 Kamu sağlık harcamalarının artmasıyla birlikte, bir takım sağlık hizmetlerinin 

sigorta kapsamından çıkartılması, 

 Sağlık turizmi amacıyla seyahat edenlerin kendi ülkeleriyle hizmeti sunan ülkeler 

arasında sağlık hizmet maliyetlerinin farklılıklar içermesi, 

 Aciliyeti olmayan cerrahi müdahalelerde bekleme sürelerinin artması, 

 Özel sağlık ve seyahat sigorta sisteminin yaygınlaĢması 

olarak sıralanmaktadır (Aksu ve diğ., 2017:523 ; Connell, 2006b: 99-100 ; Crooks ve diğ., 

2016:186 ; Csirmaz ve Petö, 2015:756 ; Karababa, 2017:58 ; Toprak ve diğ., 2014:43).  

2.3. Sağlık Turizminin Türleri 

KiĢisel ihtiyaçların ve taleplerin artması, sağlık turizmi kapsamında sunulan hizmetler 

yelpazesini de çeĢitlendirmiĢtir. Bu doğrultuda, sağlık turizm türleri; Tıbbi(Medikal) Sağlık 

Turizmi, Kaplıca(Termal), SPA ve Wellness Turizmi, Üvalizm, Klimatizm ile Engelli ve 

YaĢlı Turizmi olarak sınıflandırılmaktadır (Aydın, 2012: 92 ; Topal ve Ergen, 2017:17).  
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2.3.1. Tıbbi Sağlık(Medikal) Turizmi 

Hastalara uygun sağlık hizmetleri sağlayan turizm türüdür. Medikal turizm, değiĢen 

zaman ve bakıĢ açısına göre ortaya çıkan yeni bir piyasa ve turizm Ģekli olarak ―niĢ 

pazarlama‖ türüdür (Zaki, 2017:13). Özellikle, medikal turizmi endüstri haline getiren hızlı 

bir büyüme trendi, niĢ pazarlama olarak değerlendirilmesini desteklemektedir  (Connell, 

2006a:1094).  

Bu hizmet türünü talep edenlere yönelik olarak tedavi ve tatil imkânları aynı anda 

sağlanmaktadır. Özellikle, sağlık sorunları(organ nakli, radyo terapi, kalp yetmezliği, göz ve 

diĢ tedavisi v.b.) nedeniyle, sağlığında bozulma olan hastaların tercih ettiği bir turizm Ģeklidir 

(Akdu ve Gülmez, 2017:439; Toprak ve diğ., 2014:40). Medikal turizm diğer türlerinden 

farklı olarak, sağlıkla ilgili teknik ve donanımı yüksek olan, hizmeti sağlayan kuruluĢlarda 

uluslararası çapta iletiĢim kuracak personeli çalıĢan, katma değeri fazla olan ve pazarlama 

faaliyetleri yoğun olan turizm Ģeklidir  (Cohen, 2010:226; Özsarı ve Karatana, 2013:140).  

2.3.2. Kaplıca, SPA ve Wellness Turizmi 

Kaplıca turizmi, ülkelerin coğrafi özelliklerinin ortaya çıkarttığı kaplıca sularının, çamur 

banyolarının v.b. doğal yöntemlerle, fizik tedavi, rehabilitasyon ya da psikoterapi gibi 

destekleyici nitelikteki sağlık turizm türüdür (Ayik, 2016:150). Bu turizm Ģeklinin en büyük 

olanağı, mevsime bağlı kalmaksızın tüm yıl boyunca alternatif tedavi imkânının 

sağlanmasıdır.  

SPA ve Wellness turizmi, suyun sıcaklığına göre talep edeni rahatlatıcı etkisi bulunan bir 

sağlık turizm faaliyetidir (Özsarı ve Karatana, 2013:139). Dünya genelinde dağınık bir 

dağılım göstermesine karĢın, Avrupa kıtası tercih edilen ve büyüyen bir merkez haline 

gelmiĢtir (Gustavo, 2010: 128). Medikal turizmden farklı olarak, bu turizm Ģeklinde sunulan 

birçok hizmetten yararlanma hususunda bireyler serbestçe karar almaktadır. Bireylerin 

sigortalarınca söz konusu hizmetler finanse edilmemektedir (Csirmaz ve Petö, 2015:756). 

Sağlık Turizm Kurulu(SATURK) tarafından hazırlanan “Türkiye’de Termal Sağlık Turizmi” 

raporuna göre; ―…kaplıca turizminin yanında doğal ve geleneksel tedavi ve uygulamaların 

çoğunlukla gerçekleĢtirildiği sağlık turizm türü SPA ve Wellness turizmidir. SPA tesisleri 

Wellness turizminin geliĢtirdiği bir yöntem ve uygulamadır. HamamSPA, MedikalSPA, Anti-

AgingSPA gibi farklı araçlara ve tekniklere sahip uygulamalar bulunmaktadır. Özellikle, 

MedikalSPA‘lar, saç ekimi, yüz gerdirme, botoks gibi günlük tıbbi estetik uygulamaları da 

bünyesinde barındırmaktadır…‖ (SATURK, 2015:14).  
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2.3.3. Üvalizm 

Sağlık turizmi, geleneksel turizm anlayıĢından farklı olarak, insanların tedavi amacıyla 

baĢvurduğu ya da talep ettiği bir faaliyet türüdür. Üvalizm, belli bölge ya da yörelere ait 

meyve, sebze ve farklı bitkilerden yararlanılarak oluĢturulan kür yöntemiyle gerçekleĢtirilen 

bir tedavi yöntemidir (Aydın, 2012: 92).  

2.3.4. Klimatizm  

Klimatizm, havanın sıcaklığı, nemi, güneĢ ıĢınımı v.b. iklimsel faktörlerden yararlanılarak 

kür yöntemiyle talep edenlere yönelik uygulanan sağlık turizmdir (Ağaoğlu, 2015:10). 

Klimatizm ya da Klimaterapi, hızlı kentleĢmenin artıĢıyla ortaya çıkan yeni sağlık 

sorunlarının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir (Deniz, 2016:314).   

2.3.5. Engelli ve Yaşlı Turizmi 

Sağlık hizmetleri kapsamında bu türde bir hizmeti talep edecek kitlenin belirli kriterlere 

sahip olması gerekmektedir. Nüfusun yaĢlanma hızının artması ve dünya nüfusunun yaklaĢık 

%15‘inden fazla kesiminin engelli bireylerden oluĢması engelli ve yaĢlı bakım turizminin 

yaygınlaĢmasını sağlayan etkenlerdir. Bakıma muhtaçlık düzeyi yüksek olan bireylere yönelik 

turizm hizmeti sunulmaktadır (Aksu ve diğ., 2017:525 ; Özsarı ve Karatana, 2013:140). 

3. Türkiye’de Sağlık Turizminin Yeri ve Önemi 

BirleĢmiĢ Milletler Dünya Turizm Örgütü(UNWTO)nün yayımladığı rapora göre, 2016 

yılında toplam 1,2 milyar insan uluslararası turist statüsünde sayılmıĢtır. Yine aynı rapora 

göre, turizm sektörünün parasal değeri 1,2 trilyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir (UNWTO, 

2017:11). Turizm sektörü içerisinde yer alan sağlık turizminin temsil ettiği pay ise 100 milyar 

doları aĢtığı hesaplanmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2017). Dünya genelinde geleneksel 

turizm faaliyetlerinin dıĢında sağlık turizminin yeri ve önemi daha önceki bölümde sıralanan 

gerekçelerden ötürü artmaktadır. Dünya genelinde 100 milyar doları aĢan bir pazarın varlığı, 

birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye‘nin de ilgili pazardan aldığı payı artırmaya yönelik 

önlemler almasını kaçınılmaz hale getirmektedir. ġöyle ki, 10. Kalkınma Planı (2014-

2018)‘nın ―Sağlık Turizminin GeliĢtirilmesi Program Hedefleri‖ söz konusu durumu 

özetlemektedir. Türkiye‘nin sağlık turizmiyle ilgili hedefleri; 

 Termal turizmde 100.000 yatak kapasitesinin oluĢturulması, 

 Termal turizmde 1.500.000(600.000 tedavi amaçlı) yabancı termal turiste hizmet 

sunulması, 

 Termal turizmde 3 milyar dolar gelir elde edilmesi, 
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 Medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olunması, 

 750.000 medikal yabancı hastanın tedavi edilmesi, 

 Medikal turizmde 5,6 milyar dolar gelir elde edilmesi, 

 Ġleri yaĢ turizmde 10 bin yatak kapasitesi oluĢturulması, 

 Ġleri yaĢ turizmde 150.000 yabancı turistin Türkiye‘yi ziyaret etmesi, 

 Ġleri yaĢ turizminde 750 milyon dolar gelir elde edilmesi 

 olarak belirlenmiĢtir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013:182). 

Türkiye‘de sağlık turizminin mevcut durumunu değerlendirmek için Tablo-1 

hazırlanmıĢtır. 

Tablo 1: Türkiye‘de SeçilmiĢ Turizm Göstergeleri 

Yıllar 
Toplam Gelen 

Turist Sayısı 

Toplam Turizm 

Gelirleri(bin ABD doları) 

Sağlık ve Tıbbi 

Nedenlerle Gelen Turist 

Sayısı 

Sağlık Turizminden Elde 

Edilen Gelirler 

(bin ABD doları) 

2003 16.302.048 13.854.868 139.971 203.703 

2010 33.027.941 24.930.996 163.252 433.398 

2015 41.617.530 31.464.777 360.180 638.622 

2016 31.365.330 22.107.440 377.384 715.438 

2017 38.620.346 26.283.656 433.292 827.331 

Kaynak: TUĠK, Turizm Ġstatistikleri (2018), <http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072>, EriĢim 

tarihi:02.04.2018.  

Tablo 1 incelendiğinde, 2003 yılından 2017 yılına kadar olan dönemde, 2016 yılı hariç, 

toplam gelen turist sayısında sürekli bir artıĢ eğilimi olmuĢtur. 2003 yılı itibariyle, 16,3 

milyon kiĢi Türkiye‘ye turist olarak giriĢ yapmıĢken, 2017 yılında bu rakam 38,6 milyon 

kiĢiye çıkmıĢtır. Turizm gelirleri açısından, dönem baĢında 13,8 milyar dolar iken 2017 yılı 

sonu itibariyle, 26,2 milyar dolar olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Sağlık turizmi açısından Tablo 1 değerlendirildiğinde, 2003 yılı itibariyle sağlık ve tıbbi 

nedenlerle(1 yıldan az süreyle) gelen turist sayısı 139.971 iken 2017 yılı sonu itibariyle 

433.292 olarak gerçekleĢmiĢtir. Sağlık turizminden elde edilen gelir 2003 yılı sonu itibariyle 

203,7 milyon dolar iken 2017 yılı sonunda 827,3 milyon dolara yükselmiĢtir. 

Türkiye‘de sağlık alanında seçilmiĢ temel göstergelerden oluĢan Tablo 2 hazırlanmıĢtır.  

Tablo 2: Türkiye‘de Sağlık Alanında SeçilmiĢ Temel Göstergeler 

Sağlık Göstergeleri 2013 2015 2016 

On bin kiĢiye düĢen yatak sayısı 26,4 26,6 27,3 

Yataklı Sağlık Kurumları 1.517 1.533 1.510 

Sağlık Bakanlığı 854 865 876 

Üniversite 69 70 69 

Özel  550 562 565 

Diğer(Belediyeler) 44 36 -- 

Kaynak: TUĠK, Sağlık Ġstatistikleri (2018), <http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1095>, EriĢim tarihi: 

02.04.2018.  

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1095
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Tablo 2 değerlendirildiğinde, Türkiye‘de medikal turizm açısından altyapıya yönelik 

değiĢimler yaĢanmaktadır. Sağlık alanında yataklı sağlık kuruluĢlarının ve yatak sayılarının 

artıĢı sağlık turizminde rekabet edebilme imkânını da sağlayacak bir etkendir. Ayrıca, 50‘ye 

yakın akredite olmuĢ hastane bu pazarda rekabet edebilirliği artıran bir diğer husustur. 

Dolayısıyla, yataklı sağlık kurumlarının sayısal olarak artırılması sağlık turizmi pazarından 

alınacak payın da artıĢını destekleyici olacaktır.  

Türkiye jeotermal kaynaklar açısından Dünya genelinde yüksek potansiyele sahip kaplıca 

uygulama açısından Avrupa kıtasında ilk üçte yerini almaktadır. Özellikle Kültür ve Turizm 

Bakanlığı‘nın verilerine göre, yıllık bir milyondan fazla insanın termal sulardan 

faydalanabilme olasılığı bulunmaktadır. Bu durum, Türkiye‘nin dünya çapında potansiyeli 

yüksek bir ülke haline gelmesini sağlayacaktır (Aksu ve diğ., 2017:526).  

Termal turizm ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı‘ndan elde edilen veriler 

doğrultusunda, Tablo 3 ile Grafik 1 ve 2 hazırlanmıĢtır. 

Tablo 3: Termal Turizm Tesisleri 

 2006 2010 2017 

 
Tesis Sayısı Yatak Sayısı 

Tesis 

Sayısı 

Yatak 

Sayısı 

Tesis 

Sayısı 

Yatak 

Sayısı 

Turizm ĠĢl. Belgeli 37 9.736 50 15.796 84 27.464 

Turizm Yat. Belgeli 8 2.438 15 7.757 33 18.720 

Toplam  78 17.767 100 29.727 117 46.184 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tesis Ġstatistikleri, <http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR, 

201131/tesis-istatistikleri.html>, EriĢim tarihi: 30.03.2018. 

 

 

 

Grafik 1: Türlerine Göre Turizm Belgeli Konaklama Tesislerinin Sayısı 2017 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ĠĢletme ve Yatırım Belgeli Tesis Ġstatistikleri 2017, 

< http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9860/turizm-belgeli-tesisler.html>, EriĢim tarihi:30.03.2018. 
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Grafik 2: Türlerine Göre Turizm Belgeli Konaklama Tesislerinin Yatak Sayısı 2017 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ĠĢletme ve Yatırım Belgeli Tesis Ġstatistikleri 2017,  

<http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9860/turizm-belgeli-tesisler.html>, EriĢim tarihi:30.03.2018. 
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Türkiye açısından, sağlık turizmini tercih eden tüketicilerin(turistlerin) birbirlerinden 
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beklenmesi ve katlanılması gereken sürelerin uzun olması ve sağlık turizmi kapsamında 

sunulan hizmetlere karĢı talebin canlı olmasıdır (Aksu ve diğ., 2017: 526 ; Soysal, 2017:176). 

4. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Günümüzde hizmet sektörü olarak değerlendirilen turizm sektöründe yaĢanan geliĢmeler, 

yeni giriĢimcilik faaliyetlerinin de ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. GeçmiĢi çok eskilere 

kadar götürülmekle birlikte, son dönemlerde tüm dünyada sağlık turizmine yönelik faaliyetler 

ivme kazanmıĢtır. YaklaĢık olarak 100 milyar dolar civarında bir parasal akıma sahip olan bir 

Pazar bulunmaktadır. Söz konusu pazardan ülkelerin pay alması ve paylarının artırılması 

stratejik öneme sahiptir. 

Türkiye açısından sağlık turizmini geliĢtirmeye yönelik; medikal turizm, termal, SPA ve 

Wellness ile engelli ve yaĢlı turizmine yönelik atılımlar gerçekleĢtirilmektedir. Türkiye‘nin 

Pazar payını artırmaya yönelik stratejilerin belirlendiği gözlemlenmiĢtir.  

Türkiye‘de sağlık turizmine ait giriĢimcilik faaliyetlerinin ve uygulamalarının 

iyileĢtirilmesi amacıyla belli baĢlı tespitlerin yapılması gerekmektedir. Bu amaca hizmet 

edecek faaliyetler arasında SWOT analizleri bulunmaktadır. Türkiye‘de sağlık turizmi 

açısından Özsarı ve Karatana(2013) ile Akbolat ve Deniz(2017) tarafından gerçekleĢtirilen 

SWOT analizleri dikkat çekici unsurların ortaya çıkmasına yol açmaktadır.   

Sağlık turizmine yönelik tespit edilen zayıf yönleri özetle (Özsarı ve Karatana, 2013:143); 

tanıtım ve pazarlama yetersizliği, eğitimli ve dil bilen personelin, genellikle kamu hastaneleri 

olmakla birlikte, tüm sağlık turizmi alanında yetersiz olması, mevzuatla ilgili ülkeler arasında 

farklılıkların halen devam etmesi, Sağlık Bakanlığı ve giriĢimciler arasında eĢgüdümün tam 

anlamıyla gerçekleĢtirilememesidir. Türkiye‘nin sağlık turizmine yönelik güçlü yönleri özetle; 

sağlık sektöründe modern teknolojinin gerek kamu gerekse de özel sağlık kuruluĢlarında 

yaygınlaĢmaya baĢlaması, coğrafi açıdan birçok yeraltı kaynağının kalitesinin yüksek olması, 

toplum olarak konukseverlik anlayıĢının yüksek olması, jeo-stratejik konum nedeniyle geniĢ 

bir tüketici grubunun varlığı, uluslararası akreditasyona sahip sağlık kuruluĢlarının olması, 

son dönemde yüz, organ nakli v.b. operasyonların yaygınlaĢması ve turizm tesislerinin kalite 

standartlarının dünya ile yakınlaĢmasıdır  (Akbolat ve Deniz, 2017:128-129).  

Türkiye‘nin sağlık turizm gelirlerinden aldığı pay değerlendirildiğinde, sağlık hizmeti 

talep eden turistler destinasyon yeri olarak Türkiye‘yi yeterli düzeyde tercih etmemektedir. 

Bu durumu etkileyen ve yukarıda sıralanan zayıf yönler içerisinde yer alan tanıtım ve 

pazarlama yetersizliği ile personelin yeterli kaliteye sahip olamaması sorunlarını gidermeye 

yönelik çalıĢmalar yapılmalıdır.  
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Türkiye‘de sağlık turizmine yönelik yapılan SWOT analizlerinin sonuçlarına göre; tespit 

edilen zayıf yönleri ortadan kaldırıldığında, Türkiye‘de giriĢimcilik faaliyetlerine ve 

uygulamalarına yönelik fırsatların artacağı ve Türkiye‘nin pazar payının artmasını sağlayacak 

güçlü yönlerinin olduğunu ifade etmek gerekmektedir.  

Sonuç itibariyle, Türkiye‘nin giriĢimcilik örneği olarak değerlendirilen sağlık turizminden 

aldığı pay, 2017 yılı sonunda 1 milyar dolar civarındadır. Bu payın arttırılabilmesi için, zayıf 

yönlerini azaltacak önlemlerin alınmasının yanında, söz konusu sektörde faaliyette bulunan 

özel sektör giriĢimcilerine verilecek önemin ve desteğin sürdürülebilir olması gerekmektedir. 

Ayrıca, dünyayla bütünleĢik olmaya yönelik uluslararası ortaklıklara gidilmesi ve sağlık 

turizmindeki tüketicilerin Türkiye‘ye giriĢlerinde müĢteri memnuniyetini arttırmaya yönelik 

davranılması ve her türlü gereksinimlerini ve Ģikayetlerini belirlemek amaçlı takipleri için bir 

sistem kurulması gereklidir. Böylece, tüm bu uygulama ve önlemler sayesinde, Türkiye‘nin 

sağlık turizmi pazarındaki yeri ve elde ettiği geliri artacaktır. 
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Özet 

Türkiye‘de sanatın sunumu noktasında, çeĢitli kuruluĢlar bünyesinde devlet ve özel galeriler 

bulunmaktadır. Bu galerilerin dağılımı, banka galerileri, devlet resim ve heykel galerileri, özel galeriler, çeĢitli 

sanayi firmaları bünyesinde faaliyet gösteren galeriler Ģeklindedir. Türk sanatına ve sanatçısına ekonomik 

anlamda ciddi bir getirisinin olması beklenen bu tarz kuruluĢların sayısı, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında yok 

denecek kadar azdır. Sanatçı-sanatsever arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağlayan bu mekânların ekonomik 

anlamda sürdürülebilir olması ve desteklenmesi oldukça önemlidir. ġahısların veya özel kuruluĢların destekleri 

altında faaliyet gösteren galerilerin durumu, sanatın geliĢimine bağlı olarak büyük bir çıkmaz içindedir. 

Avrupa‘nın önemli kültür ve sanat Ģehirlerinde faaliyet gösteren bu kurumların ziyaretçi sayıları dikkate 

alındığında Türkiye‘deki örnekleri arasında ekonomik anlamda ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bu bildiride 

Türkiye‘deki özel sanat galerilerinin ve müzayedelerinin sanat piyasası içerisindeki ekonomik yeri irdelenmiĢtir.    

Anahtar Kelimeler: Özel sanat galerisi, müzayede, Sanat, Türkiye. 

 ECONOMIC ENTREPRENEURSHIP AS A SPECIAL ART GALLERIES AND 

AUCTIONS IN TURKEY 

Abstract 

In the presentation of the point of the art in Turkey, there are various organizations within the public and 

private galleries. The distribution of these galleries are bank galleries, state painting and sculpture galleries, 

private galleries, galleries operating in various industries. The number of such organizations that are expected to 

have a serious economic impact on Turkish art and artists is small to be compared with European countries. 

These spaces, which contribute to the strengthening of the bond between artists and art lovers, must be 

sustainable and supported in economic terms. The situation of the galleries under the support of individuals or 

private organizations is in a stalemate due to the development of art. Considering the number of visitors of these 

institutions operating in major European cities of culture and art, there are serious differences between the 

samples in Turkey in economic terms. In this report, the economic place in the art market of private art galleries 

and auctions in Turkey will be discussed. 

Keywords: Special art gallery, auction, art, Turkey. 

1. GiriĢ  

Sanat galerileri, sanatçıların eserlerinin alıcı ve sanatseverler ile buluĢmasını sağlayan 

sanat piyasasında aracı görevi gören iĢletmelerdir. Bu piyasada sanatçılar piyasanın arz 

tarafını oluĢtururken, talep cephesinde ise alıcı ve koleksiyonerler yer almaktadır.  Sanat 

galerilerinin satıĢ ürünleri sanat eserlerini konu alıyor olsa da galeriler kar amacı güden ticari 

iĢletmelerdir. Bu sebeple tipik bir iĢletme gibi piyasada ayakta kalmayı baĢarmak bunun için 

de kar elde etmek ve yeni yatırımlar için sermaye biriktirmek zorundadır. Yanı sıra sanat 

galerileri sanata katkı sunmak, sanatı geliĢtirmek ve ürün çeĢitliliğini de bu doğrultuda 
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belirlemek durumundadır. Aksi halde piyasanın gerektirdiği kurallara göre oynamayan her 

iĢletme gibi sanat galerileri de  ―görünmez el‖ vasıtasıyla piyasadan silinecektir.  

Sanatçıların hayatlarını idame ettirebilmeleri için, ürettikleri sanat eserlerini satabilmeleri 

gerekmektedir. Bu aĢamada sanat galerileri, sanatçılarının eserlerinin bulunabilirliği ve 

satılabilirliğinin herkes tarafından bilindiği mekanlar haline gelmektedir. Sanatçı üretirken, 

sanat galeri ise alıcı ve koleksiyonerlere ulaĢma görevi görmekte, sergiler düzenlemektedir. 

Sanatçının, sanatseverlere ulaĢması görevini üstlenerek sanat piyasası içinde kurulmuĢ bir 

iĢbölümü ile sanatın daha verimli bir Ģekilde iĢlemesine katkı sunmaktadır.   

Sanat galerilerinin ayakta kalabilmesi ve sayısının artması toplumların kültür düzeyinin 

artmasında da önem taĢımaktadır. Bu sebeple sanat galerileri sanatın devamlılığı için hayati 

bir öneme sahiptir.  

2. Literatür Taraması 

GeliĢmiĢ ülke yaĢam standartları içinde, kültür ve sanat eserlerine gösterilen ilgi, 

geliĢmemiĢ veya geliĢmekte olan ülkelerdeki sosyal olaylar bazında incelendiğinde, iki farklı 

kültürün ve yaĢam biçiminin yansıması Ģeklindedir. Irak ve Suriye‘de geliĢen siyasal olaylar, 

tüm insanlık tarihini etkileyecek bir duruma dönüĢmüĢtür. Sivillerin ölümü bir tarafa dursun, 

yıkılan, yakılan, yağmalanan antik Ģehirlerde, heykelleri parçalayan militanlar, aynı zamanda 

tüm insanlığa zarar vermektedirler. Sanatçılar, yaĢadıkları dönemi gözlemleyerek, irdeler, 

çözümler ve bir varlık temelinde yeniden biçimlendirerek insanlığa sunarlar. O eserler, 

yansıttıkları çağın kültür özellikleri, belgeleridir. ĠĢte bu ve benzer militanlar, kültürel 

nesneleri hedefleyerek, aslında doğmamıĢ insanlarında belleklerini ortadan kaldırmaktadırlar. 

Bu nesneler, sanatçının ilham aldığı dönemin yansıması ve geleceğe bıraktıkları mirasken, bir 

anda toza ve toprağa dönüĢerek, hiç yaĢanmamıĢ bir tarih karanlığı ortaya çıkarmaktadır. 

Cehaletten beslenen bu kültür vampirleri, insanlığı karanlıkla yüz yüze bırakmaktadır. Sanat 

eserleri, toplumların ıĢıkları aydınlıklarıdır. Bu çalıĢma, sanat eserlerinin halkla kaynaĢma, 

bütünleĢme mekanları olan özel sektör sanat giriĢimcilerinin araĢtırıldığı konuları 

içermektedir. Bu kapsamda konuyla ilgili geniĢ bir literatür taraması yapılmıĢtır. 

3. Yöntem 

                  ,                                                             
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4. Türkiye’de Ġktisadi GiriĢimcilik Olarak Özel Sanat Galerileri ve Müzayedeler 

Ġnsanın bir toplum üyesi olarak varlık kazanması, ancak bir kültürü benimsemesi ve 

özümsemesi ile mümkündür. Kültür; toplumun ve insanınöğrendiği, edindiği; bilgi, sanat, 

gelenek, görenek, yetenek, beceri ve alıĢkanlıklarıiçine alan ve toplumsal değerler içeren bir 

olgudur. Toplumların genel özelliklerikültürleri ile oluĢur. Kültürün geleceği ise topluma 

bağlıdır (AltıntaĢ ve Eliri, 2012: 63). Kültürün yapı taĢlarından biri olan insan, yaĢam içinde 

kendi keyfinin üst limitini farklı biçimlerde zorlamıĢtır. Bu zorlama, çeĢitli biçimlerde kendini 

göstermektedir. Spor müsabakaları, tiyatrolar, sergiler, geziler vb. Ģekillerde tamamen maddi 

olanaklarla ilgili bu durumların direk olarak insan yaĢamına etkisi vardır. Konu gereği, sergi 

alanlarından olan ve giriĢimcilerin kendi öz sermayeleriyle oluĢturdukları, özel galerilerin 

incelenmesinde fayda vardır. Galeriler, sanatçıların eserlerinin sergilendiği sergi alanlarıdır.   

18. yüzyıldan bu yana sergi alanları, biçim ve anlam bakımından büyük değiĢimler 

yaĢamıĢtır. O yıllarda gerçekleĢen birçok sanatsal aktivite ve sergiler ―salon‖ adı verilen 

alanlarda yapılmıĢtır. 1950‘li yıllarda modern avantgarde‘la birlikte, mekânın sanatın 

çerçevesini oluĢturmuĢtur. Sanatçılar galerileri eserlerinin tamamlayıcısı olarak görmüĢlerdir. 

Bugünmekân sanatı, sanatçıyı ve izleyiciyi bütün gücüyle içine almaktadır. 

KüreselleĢmeninyarattığı etkiyle, modern sanat, yerel ve evrensel mimariden, sosyal, kültürel 

ve politik mekânlardan izler taĢımaya baĢlamıĢtır. Dünya anlayıĢının değiĢmesiyle 

sanatçılarda ki anlayıĢtabuna paralel bir yön izlemiĢtir (ÇalkuĢ, 2010: 65). 

Ülkemizde Sanat Galerilerinin geçmiĢi; sergi geleneğinin baĢlangıcı olarakOsmanlı‘ya 

dek uzanmakla birlikte, bu etkinliklerin belli bir sistematikçerçevesinde periyodik olarak 

izleyiciye sunulması, Cumhuriyet Dönemi‘ndegerçekleĢmiĢtir. Bu dönemde gerek kültürel 

etkinliklerin yaygınlaĢması gerekekonomik geliĢmelerin hız kazanması gerekse söz konusu 

alanlardaki yenigeliĢmeleri toplumla paylaĢmak amacıyla sanatsal etkinlikler düzenlenmiĢ; bu 

yollaizleyicinin toplumsallaĢma sürecinin baĢlayacağına, kültürel düzeyinin deyükseleceğine 

inanılmıĢtır. Güzel sanatlardan tarihe, el sanatlarından üretime dekoldukça geniĢ bir yelpazede 

gerçekleĢtirilen sanatsal etkinlikler, dönemin toplumyaĢamında önemli yankılar uyandırmıĢ, 

ilgiyle karĢılanmıĢtır. Daha sonraki buetkiyi ise artık kurumsallaĢmıĢ bir mekân olarak sanat 

galerileri üstlenmiĢtir (Okutur, 2011: 1). 

Sanat, doğası gereği evrensel bir olgu olmakla birlikte küreselleĢme ile birlikte sanata 

eriĢimin kolaylaĢması, sanat alanındaki rekabetin küresel boyuta ulaĢmasına neden olmuĢtur. 

Günümüzde sanatın dağıtımı (sanatçıdan ilk tüketiciye) ve el değiĢtirmesi (tüketiciler arasında 

yeniden dağıtım) farklı biçimlerde gerçekleĢmektedir. Dağıtım sistemlerinin geniĢlemesinde 

ve iĢleyiĢinin hızlanmasında katalizör iĢlevi gören önemli etkenlerden biri, sanatçıların sistem 
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içinde kabul görme çabalarıyla internetin sağladığı olanakları kullanarak görünürlüklerini 

arttırmalarıdır (Bayrak, 2013: 125). Bu anlamda açılan hemen her galerinin izleyicisine 

ulaĢma metotlarından biri de sanal galerilerdir. Ġnternet ortamında takip edilebilen bu 

yöntemle, izleyiciler, sanat galerileri, sanatçılar ve sanat eserleriyle ilgili bilgilere 

ulaĢabilmektedirler. 

Son yıllarda sanat galerileri artan bir Ģekilde ziyaretçilerini etkilemeye odaklanmıĢtır. Bu 

konudaki yeni olgu ise, ziyaretçiler ile iliĢki ve etkileĢim üzerine vurgu yapılmasıdır. Galeri 

yönetimi geliĢen Pazar koĢullarında ziyaretçilerinin beklentilerine karĢılık vermek 

durumundadır. Bu doğrultuda galeri yöneticileri tarafından farklı hedef kitleleri cezbedecek 

yaratıcı yeni açılımlara gereksinim duyulmakta ve sunulan hizmetlerde düzenlemeler 

yapılması ortaya çıkmıĢtır (Argan, 2009: 2). 

Sanatın bir ticari meta olarak kabul edilmesi ile baĢlayan süreçte, bu ticarimetanın el 

değiĢtirmesi ile meydana gelen ekonomik değiĢ-tokuĢun ve sonucundaoluĢan iĢ potansiyelinin 

de yönetilmesi söz konusudur. Bu düĢünsel mantık, sanat eserinin üretiminden, eserin 

izleyicisi ile buluĢmasına dek yaĢanan tümaĢamaları kapsamaktadır. Sanat iĢletmeciliği olarak 

adlandırılan bu süreç, yaĢamın her alanda bulunması gereken profesyonelliğinin sanata 

yansıması Ģeklindedir. Çünkü tüm bu aĢamalarda, çeĢitli biçim ve önemde bir karar alma 

süreci iĢlemektedir. Bu karar alma eylemi, bulunduğu nokta da yönetim becerisigerektirir ki, 

bu da bu alandaki stratejik süreci tanımlamak için anlamlı bir sebeptir (Okutur, 2011: 65). Bu 

sebeple sanat galerileri, tüketici haklarını ve tüketiciye yönelik hizmetinin yanı sıra sanatçısını 

da koruyacak mekanizmayı iĢletmektedir.  Bununla birlikte bir ileri safha olan müzayedecilik 

konusu devreye girmektedir. Hitap edilen kesim aynı kesim, ancak kazanç yelpazesi biraz 

daha geniĢtir.  

Günümüzde müzayedecilik, galeri iĢletmeciliğiile paralellik kurmuĢtur ve hatta önde 

gelen müzayede evleri kendi galerilerini de iĢletmektedirler.Aynı Ģekilde müzayedelerde 

genelde diğergalerileri alıcı, satıcı ya da aracı olarak görmekmümkündür. Eski tarihlerde, 

malikâne müzayedelerininyapıldığı bilinmektedir. Zamanla müzayedelerin ve öncesinde 

eserlerin incelenmesiiçin düzenlenen sergiler malikânelerden, galerilerdenve müzayede 

evlerinden dıĢarı çıkmıĢ,lüks otel salonlarına ve tarihi değeri olan geniĢmekânlara taĢınmıĢtır. 

Müzayede tanıtımları kataloglarile gerçekleĢtirilmektedir ve bu nedenlekatalogların ayrıca 

tarihi belge olarak değeri olduğuda düĢünülmelidir. Günümüzde ise teknolojikgeliĢmeler 

paralelinde çok çeĢitli mecralartercih edilmektedir. Artık online (çevrimiçi) kataloglararacılığı 

ile internet satıĢları da gerçekleĢtirilmektedir (Demirdöven ve Ödekan, 2008: 65). 
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29 yıldır müzayede düzenleyicilerinden olan Antik A.ġ. bir çok ulusal ve uluslararası satıĢ 

rekoruna imza atan, Türkiye‘deki en tanınmıĢ Ģirketlerden biridir. Osman Hamdi Bey‘in 

―Kaplumbağa Terbiyecisi‖adlı yapıtı 5 trilyon TL‘ye Antik A.ġ. müzayedesinde satılarak 

Türk sanat tarihininen pahalı sanat eseri unvanını almıĢtır. Burhan Doğançay‘ın ―Mavi 

Senfoni‖ adlıeseri 2.770.000 TL, Erol AkyavaĢ‘ın ―KuĢatma‖ çalıĢması 2.650.000 TL, 

ġevketDağ‘ın ―Ayasofya‖ tablosu 2.150.000 TL ve Nazmi Ziya‘nın ―Langa 

BostanındaSabah‖ çalıĢması 1.010.000 TL satıĢ fiyatı ile rekor kırmıĢtır (SağbaĢ, 2013: 58). 

Batılı ülkelerde düzenlenen satıĢ fiyatlarıyla kıyaslandığında, uçurum olduğu düĢünülse de 

Türkiye sanat piyasası açısından azımsanamayacak ölçüde fiyatlara alıcı bulan bu eserler, 

çeĢitli müzelerde sergilenerek, izleyicilerin ilgisini çekmektedir. Bu rekor fiyatlar, 

beraberinde Türkiye‘de koleksiyon kültürüne de ciddi katkı sağlamıĢtır.   

2000‘li yıllarda Türkiye‘de özel kiĢiler tarafından yapılan resim koleksiyonculuğu özel 

müzelere dönüĢmüĢtür. EczacıbaĢı ailesi, Can Elgiz, Sakıp Sabancı, Suna ve Ġnan Kıraç kendi 

özel koleksiyonlarını sergilemek için; Ġstanbul Modern, Proje 4L Elgiz ÇağdaĢ Sanat Müzesi 

ve Pera Müzesi‘ni kurmuĢlardır (Çolak, 2011: 6). Günümüzde bu müzeler, günde yüzlerce 

ziyaretçisine ev sahipliği yaparak, adeta bacasız fabrikalara dönüĢerek ülke ekonomisine katkı 

sağlamaktadır.  

Günümüzde Ġstanbul‘da kamu eliyle faaliyetlerini yürüten sanat galerisi sayısı on dörttür. 

Bu galerilerden on bir tanesi belediye galerisi, Kültür Bakanlığı‘na bağlı bir ve diğer kamuya 

ait galeri sayısı da ikidir. Bu rakam, Londra‘da doksan iki, Paris‘te elli dokuzdur. Kültür 

baĢkenti temasıyla faaliyetlerini uluslararası arenada duyurmak isteyen mega kent Ġstanbul‘un 

bu anlamda çalıĢmalarını ve değerlendirmelerini yeniden gözden geçirmesi gereklidir.  

Devlet Resim ve Heykel Müzeleri hariç kamunun yönettiği herhangi bir plastik sanat 

eserleri müzesi bulunmamaktadır. Fransa‘daki Louvre Müzesi, Ġngiltere‘deki British Müzesi, 

Rusya‘daki Hermitaj Müzesi, devlet eliyle koleksiyoner bağıĢlarıyla oluĢturulmuĢ müzelerdir. 

Türkiye‘de koleksiyonerler maalesef devlete bu anlamda bir katkı sağlamamaktadır. 

Koleksiyonerler kendi müzeleri veya sanat galerilerinde bu eserleri sergilemekte ve bu 

nedenle sanat eserleri dağınık bir Ģekildedir. Bilinen büyük Türk ressamlarına ait eserlerin 

büyük bir kısmı, bugün sergilenmemektedir. ġahıs koleksiyonlarında belli kiĢilere hitap 

etmektedir. Halka açık bir ortamda bulunmamaktadır.  

5. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Muasır medeniyetler seviyesine ulaĢmanın en dinamik yöntemlerinden biri de Ģüphesiz ki 

kültür erozyonunu önleyecek çalıĢmalar yapmaktır. Kültür erozyonunun baĢlıca temel sorunu, 
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insanların algı ve estetik beğenisine hitap eden sanat eserlerinin yeterince izleyicisiyle 

buluĢamama sıkıntısıdır. Bu sıkıntının aĢılmasında özel sektör eliyle faaliyetlerini yürüten 

sanat galerilerinin ve paralelindeki müzayedecilik olgusunun geliĢtirilmesidir.  

Sanat galerileri özellikle sanata ilginin fazla geliĢmediği ülkelerde ayakta kalmakta 

zorlanmaktadır. Kamu sektörünün, topluma faydası ve katkısı olan sektörlere yapacağı 

teĢvikler bu iĢletmelerin ayakta kalmasını sağlayacaktır. Bu teĢvikler vergi indirimi Ģeklinde 

olabileceği gibi sanat iĢletmelerinin piyasaya giriĢini kolaylaĢtıracak düzenlemeler Ģeklinde de 

olabilir. Çünkü bu iĢletmeler toplumsal geliĢimin sağlanmasına ön ayak olmaktadır. Sanatla 

meĢgul olmak, sanat eseri üretmek ve bundan gelir sağlayabilmek, sanatçının ve sanatla 

ilgilenen toplum kesimi açısından önemlidir.  

Sanat ve kültüre devlet müdahalesinin en önemli sebebi pozitif dıĢsallıklar ve erdemli 

mallar tezidir. Bu tür ürünler, toplum talebi oluĢmasa bile, sosyal refah için üretilmesi ve 

tüketiminin yaygınlaĢtırılması desteklenen ürünlerdir (Akdede, 2011: 4).  Böylelikle kamu 

sektörü topluma faydalı sektörler için taĢın altına elini sokacak seviyeye gelecektir.  

Bununla beraber internet ortamında gerçekleĢen sayısız sanat müzayedelerinin kontrolü 

devlet tarafından sağlanamamaktadır. Devlet bu Ģekilde gerçekleĢen eser satıĢlarından çoğu 

kez vergi alamamakta, bu durum da diğer sanat eseri satıcıları için haksız rekabet 

oluĢturmaktadır. Bu durumun da denetlenerek ortadan kaldırılması gerekmektedir.  

Sanat piyasası, ekonomik daralma ve durgunluk dönemlerinden çabuk etkilenen, kırılgan 

piyasalardandır. Ekonomideki belirsizlik veya karamsar tablo alıcıyı lüks ve ihtiyaç dıĢı 

mallardan uzaklaĢtırır. Artan döviz kurları, galerilerin ve müzayedecilerin yüksek kira 

maliyetlerini katlamaktadır. Siyasal düzendeki gerilik, insan hakları ihlalleri ve terör, yabancı 

yatırımcıyı piyasadan uzaklaĢtırır. Tüm bu etkenlere doğrudan bağlı olan sanat piyasasının bu 

kırılgan yapısı göz önüne alındığında sanatın varlığı ancak bir hukuk devletinde ve sanata 

değer veren bunun için destekler sunan bir kamu düzeninde geliĢebilir. 
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Özet 

Türkiye Ġstatistik Kurumu verilerine göre günümüzde Türkiye‘de müze sayısı dört yüzlü sayıları çoktan 

aĢmıĢtır. Resmi rakam 417 civarındadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı‘na bağlı müze sayısı 193, özel müzelerin 

sayısı 224‘tür. Böylesine rakamlara ulaĢmıĢ, kitlesel anlamda kültürel unsurları bünyesinde barındıran bacasız 

fabrikalar olarak isimlendirilen bu kurumların, ziyaretçi sayıları ciddi bir araĢtırma konusudur. Ancak konu 

gereği, bu müzelerden özellikle plastik sanatlar alanında faaliyet yürütenler araĢtırılmıĢtır. Bu müzelerin yıllık 

ziyaretçi sayıları, ekonomiye katkıları üzerinden değerlendirilmiĢ, Avrupa‘daki benzerleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Müze, Sanat, Türkiye.  

(Konuyla iliĢkin olarak 2-4 adet anahtar kelime yazılmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük karakterli ve 10 

punto THE ECONOMICAL CONTRIBUTION OF MUSEUMS THAT ARE ACTĠVE IN 

TURKEY 

Abstract  

Today the number of museums in Turkey has already climbed over four hundred according to the Turkish 

Statistical Institute. The official number is about 417. The number of museums that belong to The Ministry of 

Culture and Tourism is 193, the number of private museums Ģs 224. These institutions have reached that high 

numbers and they  are called smokeless industry that contain cultural factors. So their number os visitors is 

seriously a research subject. But by this subject, of these museums only the ones that are active in plastic arts has 

been researched.  The annual visitor numbers of these museums has been evaluated upon their contribution to the 

economy and they have been copmared with the similar museums in Europe. 

Keywords: Museum, Art, Turkey. 

1. GiriĢ  

ÇalıĢma, Türkiye‘de faaliyet gösteren plastik sanatlar alanındaki müzelerin Türk 

ekonomisine katkısını irdelemektedir. TÜĠK‘le birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine 

göre Avrupa‘daki benzerleri ile karĢılaĢtırıldığında, Türkiye‘deki müze sayısı, ziyaretçi 

sayısının durumu araĢtırmanın problem durumunu oluĢturmaktadır. AraĢtırmada literatür 

taraması ve müze ziyaretleri yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın kapsamı, Türkiye‘de faaliyet gösteren 

belli baĢlı sanat müzeleriyle sınırlandırılmıĢtır. 

2. Literatür Taraması 

KüreselleĢme olgusuyla birlikte kültür kavramı, teknolojik yaĢamın değiĢkenliği olarak 

farklı kavramlar altında yeniden biçimlenmiĢtir. Ġlkel kültür, toplumsal kültür, uygarlık gibi 

farklı kavramlar altında, terminolojik bir yapıya sahiptir. Sanat eserlerinin, toplumların kültür 
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temellerinin yansımaları Ģeklinde bir özelliği bulunduğundan, bu eserlerin anlaĢılabilir olması 

kültür açısından önemlidir. Bu tarz eserleri bünyesinde bulunduran sanat müzeleri, Avrupa ve 

dünyanın büyük bölümünde tüm insanlığa hitap eden bir özellik taĢımaktadır. Plastik sanatlar 

olarak adlandırılan kavram, resim, heykel, seramik gibi ürünlerin biçimlendirilmesinde, form 

ve derinlik oluĢturma sürecinde, ham madde olarak plastik maddelerin kullanılmasıyla 

meydana getirilen sanat eserlerine verilen genel bir isimdir. Plastik sanatlar alanında faaliyet 

gösteren müzeler, bu eserleri bünyesinde barındıran, çeĢitli eser, sanatçı ve dönem 

özelliklerine göre izleyiciye sunan kurumlardır. Özellikle Avrupa ülkelerinde ekonomiye 

ciddi katkıları vardır. ÇalıĢmanın konusu, ekonomik anlamda katkılarını sayısal değerlerle 

irdelerken, belli baĢlı büyük çaplı müzelerde yapılan araĢtırma ve incelemelere 

dayanmaktadır.  

3. Yöntem 

AraĢtırmanın amacı, plastik sanatlar alanında faaliyet gösteren müzelerin bulundukları 

ülkelere ekonomik anlamda katkılarının çeĢitli örneklerle ortaya konulması Ģeklindedir. 

ÇalıĢmanın önemi, bu alanda derinlemesine bir araĢtırma yapılmıĢ ve karĢılaĢtırmalı Ģekilde 

ele alınmıĢ bir çalıĢma bulunmamasıdır. ÇalıĢma, alan araĢtırması yöntemine göre yapılmıĢtır. 

2007-2018 yılları arasında ki müze ziyaretlerini kapsamaktadır.  AraĢtırma kapsamında, 

dünyanın belli baĢlı müzeleri sayılabilecek, Louvre Müzesi, Hermitaj Müzesi ve Metropolitan 

Sanat müzeleri ile yurtiçindeki benzerleri olan Ġstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Ankara 

Resim ve Heykel Müzesi, Pera Müzesi, Modern Sanatlar Müzesi gibi müzelerde yapılan 

araĢtırma ve incelemelere dayanmaktadır. Bu araĢtırmalar sonunda ekonomik anlamda ciddi 

bir gelir ortaya çıktığı anlaĢılmaktadır. Ülkemizde bu gelir düzeyinin durumu ne ölçüdedir 

sorusuna cevap niteliği taĢıyacak bir çalıĢmadır. 

4. Türkiye’de Plastik Sanatlar Alanında Faaliyet Gösteren Müzelerin Türk 

Ekonomisine Katkısı  

Osmanlı Devleti döneminde müzecilik hareketleri, 19. yüzyıl sonlarında kurumsallaĢmıĢ tır. 

Osmanlı döneminden sonra Cumhuriyet‘in ilanıyla birlikte,  yeni müzeler açılması gündeme 

gelmiĢtir. Ancak Osmanlı‘nın en parlak dönemlerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet 

zamanında, değerli harp araç  ve gereçleri Sultanahmet‘te bulunan Aya Ġrini Kilisesi‘nde 

toplanmıĢtır. Böylece 1726 yılında Aya Ġrini Kilisesi‘ndeki silahlar düzenlenerek Dar-ül 

Esliha adı ile silah müzesinin temeli atılmıĢtır. III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde 

yeniçeriliğin kaldırılmasıyla, buradaki yeniçeri kıyafetleri yağmalanarak Dar-ül Esliha tahrip 

edilmiĢtir (Erbay ve Erbay, 2006: 43-45). Ancak bu müze günümüzde Aya Ġrini Müzesi 
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olarak hizmet vermekte, silahlarla ilgili herhangi bir vitrine veya sunuma sahip değildir. 

Buradaki silahlar, hemen yakınında bulunan Topkapı Sarayı Müzesi ve Askeri Müzeye nakil 

edilerek bu müzelerde muhafaza edilmektedir.   

Ülkemizde bir sanat müzesi kurulması yönündeki çalıĢmalar ilk kez XIX. yüzyıl sonlarında 

baĢlatılmıĢtır. Güzel Sanatlar Okulunun (Sanayi-i Nefise Mektebi) kuruluĢuyla da yakından 

ilgisi olan bu giriĢimin sonunda bir koleksiyon oluĢturulmaya baĢlanmıĢ ancak, müzenin 

açılıĢı gerçekleĢtirilememiĢtir. 1883‘te açılan Güzel Sanatlar Okulu‘nun öğrencilerinin 

eğitimini desteklemek ve bilgi, görgülerini artırmak amacıyla bir resim koleksiyonu ile bu 

koleksiyonun sergileneceği resim salonu oluĢturulması düĢüncesi, sanat koleksiyonları için de 

bir baĢlangıç olmuĢ ve Elvah-ı NakĢiye olarak anılan resim koleksiyonu da bu amaçla 

meydana getirilmiĢtir. Ancak ilk sanat müzesi, Cumhuriyet‘in ilanından sonra, 1937 yılında 

Atatürk‘ün emriyle kurulan Ġstanbul Resim ve Heykel Müzesi olmuĢtur 

(kulturvarliklari.gov.tr, 2018).  

Türkiye‘de ilk sanat müzesinin resmi açılıĢ tarihi 1937 yılıdır. YaklaĢık nüfusu yetmiĢ 

milyon civarında olan Fransa 643.801 km
2
‘lik yüzölçümüyle Türkiye‘den (ülkemizin 

yüzölçümü 783.562 km
2
) yaklaĢık 140.000 km

2
 daha küçüktür. Ancak Fransızların ilk sanat 

müzesi olma özelliğine sahip Louvre Müzesi‘nin açılıĢ tarihi 1793‘tür. Yani ülkemizde açılan 

ilk sanat müzesinden yaklaĢık 144 yıl önce açılmıĢtır. Günümüzde yaklaĢık olarak 380.000 

civarında farklı dönemlere ait obje ve yaklaĢık 35.000 civarında sanat eserine ev sahipliği 

yapmaktadır. Louvre Müzesi yılda ortalama 8 milyon turisti ağırlamaktadır 

(www.statisca.com, 2018). Ancak grup indirimleri, ücretsiz giriĢler, ücretsiz günler, gibi özel 

durumlar bu hesaplamanın dıĢında tutulursa, yaklaĢık beĢ milyon kiĢinin 15 Euro‘luk normal 

giriĢ bileti aldığı düĢünülmelidir. Bu hesaba göre, Fransız devletinin Louvre Müzesi‘nden 

yıllık geliri, 75 milyon Euro‘ya ulaĢtığı görülmektedir. Türk parasıyla toplam gelir 363 

milyon 750 bin civarındadır. 

Türkiye‘de sanat müzesi olarak değil, en çok gezilen müze açısından basit bir kıyas 

düĢünüldüğü takdirde, Türkiye‘de 2017 yılında en çok ziyaret edilen müze Mevlana 

Müzesi‘dir. Müzenin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi verilerine göre 

yıllık ortalama ziyaretçi sayısı, 2.480.433‘dür (kulturvarliklari.gov.tr, 2018). Özel günler, 

ücretsiz, indirimli giriĢler gibi özel durumlardan kaynaklı bazı durumların bu hesaplamanın 

dıĢında tutulması sonucunda, müzenin yaklaĢık olarak 60 milyon Türk Lirası bir gelir 

getirdiği anlaĢılmaktadır. Bu kıyaslama sanat müzeleri açısından değerlendirilecek olursa, 

Türkiye‘nin sanat alanında en popüler müzelerinden biri olan Ġstanbul Moderm Müzesi 

kurulduğu 11 Aralık 2004 tarihinden bugüne kadar toplam yedi milyona yakın ziyaretçi 
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ağırlamıĢtır (www.eczacibasi.com.tr, 2018). Yani açıldığı 14 yıllık süreçte, henüz Louvre 

Müzesi‘nin yıllık ziyaretçi sayısını yakalayamamıĢtır. Louvre Müzesi‘nin bulunduğu (Île de 

France Bölgesi) Paris Ģehrinin nüfusu iki milyon beĢ yüz bine yakındır. YaklaĢık olarak 

Ġstanbul‘dan altı buçuk kat daha küçük olan bu Ģehirdeki müze sayısı 142‘dir 

(www.statista.com, 2018). Ġstanbul‘daki müze sayısı ise 54‘tür (kulturvarliklari.gov.tr, 2018). 

2017 yılındaki verilere göre Ġstanbul‘daki AVM sayısı 114 civarındadır ve inĢaatları 2020‘de 

tamamlanacak yeni AVM‘lerle birlikte bu sayı 136‘ya çıkacaktır. Dolayısıyla kültürel 

anlamda yatırımdan ziyade, gündelik tüketime yönelik harcama noktasında ileri bir seviyeden 

söz etmek mümkündür. Müze sayısında yakalanamayan Paris‘i, AVM rakamlarıyla geçecek 

olmanın negatif durumuyla karĢı karĢıya kalınmıĢtır. Dolayısıyla tüketim toplumunun, 

alıĢveriĢ çılgınlığı içinde olan bir durumundan bahsetmek mümkündür.  

Britanya Tate Müzesi‘nin, Cézanne sergisi sırasında, sergi koleksiyonundan üreterek müze 

dükkânında satıĢa sunduğu (vazodan toz bezine, CD‘den fulara) basit gündelik objelerin 

çeĢitliliği, pazarlamanın müzecilik alanında nasıl uygulandığının güzel bir örneğidir. Prêt-à-

Manger restoran zincirinin Londra‘daki Ģubesi sergi süresince müĢterilerine ―Cézanne 

Sandviçleri‖ni özel ĢiĢelere konulan ―Tate‖ Ģarabıyla birlikte sunmuĢtur. Tate Galeri‘nin 

direktörü Nichola Serota müzedeki pazarlama uygulamalarını Ģöyle değerlendirmiĢtir: 

“Tate’in bir alışveriş merkezi haline gelmesini istemiyorum. Ama insanlar bir şey satın almak 

istiyorlarsa, alabilmeliler” (Wu 2005:228). 

Ġleri düzey toplumlarda çağı yakalamak teriminin yerini, çağa yön vermek düsturu aldığı 

düĢünülürse, geliĢmekte olan ülke profilini terk etme vakti gelmiĢtir. ÇağdaĢ olmak, muasır 

medeniyetler seviyesinde hayatı idame ettirmenin Ģartıdır (Demirağ, 2013: 15).  

5. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Müzeler, kültür turizminin yaygınlaĢmasında önemli mekanlardan olup, Ģehirlerin 

markalaĢmasını sağlamaktadır. Sunduğu modern müzecilik fonksiyonlarıyla, ziyaretçilerin 

sevdikleriyle buluĢup, zaman yolculuğuna çıktığı, sohbet ettiği ve hediyelik ürünler satın 

aldığı merkezlere dönüĢen müzeler, ev sahipliği yaptığı mekanları ve eserleri hayatın içine 

taĢımaktadır (AltunbaĢ ve Özdemir, 2012: 10).  

Türkiye‘de en çok ziyaret edilen sergi, Sabancı Müzesi‘nde açılan Picasso Ġstanbul‘da 

sergisidir. Sergi yaklaĢık 2006 yılı Kasım ayından 2007 yılı mart ayına kadar açık kalmıĢtır. 

Altı aya yakın açık kalan sergiyi, ülkenin her yanından 300.000 (üç yüz bin) kiĢi ziyaret 

etmiĢtir. GiriĢ ücretinin 10 lira olduğu sergiden o yılların Ģartlarına göre ciddi bir gelir edildiği 

söylenebilir. 
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Sabancı Müzesi Picasso sergisinden aldığı cesaretle, Eylül 2008 yılında bu kez ünlü 

Ġspanyol ressam Salvador Dali‘nin 270 eserinden oluĢan bir sergiyi Ġstanbul‘a getirmiĢtir. Bu 

serginin ilk beĢ günündeki ziyaretçi sayısı 6.507 kiĢi olan Picasso sergisini geçerek, sekiz bin 

yüz otuz ikiye ulaĢarak rekor kırmıĢtır. Türk halkı, ciddi sergilere itibar ederek, destek olarak, 

sanat camiasında sıkça telaffuz edilen olumsuz sözlere karĢılık vermiĢtir. Bu anlamda bu tarz 

sergilerin getirilmesinde fayda olacağı kesindir. GeliĢmiĢ ülke müzeleri incelendiğinde gezici 

sergi ve eserlere sıkça rastlamak mümkündür. 

Dünyadaki geliĢmiĢ ülkelerin müze sayıları incelendiğinde, ülke ekonomisine önemli bir 

gelir getirdiği görülmektedir. Türkiye‘de geliĢtirilecek, düzenlenecek yeni mekanlarla, 

müzecilik sektörünün yeniden ele alınmasında fayda bulunmaktadır. Yüksek öğretimde açılan 

lisans ve lisansüstü müzecilik programlarından yetiĢecek genç bireylerin bu alanda istihdam 

edilmesi de ayrıca düĢünülecek bir husustur.  Bir bellek merkezi konumundaki müzelerin, 

tarihsel bilince katkı sağlayacağı da muhakkaktır.  

Türkiye‘de özellikle son yıllarda teknolojik altyapıya sahip, interaktif tabanlı müzelerin 

sayısı hızla artmaktadır. Özellikle Zeugma Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi bu 

anlamda ön plana çıkan müzelerdir. Müzelerde teknolojik imkanların kullanımı, müzeleri 

daha iĢlevsel hale getirirken, ziyaretçi sayısında da yükseliĢe sebep olacak, böylece ekonomik 

anlamda getirisi artacaktır. Türkiye‘de bu alanda açılacak lisansüstü programlar, Müzecilik 

alanına istihdam ve bilimsellik anlamında önemli katkılar sağlayacaktır.  
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BÜTÜNLEġĠK PAZARLAMA ĠLETĠġĠMĠNDEN DĠJĠTAL PAZARLAMA 

ĠLETĠġĠMĠNE 
 

Elif Asude TUNCA 
Lefke Avrupa Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü, Lefke, KKTC, 

etunca@eul.edu.tr 

Özet 

ĠletiĢim teknolojilerinde meydana gelen değiĢimler iĢletmeler bünyesindeki departmanlar arasındaki 

iletiĢimi yoğun bir ―etkileĢime‖ dönüĢtürerek iĢ tanımlarını ve departmanlar arasındaki sınırları ortadan kaldıran 

etkiye sahip hale getirmiĢ durumdadır. 

Bu durum en çok özellikle ―açık iĢletmeler‖ bünyesindeki pazarlama departmanlarını etkilemektedir. Artık 

iĢletmelerin pazarlama departmanları o iĢletme bünyesindeki tüm departmanlar ile zaten olduğu yoğun iĢ 

paylaĢımını arttırmakla kalmamakta, hem departmanlar arası hem de iĢletmenin tüm paydaĢlarıyla iletiĢimi 

yoğun hale dönüĢtürerek bütünleĢik hale getirmektedir. 

Teknoloji, pazarlama departmanlarını iĢletmelerin tüm diğer departmanları ve tüm paydaĢları ile 

bütünleĢmelerini sağlamaya yöneltirken pazarlama stratejilerinin de zaman/mekân bağımsız yeni dijital iletiĢim 

ortamlar göz önünde tutularak geliĢtirilmesini gerekli kılmaktadır. Bugün, potansiyel müĢteriler dijital 

ortamlarda iletiĢim kurmakta, ürün ya da hizmetlerle ilgili görüĢlerini anında paylaĢmakta, bir baĢka potansiyel 

müĢteriyi etkileyebilmektedir. Bunun öneminin farkında olan iĢletmeler de yine aynı mecra üzerinden potansiyel 

müĢterilerini etkilemeye çalıĢmakta, Foursquare ile iĢlerini büyütme, Twitter‘da TT olma, Facebook‘da like 

(beğeni) alma gayreti içerisine girmektedirler. 

Bu çalıĢma betimsel bir çalıĢma olup geliĢen ve ―dönüĢtüren‖ iletiĢim teknolojisi kapsamında değiĢen dijital 

pazarlama iletiĢimi kavramı ele alınarak irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital pazarlama, BütünleĢik pazarlama iletiĢimi, ĠletiĢim, Dijital pazarlama iletiĢimi. 

FROM INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION TO DIGITAL 

MARKETING COMMUNICATION 

Abstract 

Developments and changes in communication technologies have changed the communication among the 

departments in a company into an intensive ―interaction‖ by eliminating the job descriptions and borders among 

departments of a company. 

This situation especially affects the marketing departments of ―open-companies‖. Marketing departments of 

the companies do not only increase the level of job sharing with the other departments within the company but 

transforms communication both among departments and the stakeholders of the company into an integrated 

status. 

While technology integrates marketing departments with the other departments and stakeholders of the 

company it makes marketing strategies based on digital communication platforms which are time/place 

independent necessary. Today, potential customers communicate through digital platforms, share their thoughts 

about products or services instantly, and affect other potential customers. Companies which are aware of the 

importance of this platform try to affect their potential customers through the same medium, expand their 

business with Foursquare, try to be TT on Twitter, and be ―liked‖ on Facebook.  

With this study, the concept of digital marketing communications will be examined within the scope of 

developing and transforming communication technology. 

Keywords: Digital Marketing, Integrated Marketing Communication, Communication, Digital Marketing 

Communication. 

1. GiriĢ 

Tarihin 21. Yüzyılı yazarken teknolojideki geliĢimleri özellikle iletiĢim teknolojilerine 

yansımaları öne çıkaran bir yüzyıl olarak yazacağına hiç Ģüphe yok görünüyor. Askeri 

istihbarat amaçlı geliĢtirilen Ġnternetin bugün iletiĢim teknolojilerindeki kullanımı, iletiĢimle 

bağlantılı her bilim ve alana; disipline de yansımıĢ durumdadır. Pazarlama ve özellikle 

mailto:etunca@eul.edu.tr
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pazarlama iletiĢiminin dijital platforma kayması da bu yansımanın en somut ve etkili 

boyutlarından birini oluĢturmaktadır. 

Bugün, dijital platformlarla bilginin enformasyonun, zaman/mekân bağımsız yayılım hızı 

artmakla kalmamıĢ; kullanıcı, kaynak, paylaĢım ve ağ Ģeklindeki yayılımı da çok yönlü bir 

boyut sergiler olmuĢtur.  Bu durum, pazarlama ve pazarlama iletiĢimi açısından ele 

alındığında; iĢletmelerin pazarlama stratejilerini oluĢturanların göz önünde tutmaları gereken 

unsurları da etkilemiĢ, yeni platformlara uygun bir hale dönüĢtürmüĢtür.  

Bu çalıĢma ile dijital platformların pazarlama iletiĢimine yansımaları ve pazarlama 

iletiĢiminde kullanımı, iletiĢimin dijitalleĢmesi ve dijital iletiĢim kavramının geliĢimi ile 

pazarlamaya yansıması üzerinden ele alınacaktır. ÇalıĢmanın, dijital pazarlama iletiĢimi 

kavramı ile yeni tanıĢan iĢletmelere bir bakıĢ açısı kazandırması ve kullanımlarına katkı 

koyması hedeflenmektedir.  

2. Pazarlama ve Pazarlama ĠletiĢimi Üzerine…  

Ġlk kez McCarthy‘nin 1964 yılında pazarlama literatürüne kattığı pazarlama unsurları 

kavramı 4P – Product (Ürün), Price (Fiyat), Place (Dağıtım), Promotion (Tutundurma), gerek 

iĢletmelerin rakiplerden farklılaĢma gayreti gerekse dönüĢtürdükleri, değiĢen ve dönüĢen 

ekonomi ile tüketici beklenti ve davranıĢlarına bağlı olarak geliĢtirilen pazar hedefleri ve 

pazarlama stratejileri doğrultusunda geliĢim göstermiĢ, Booms ve Bitner‘in (1980); 

Participants (Katılımcılar), Process (Süreç) ve Physical evidence (Fiziksel kanıt) olmak üzere 

3 unsur daha eklemesiyle 7P‘ye, Goldsmith‘in (1999) Personalisation (kiĢiselleĢtirme) unsur 

eklemesiyle de 8P‘ye  dönüĢmüĢtür (Goi, 2009: 2) bulunmaktadır. 

Aslında, pazarlama kavramının özellikle küreselleĢme çerçevesinde zaman içerisindeki 

değiĢimini pazarlama gurusu Philip Kotler‘in değiĢen tanımları üzerinden de okumak 

mümkündür. ĠĢletmelerin üretim ve satıĢ odaklı anlayıĢına temellenen kavram, firmaların 

hangi malların veya hizmetlerin müĢterilerinin ilgisini çekeceğini belirlemeleri ve satıĢ, 

iletiĢim ve iĢletme yönetimi geliĢtirmeleri için strateji belirlemeleri süreci (Kotler ve diğ., 

2008: 5) Ģekline devĢirildiğini görmekteyiz.   

4P‘den 7P‘ye uzanan, bilahare 4C‘ye – Customer (müĢteri), Cost (maliyet), 

Communication (iletiĢim) ve Convenience (kolaylık) dönüĢtürülen pazarlama karması 

unsurları sadece pazarlama anlayıĢındaki değiĢimi yansıtmakla kalmamakta değiĢen tüketici 

kitlesini, yapısını ve algısını da ortaya koymaktadır. ĠĢletmeyi ve iĢletme temelli bakıĢı ortaya 

koyan yaklaĢımdan müĢteri ve müĢteriyi merkeze yerleĢtiren bir anlayıĢa dönüĢümdür bu. 
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ĠletiĢim, bu dönüĢümün beraberinde getirdiği ve pazarlamaya destek veren önemli en 

önemli kavramlardandır. 

Pazarlamada iletiĢim kavramı, pazarlamanın unsurları içerisinde iĢletmenin ürün ya da 

hizmetinin müĢterilerince tanınması, satın alınması ve satın alımının sürekliliğinin sağlanması 

noktasında tutundurma faaliyetlerinin fonksiyonu olarak ele alınmakla birlikte bunun çok 

daha ötesinde kavrayıcı bir boyuta sahiptir.   

ErciĢ (2010:111) pazarlama iletiĢimini, ürünün tüketiciler tarafından fark edilmesini 

sağlamak ve tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyebilmek için pazarlamacıların yerine 

getirdikleri tüm eylemler Ģeklinde tanımlamaktadır. 

Ürünün ya da hizmetin özelliklerinin ve temel fonksiyonunun, fiyatının, bulunduğu (ya da 

satıĢa sunulduğu – müĢteriyle buluĢtuğu) dağıtım kanalının da müĢterilerle kurduğu sözsüz bir 

iletiĢim bulunmaktadır.  

ĠĢte iĢletmelerin tüm pazarlama unsurlarının müĢterilerle kurduğu iletiĢimi, tutundurma 

karması unsurları çerçevesinde olduğu gibi kontrolü altına alması ve müĢterilerine gönderdiği 

mesajlarda aynı Ģeyi söylemek suretiyle mesaj bütünlüğü yaratması çabalarının tümü 

pazarlama iletiĢimini; pazarlama iletiĢiminden de öte bir baĢka kavramı ortaya çıkarmıĢtır: 

BütünleĢik Pazarlama ĠletiĢimi. 

Bozkurt‘un (2004) tanımıyla bütünleĢik pazarlama iletiĢimi organizasyonların ürettiği 

ürün veya hizmetlerle ilgili alınacak her kararın müĢteri bazlı ve satın alma davranıĢlarına etki 

edecek iletiĢim boyutu düĢünülerek ele alınması ve bu farklı iletiĢim kararlarının bir disiplin 

içinde orkestra edilerek, stratejik bir yaklaĢımla planlanması ve sinerji yaratılması ve böylece 

hedef kitleye tutarlı bir iletiĢim gönderilmesi sürecidir. 

3. Yeni ĠletiĢim Ortamları – Dijital Platformlar 

DeğiĢen yaĢam tarzları, markaların kendilerini fark ettirme stratejileri, tüketici 

beklentileri, zamanın ve kolaylığın önemi gibi öğelerin sonucunda ortaya çıkan, istekleri 

karĢılayan yeni iletiĢim aracı olarak giderek önemi artan internet bir baĢka deyiĢle dijital 

ortam her geçen gün kitlelerin yoğun ilgisiyle karĢılaĢmıĢtır.  

Yengin ve Sağıroğlu‘na göre (2012), bilgiye hızlı ve kolay biçimde ulaĢma olanağı 

sağlayan internet, dünya çapında ortak bir dil kullanarak birbiriyle iletiĢimde bulunan 

bilgisayar ağıdır. Günümüzde, dijital ortamın sunduğu olanaklardan yararlanan birçok kurum, 

bu kanalla geniĢ kitlelere ulaĢarak ürün ve hizmetlerini tanıtmakta, satıĢ sonrası servis olanağı 

sunmakta, hatta satıĢ gerçekleĢtirmekte, tüketicinin rahatlıkla görüĢlerini ileteceği kuruma 

eriĢim imkânı sağlamaktadır (s. 1). 
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Dijital ortamlar bugün baĢta pazarlama olmak üzere her alanda maliyet/mekân 

bağımsızlığı, düĢük maliyet gibi özelliklerinin yanı sıra sınırları ortadan kaldıran yapısıyla 

iĢletmeler, kiĢiler hatta ülkeler için bile önemli alternatif ve rekabet üstünlüğü 

sağlayabilmektedir.  

ĠletiĢim teknolojilerindeki geliĢmelere bağlı olarak, bilgisayar kullanımlı ve internet 

bağlantılı dijital platformların pazarlama uzmanlarına (yöneticilere – stratejistlere) 

müĢterileriyle iletiĢim kurmalarında yeni bir ortam ve imkân yaratmaları söz konusu 

olmuĢtur. Bu noktada geliĢen iletiĢim teknolojilerinin tüketicilerin satın alma davranıĢları 

üzerindeki etkilerinin ve daha da önemlisi değiĢen tüketici satın alma davranıĢlarının 

iĢletmelerce değerlendirilip buna göre pazarlama stratejileri geliĢtirilmesinin önemi ve 

gerekliliği artmıĢtır.  

Gerçekte iletiĢim teknolojilerindeki geliĢme ve bu geliĢimin pazarlama faaliyetlerine de 

araç teĢkil etmesi matbaanın icadını takiben tüm teknolojik icatlarla süregelmiĢtir. 

1450‘de yazılı reklam üzerinden baĢlayan pazarlama, 1730‘da yayınlanan ilk dergi ile 

1839‘da posterlerle, 1867‘de billboardlarla, 1922‘den itibaren radyo ve 1941‘de televizyon ile 

devam etmiĢ, 1970‘de telefonla pazarlama, 1973 yılından itibaren de dijital dönem hâkim 

olmaya baĢlamıĢtır
9
. Hakim olmaya baĢlayan bu dönem tüketim kültüründe de bir dönüĢüme 

sebep olmuĢ, tüketimin de dijital ortam üzerinden dönmesine yol açmıĢtır. Özellikle, 

O‘Connor, Galvin ve Evans‘ın ifadesiyle (2004), 1990 – 2000 yıllar ―tüketimin dijitalleĢtiği 

yıllar‖dır. 1990‘da telefonlar üzerinden kısa mesajlarla (SMS) yürütülmeye baĢlanan 

pazarlama iletiĢimi, 1995 – 1997 yıllarında arama motorları, 1998‘de Google ile devam 

etmiĢtir. 2000 yılından itibaren, internet teknolojisinin daha baskın kullanımıyla beraber e-

mail pazarlaması, sosyal medya platformları üzerinden pazarlama ve özellikle akıllı telefonlar 

(smart phones) üzerinden yürütülen pazarlama iletiĢimini görmekteyiz
10

. 

4. Elektronik Ticaret ve Dijital Pazarlama 

Dijital platformlar, sadece ulusal değil uluslararası boyutta yürütülen ticaretin ve 

pazarlama faaliyetlerinin Ģeklini de değiĢtirmiĢ ve ticari bir kavram olan Elektronik Ticaret 

kavramı ile ĢekillenmiĢtir. Kavram Hoge (1993) tarafından, herhangi bir mal ya da hizmetin 

bir ya da birden fazla elektronik kanal ile satıcıdan alıcıya transferi olarak tanımlanmaktadır. 

Telefon, faks, televizyon, bilgisayar, elektronik ödeme ve para transferi sistemleri, elektronik 

                                                                 
9
 http://www.pazarlamamakaleleri.com/pazarlamanin-tarihi-ve-alternatif-pazarlama-tanimlari/ EriĢim 

Tarihi: 02.05.2018). 
10

 (http://www.pazarlamamakaleleri.com/pazarlamanin-tarihi-ve-alternatif-pazarlama-tanimlari/ EriĢim 

Tarihi: 02.05.2018). 

http://www.pazarlamamakaleleri.com/pazarlamanin-tarihi-ve-alternatif-pazarlama-tanimlari/
http://www.pazarlamamakaleleri.com/pazarlamanin-tarihi-ve-alternatif-pazarlama-tanimlari/
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veri değiĢimi, dijital televizyon, internet, telekomünikasyon ve taĢınabilir mobil iletiĢim 

(GSM) elektronik ticaretin temel araçları olarak kabul edilmektedir (Canpolat, 2001:14).  

Elektronik ortam üzerinden yürütülen ticaret, ticarete konu olan ürün ve hizmetlerin 

pazarlanmasına ve bu çerçevede kullanılan araçlara da yeni bir boyut kazandırmıĢtır.  

Pazarlama faaliyetlerinin fiziksel ortamlardan sanal (siber) ortamlara kaydığı pazarlama 

faaliyetleri genel olarak dijital pazarlamadır. Arık (2014) dijital pazarlamayı tüm dijital 

reklam formlarını kullanarak marka, ürün veya hizmet pazarlamasını geliĢtirmek Ģeklinde 

tanımlamaktadır.  Internet bağlantılı dijital platformlar, mobil ortamlar ve sosyal medya 

kanalları müĢterilerle (ya da hedef kitlelerle) interaktif ortamlar oluĢturmaktadır. Bu ortamlar 

interaktif ve dijital olmak üzere iki temel özelliğe sahiptir. Ġnteraktiflikle kastedilen potansiyel 

müĢterilere bilgi vermek veya müĢterilerin sorularını cevaplamak yani iki yönlü iletiĢim 

çerçevesinde karĢılıklı etkileĢimin olmasıdır. Dijitalle kastedilen ise müĢterilerle iletiĢimin 

dijital yani internet temelli eriĢimin olduğu platformlarda gerçekleĢtirilmesidir. ―Dijital 

pazarlama ile iki eylem kastedilmektedir. Bu eylemler, tüketicilerle pazarlamacılar arasında 

yeni çeĢit (Ģekil) etkileĢim ve iĢlem  (interactions ve transactions) oluĢturmak için yeni 

interaktif medyanın kendine has özelliklerini kaldıraç noktasına dönüĢtürmek ve interaktif 

medyayı pazarlama karmasının diğer unsurları ile bütünleĢtirmektir (Parsons, Zeisser ve 

Waitman, 1998:32). Ġnternet pazarlaması, ticari iĢlemler ve satıĢ sürecini de kapsayacak 

Ģekilde e-ticaret gibi kavramlarla ifade edilen ve kurumların kendileri ve markalarıyla ilgili 

olarak web sayfalarından yaptıkları her türlü içerik paylaĢımı ya da e-mail aracılığıyla 

gerçekleĢtirdikleri tanıtım faaliyetleri Ģeklinde özetlenebilecek olan dijital pazarlama 

kanalları, yeni medya ve iletiĢim teknolojilerinin sağladığı imkânlar sayesinde farklı 

uygulama sahaları yaratmaktadır (Bulunmaz, 2016:358). 

5. Dijital Pazarlama ve Dijital Pazarlama ĠletiĢimi Araçları 

Ġnternet teknolojilerindeki geliĢmelerle birlikte ortaya çıkan yeni iletiĢim araçlarına dijital 

iletiĢim araçları denmektedir. Dijital iletiĢim araçları denilince de ilk akla gelenler Facebook, 

twitter, instagram gibi sosyal ağlar, iĢletmelerin web sayfaları, bloglar, arama motorları ile 

mobil iletiĢim araçlarıdır. Dijital iletiĢim araçlarının pazarlama amaçları için kullanılması bu 

araçları dijital pazarlama iletiĢimi araçları haline getirmektedir.  

5.1. Mobil ĠletiĢim Teknolojileri: ĠletiĢim teknolojilerindeki geliĢmelerin mobil 

telefonlara yansıması 1973 yılında olmuĢ, ―ilk mobil telefon görüĢmesi 3 Nisan 1973 yılında 

ABD‘nin New York Ģehrinde Martin Cooper tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Dan 

Steinbock‘un Mobil Devrim (2005) kitabında ―teknolojilerle tanımlanan inovasyon dalgaları‖ 
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tablosunda yansıttığı üzere; 1910 – 1980 yılları sabit telefonların, 1980‘li yıllar analog mobil 

sistemlerin, 1990 – 2000 dijital mobil sistemlerin 2000‘li yıllardan sonrası ise multimedya 

(çoklu ortam) mobil sistemlerle mobil hizmetlerin etkin ve kapsamlı sunulduğu yıllardır. daha 

etkin ve kapsamlı bir Ģekilde sunulmaya baĢlanmıĢtır‖ ((Steinbock, 2005:2). Mobil iletiĢim 

teknolojilerinin bir parçası olarak sunulan hizmetlerden olan ―SMS (kısa mesaj servisi) ile 

yazılı bilgilerin gönderilmesi, MMS (Multimedya Mesaj servisi) ile sesli, resimli ve görüntülü 

bilgi alıĢ-veriĢi yapılması (Barutçu, 2011:7) sağlanmıĢtır. Bu araçlarla artık iletiĢimde zaman 

ve mekân kısıntısı olmaksızın her yerde her zaman ve her ortamda iletiĢim mümkün hale 

gelmiĢ bulunmaktadır.   

ĠletiĢim teknolojilerinin akıllı telefonlara yansımasıyla, mobil iletiĢim teknolojisinin 

―mobil reklam, mobil satıĢ geliĢtirme,  mobil eğlence hizmetleri, yer tabanlı mobil hizmetler, 

mobil internet, mobil bankacılık hizmetleri ve mobil alıĢveriĢ alanlarında kullanılması mobil 

pazarlamayı yeni bir pazarlama stratejisi haline getirmiĢtir‖ (Barutçu, 2011:9). 

ĠĢte, iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmelerin mobil ortamlara kayması pazarlama 

uzmanlarına da müĢterileri ile iletiĢim kurmaları yönünde yeni bir araç oluĢturmuĢ;  bu 

kapsamda Mobil Pazarlama kavramı literatüre girmiĢtir. 

5.2. Mobil Pazarlama: Mobil pazarlama, mal, hizmet ve fikirlerin tutundurulmasında 

mobil telefonların kullanılarak yapılan pazarlama çabaları (Pousttchi & Wiedemann, 2007), 

mobil telefonlar aracılığıyla çeĢitli iletiĢim ve tutundurma faaliyetlerinde bulunulması 

(Binatlı, 2006), iĢletmeyle ilgili tüm çıkar gruplara faydası olacak Ģekilde mobil telefonlar 

aracılığıyla malların, hizmetlerin ve fikirlerin tutundurulması ile ilgili faaliyetler (Scharl ve 

diğ., 2005) ve mobil telefonlar yoluyla hedef müĢterilerle pazarlama iletiĢiminin kurulması ve 

tutundurma yönlü mesajların gönderilmesi (Tek ve Özgül, 2005:50 – 51) olarak tanımlanabilir 

(aktaran Barutçu, 2011:9). 

Barutçu (2011)‘nun Yuan ve Cheng (2004)‘ten aktarımıyla; 

(1) MüĢterilerin mobil telefonlarını her zaman, her yerde yanında taĢıması,  

(2) Her zaman iletiĢime açık olması,  

(3) MüĢterilerle bire bir iletiĢim kurulmasının daha fazla ilgi çekmesi,  

(4) MüĢterilerin gönderilen mesajları kaydederek daha sonra yanıtlayabilmeleri,  

(5) MüĢteriler ile bire bir sesli ve görüntülü iletiĢim kurma imkânı vermesi ve  

(6) MüĢteriler için uygunluk ve pazarlama yöneticileri için etkinlik gibi nedenler mobil 

telefonların pazarlama faaliyetleri için önemli olmasını sağlamıĢtır.  

Friedrich, Peterson ve Koster‘in hazırladığı 2011 tarihli raporun verileri de mobil 

telefonların pazarlama faaliyetlerinde kullanımı için ne kadar önemli bir araç olduğunu ortaya 
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koymaktadır. Verilere göre halihazırda dünya nüfusunun % 67 si (4,6 milyarı) cep telefonu 

kullanıcısı olup bunun 2020 yılında 6 milyara (dünya nüfusunun yaklaĢık % 80‘i), internet 

kullanıcı sayısının da 1,7 milyardan 4.7 milyara ulaĢacağı öngörülmektedir.  

Mobil iletiĢim teknolojileri sayesinde telefonlara indirilebilen Facebook, Myspace, 

Google, Whatsapp, Viber, eBay, YouTube, Linkedin gibi sosyal medya platformları 

üzerinden sağlanan iletiĢim ve bilgi paylaĢımı iĢletmeler ve pazarlama departmanlarınca 

yürütülen bütünleĢik pazarlama iletiĢiminde de kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Mobil iletiĢim 

araçlarının pazarlama alanında da kullanılmaya baĢlanması beraberinde yeni bir kavramı da 

getirmiĢtir: Mobil Viral Pazarlama. 

5.3. Mobil Viral Pazarlama: Pousttchi ve Wiedemann (2007) mobil viral pazarlamayı 

mobil iletiĢim teknolojileri kullanılarak sosyal alandaki potansiyel tüketicilere mallar, 

hizmetler ve fikirlerle ilgili bilgileri iletmek için kullanılan pazarlama iletiĢim stratejisi olarak 

tanımlamıĢtır (aktaran Tunca, 2018:53). 

Literatürde Mobil viral pazarlama ile ilgili yapılan çalıĢmalar incelendiğinde mobil viral 

pazarlamanın temel karakteristik özelliklerini ve mobil viral pazarlama faaliyetlerinde baĢarılı 

olmanın temel kriterleri olarak (Barutçu, 2011:11);   

(1) Hedef müĢteri grupları tarafından mobil viral pazarlama uygulamalarının yararlı 

olarak algılanmasını sağlamak, 

(2) Mobil viral pazarlama yapanları ödüllendirmek, 

(3) Kullanımının kolay olduğunun algılanmasını sağlamak, 

(4) Ücretsiz mobil viral pazarlama içeriklerinin sunulmasını ve paylaĢılmasını sağlamak, 

(5) Mobil telefonlar aracılığıyla ilk temasın yapılması ve iletiĢimin kurulmasını sağlamak, 

(6) Ġlk olma avantajından faydalanılmasını sağlamak, 

(7) Hedef kitlenin baĢarılı bir Ģekilde belirlenmesini sağlamak, 

(8) Mobil viral pazarlama uygulamalarını geniĢletmek ve yayılmasını sağlamak 

ön plana çıkmaktadır.  

Bugün birçok ülkede, mobil viral pazarlamanın farklı kitleler üzerindeki etkilerine yönelik 

çeĢitli araĢtırmalar da yapılmaktadır. 

5.4. Sosyal Ağlar: GeliĢen iletiĢim teknolojilerine bağlı olarak sosyal ağlar, internet 

eriĢimli ortamlarda, kiĢilerin, kurumların, hatta siyasi aktörlerin kiĢisel görüĢlerini, video, 

fotoğraf gibi görsel unsurları paylaĢtıkları, baĢkalarıyla etkileĢime geçtikleri 

platformlardandır. BaĢta Facebook olmak üzere, twitter, youtube, linkedln, foursquare 

günümüzün en yaygın kullanılan sosyal ağlarını oluĢturmaktadır. 
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5.4.1. Facebook: Facebook, site içinde marka ve Ģirketlere hayran sayfaları oluĢturma 

imkanı vermesi, kullanıcıların profil bilgilerine göre sayfasında reklam yayınlaması ve viral 

kampanyalar için çok uygun bir mecra olması ile (Shih‘ten aktaran Altındal, 2013) göz ardı 

edilemeyecek bir mecraya dönüĢmüĢtür Özellikle; profil sayfaları arama motorlarınca 

indekslenmeye izin vermesinden ötürü kullanıcıların baĢkalarına açık ―profillerin büyük 

arama motorlarında indekslenmesine izin verdiğinden profil sayfası kullanıcının halka açık 

yüzü haline gelmektedir (Dunay ve Krueger, 2010; Kelsey, 2010). Kullanıcılar Facebook‘ta 

diğer kullanıcıların sosyal faaliyetlerini, paylaĢımlarını, görüĢlerini görebilmekte, kendi 

belirleyecekleri gizlilik ayarları ile bu bilgileri görebilecekleri belirleyebilmekte, bir nevi 

kendi içeriklerini kendileri belirleyerek içerik üreticiliği yapmaktadırlar. 

5.4.2. Twitter: Çok çeĢitli meslek gruplarındaki kiĢilerin, politikacıların, gazetecilerin, 

ünlü kiĢinin 280 karakter ile görüĢlerini paylaĢıp twit attığı, takip edildiği sosyal bir ağ olup 

markalarının tanıtımı için daha çok sponsor kullanımına imkan tanıyan bir araç olma özelliği 

ile; pazarlama kapsamında iĢletmelere sınırlı imkanlar sunmaktadır.  

5.4.3. Yer (Lokasyon) Bildirimli Uygulamalar: Sunucuların oldukları yerleri 

belirtmelerine imkân tanıyan, mobil iletiĢim teknolojileriyle uyumlu, ―sanal gerçekliği fiziksel 

gerçekliğe dönüĢtürme‖ olanağı sağlayan uygulamalardır. En bilineni Foursquare‘dir.  

5.4.4. E-mail (Elektronik posta): Ġnternet bağlantılı olarak hedef kitleye doğrudan 

ulaĢımın ve pazarlama faaliyetlerinin en yaygın kullanım araçlarından birisidir. ĠĢletmelere ait 

bültenler, ürün bilgileri, fiyat teklifleri, Ģikâyet ve öneri geri dönüĢümleri gibi çok amaçlı 

kullanıma imkan sağlayan, çoklu gönderim de yapılabilen bir mecradır.   

5.4.5. Linkedln: Profesyonel iĢ ağı sitesidir. ĠĢ bulma, cv paylaĢma, iĢ arayanlara ulaĢma, 

iĢ ortaklığı oluĢturma, müĢteri bulma ve daha birçok iĢ temelli kullanım ve paylaĢıma imkan 

sağlamaktadır.   

5.4.6. Youtube: Video paylaĢım sitesidir.   

5.4.7. Blog: 1997 yılında Jorn Barger‘in ortaya attığı bir tanıtım olan web log 1999 yılında 

Blogger‘ın bu hizmeti vermeye baĢlaması ve kısa süre sonra bunu ücretsiz hale getirmesi ile 

yaygınlaĢmıĢtır. En genel tanımı ile yazarın adı ve yazdığı tarihi belirten, kronolojik sıraya 

göre yayınlanan ve yorum ekleme özelliğiyle belirli ölçüde etkileĢime izin veren bir yayın 

mekanizmasıdır. Web sitesinden farkı ise içeriğin güncel olması ve yoruma izin veren yapısı 

ile belirli ölçüde interaktif olmasıdır (Yengin ve Sağıroğlu, 2012:2). ―Bloglar, kiĢisel ve 

örgütsel olmak üzere iki biçimde dijital ortamda bulunmaktadır. Dijital ortam kullanımında 

yetkin bireylerin, düĢüncelerini, fikirlerini, görüĢlerini, beklenti ve isteklerini rahat ve hızlı bir 

biçimde dijital ortam okuyucuları ile paylaĢması kiĢisel blogları oluĢturmaktadır. 



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

480 

 

Kurum/kuruluĢ/markaların gerek kurumsal bilgilerini gerekse ürün/hizmet içerikli tanıtım 

bilgilerini, hedeflerini ve tüketicilerinin beklenti ve isteklerine karĢılık oluĢturacak 

düĢüncelerin yer aldığı dijital ortamları da örgütsel bloglar oluĢturmaktadır (Yengin ve 

Sağıroğlu, 2012:3).  

6. Dijital Ġçerik -- Tüketici Odaklı Dijital Pazarlama ĠletiĢimi Mesaj Stratejisi 

Tüketicinin dijitalleĢmesiyle yani dijital platformlara kaymasıyla iĢletmelerin de internette 

pazarlama faaliyetlerini yürütürken tüketicilerin satın alma karar sürecini nasıl değiĢtirdiğini 

göz önünde tutması önem arz etmiĢtir durumdadır.   

Ġnternet teknolojisinin geliĢimi ve iletiĢim teknolojilerine yansıyarak pazarlama 

iletiĢiminde kullanımı beraberinde farklı bir tüketici kitle de doğurmuĢ bulunmaktadır. Bu 

kitle, yeni bir tüketim anlayıĢına sahip ve aynı zamanda yeni satın alma alıĢkanlıkları 

kazanmıĢ bir tüketici kitlesidir.  Fiziksel ortamın ötesinde sanal ortama hâkim, sınırlı zamanı 

olan ancak bu yeni ortamda yüzlerce ürün ve hizmet hakkında bilgi edinebilen, bunlar 

arasından sınırsız tercih yapabilen bir kitledir. Yani, tüketicilerin internet ortamı üzerinden 

satın alma kararı sürecinde daha fazla alternatife ulaĢabilmeleri, karĢılaĢtırma yapıp gerek 

fonksiyonları, gerek kalitesi ve gerekse fiyat maliyetleri açısından en makul olanı satın 

almaları mümkün olmuĢ, satın almayı elektronik ortam üzerinde yaparak, ürünün eve 

teslimini sağlayabilmiĢtir. 

Dijital ortamların hızlı değiĢimi ve bağlı olarak yeni bir tüketici yapısı ortaya çıkarması 

iĢletmeleri de ―yeni tüketici tutum ve davranıĢlarına göre pazarlama stratejileri‖ ortaya 

koymaya yöneltmiĢtir (Friedrich, Peterson ve Koster, 2011). Bu da tüketicilerle kurulacak 

iletiĢim çerçevesinde verilecek mesajların ne olması ve nasıl olması gerektiği konusunu 

gündeme getirmektedir.  

Dijital pazarlama iletiĢimi araçları beraberinde iĢletmelerde pazarlama iletiĢimini 

gerçekleĢtiren kiĢilerin göz önünde tutmasını gerektiren bir baĢka unsuru da ortaya 

çıkarmıĢtır: Dijital Ġçerik.  

Dijital pazarlama iletiĢiminde kullanılan araçlar için oluĢturulan mesajlar dijital içeriği 

(content) oluĢturmaktadır. Özellikle tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, en kısa sürede en 

doğru bilgi ile bilgilendirilmesi gerekmiĢtir. Üstelik de dijital platformlarda iletiĢimi 

baĢlatanın bu platformları kullananların; bu platformlar üzerinden ileti/mesaj/bilgi alanların 

kendilerinin yani tüketicinin kendisinin olduğu gerçeğini göz önünde tuttuğumuzda dijital 

içeriklerin ne olduğunun yanı sıra nasıl olduğu ya da olması gerektiği de önem taĢımaktadır.  
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Koiso-Kantilla‘ya göre (2004) dijital içerik, elektronik kanallardan dağıtılan bit tabanlı 

bilgi aktarımı nesneleridir. Metin, fotoğraf, video, kısa mesaj servisi, web sayfaları, vs. 

kapsar. Dijital içeriklerin en temel özelliği kopyalanabilmesi, değiĢtirilebilmesi ve yeniden 

üretilebilmesidir. Hızlı bir Ģekilde güncellenebilir, dağıtılabilir, Ģekil değiĢtirebilir ve 

dönüĢtürülebilir (Koiso-Kantilla, 2004). Varnalı‘ya göre (2013) dijital içerikler; dijital 

içerikleri ödenen pazarlama iletiĢimi araçları ve proaktif dijital içerikli pazarlama iletiĢimi 

araçları olmak üzere iki türlüdür. Bedeli ödenen içerikler belli bir para karĢılığı içerik 

kontrolünü ve paylaĢımını sağlayanlardır. Kurumsal web adresleri, kısa mesaj hizmetleri 

(SMS-Short Message Service), geliĢtirilmiĢ mesaj hizmetleri (EMS-Enhanced Message 

Service), çoklu mesaj hizmetleri (MMS-Multimedia Message Service), interaktif ses yanıtı 

(IVR-Interactive Voice Response), bannerler, sponsorluk, mikro web sayfalar, arama 

motorları reklamları (Search Engine advertisements) paralı dijital içeriklerdir.  Buna karĢılık, 

proaktif dijital içerikler web 2.0‘ın kullanıma geçmesiyle yani dijital ortamlarda etkileĢimle 

mümkün olmuĢtur. Web 2.0 iletiĢimi iki yönlü hale dönüĢtürmüĢtür. Arama motoru 

optimizasyon (SEO-Search Engine Optimization), Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, 

linkedln gibi sosyal medya ağları örnek olarak verilebilir.  Dijital pazarlama, kullanıcıların 

içerik oluĢturup yaymalarına olanak tanıyan ortamıyla pazarlamanın yapısını değiĢtirmiĢ 

bulunmaktadır. Mobil platformlar olarak adlandırılan akıllı telefonlar ve tabletlerin kullanım 

oranının artmasıyla birlikte, oldukça önemli bir dijital pazarlama kanalı olarak kullanılan bu 

alan, kurumlar açısından hem üretilen içeriğin mobil platformlarla uyumlu hale getirilmesi 

hem de alana özgü içerik üretiminin gerekliliği Ģeklinde iki bakıĢ açısının ortaya koyulmasını 

zorunlu kılmıĢtır (Bulunmaz, 2016:358). Son yıllarda cep telefonları artan bir Ģekilde sosyal 

medyanın önemli bir bölümü haline gelmiĢtir. Mobil telefonlardan yapılan internet bağlantısı 

Facebook, Linkedln ve Twitter gibi sosyal paylaĢım siteleri, FlickR, SmugMug ve 

Photobucket gibi fotoğraf paylaĢım siteleri, YouTube ve Vimeo gibi video paylaĢım siteleri 

ve Wikipedia gibi bilgi sitelerinden çok daha önemli bir hale gelmiĢtir (Safko‘dan aktaran 

Bulunmaz, 2016:358).  

Dijital kanallar üzerinden gerçekleĢtiren pazarlama yöntemi olma özelliğiyle dijital 

pazarlama, geleneksel pazarlama uygulamalarının özelliğini taĢımakla birlikte geleneksel 

pazarlama yönteminin tek taraflı bilgi göndermini çift taraflı bilgi gönderimine 

dönüĢtürmüĢtür.  

Her aĢamada hedef kitlenin düĢünce, fikir ve yorumlarına açık bir iletiĢim süreci iĢleterek, 

pazarlama iĢlevinin alıcı tarafında bulunan müĢterilerin deneyim sağlamasına imkân tanıyan 
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dijital pazarlama, çeĢitli kanallar vasıtasıyla hedef kitleye ulaĢarak özellikle zaman, emek ve 

para yönünden oldukça büyük faydalar (Bulunmaz, 2016:357)  sağlamıĢtır. 

Bu artılarına karĢın dijital pazarlama iletiĢimin yönünü iĢletmeden müĢteriye kaydırması 

yani süreci müĢterinin baĢlatıyor olması özelliğiyle; müĢterilerin bu platformları ilgili iĢletme, 

ürün ya da markası yönünde kullanmalarını sağlamak için yaratıcı olmaya, yaratıcı fikir ve 

mesajlar geliĢtirmeye yöneltmektedir. Bu noktada (Çözen, 2011);  

(1) Acquire (elde et),  

(2) Convert (kazan),  

(3) Measure & optimize (ölç ve optimize et) ve  

(4) Retain & Grow (sahip çık ve büyüt)   

Adımlarından oluĢan dijital pazarlama, müĢterinin elde edilmesine ve iĢletmenin ürettiği 

içeriğe yönelmesine olanak tanır.  

Çözen‘den aktaran Bulunmaz, (2016:359)‘ın ifadesiyle; elde et adımında, müĢteriyi web 

sitesine ya da satıĢ gerçekleĢtirilen sayfaya çekebilmek amacıyla yapılan aktiviteler yer 

alırken, kazan adımında müĢteri web sitesine geldikten sonra, hedeflere ulaĢmaya yardımcı 

olacak aktiviteler yer almaktadır. Ölç ve optimize et adımı, neyin yanlıĢ yapılıp neyin doğru 

yapıldığını anlamak ve kurumu rakiplerle karĢılaĢtırmak açısından çok önemliyken sahip çık 

ve büyüt adımı ise mevcut müĢterileri memnun etmek ve onların sürekli müĢteriler olmaları 

için gösterilen çabalar olarak özetlenmektedir. Bu kapsamda; müĢteriyi elde et adımında 

kullanılabilecek teknik olarak arama motoru optimizayonu (SEO), arama motoru reklamları 

(PPC), elektronik pazarlama (e-mail marketing), sosyal medya pazarlama (social media 

marketing), gelir ortaklığı (affiliate marketing), interaktif karĢılaĢtırma (Interactive 

comparison), reklam ortaklığı (advertising partnership), viral pazarlama, içerik 

üretme/paylaĢma, RSS, online PR sayılabilirken mevcut müĢterileri memnun etme ve sürekli 

müĢteriye dönüĢtürme aĢamasında kullanılabilecek teknikler olarak ise; iyi bir müĢteri 

hizmetleri sunma, elektronik pazarlama (e-mail marketing), sadakat programları (loyalty 

programs), dinamik fiyatlandırma stratejileri uygulama, kiĢiselleĢtirme, topluluk oluĢturma ve 

referans programları baĢlatma (Çözen, 2011) sayılabilir.  

Yarının Dijital Pazarlamasını Bugünden Organize Etmek isimli makalelerinde Parsons, 

Zeisser ve Waitman (1998) dijital pazarlamanın önemli bir fırsat olduğuna değinerek dijital 

pazarlamada baĢarı sağlamanın 5 unsurundan bahsetmektedirler. Bunlar;   

(1) Kullanıcıları etkilemek,  

(2) Kullanıcıların ilgi ve katılımlarını sağlamak,  

(3) Kullanıcıları elde tutmak ve uygulamaya yönlendirmek,  
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(4) Kullanıcıların tercihlerini öğrenmek,  

(5) ÖzelleĢtirilmiĢ etkileĢim sağlamaktır. 

Yani kısaca etkin bir dijital pazarlama için; etkileme (attract), katılım sağlama (engage), 

elde tutma, öğrenme (tanıma) ve iliĢkilendirme (relate) gerekmektedir. 

Pazarlama faaliyetleri açısından iĢletmeler için önemli olan noktalardan birisi de bu 

faaliyetlerin iĢletmeye geri dönüĢümü açısından etkinliğinin ölçülmesidir. Dijital pazarlama 

bu konudaki özelliğiyle de geleneksel pazarlamanın önüne geçmekte; hızlı, isabetli, güvenilir 

ve objektif ölçümlenebilmesi ile ön plana çıkmaktadır. Sitenin etkinliği/performansı, sitenin 

trafiği yani siteyi ziyaret edenlerin sayısı, ziyaretçilerin profilleri kolaylıkla 

belirlenebilmektedir. Hatta bu olanak iĢletmelere bu ziyaretçilere ve özelliklerine, 

ilgilendikleri ürünlere bağlı olarak kiĢiselleĢtirilmiĢ/özelleĢtirilmiĢ mesaj gönderimine imkân 

da tanımaktadır. 

7. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

ĠĢletmelerin bugün gelinen noktada her tür platformu değerlendirerek müĢterileriyle daha 

özel iletiĢim kurma çabaları, geliĢen iletiĢim teknolojileri sayesinde hem kapsamını hem de 

eriĢim alanını daha da geniĢletmiĢtir. Bugün iĢletmeler, fiziksel bir ortamın ötesinde internet 

ağıyla örülü yani dijital bir platform üzerinden de ürün ya da hizmetlerini, markalarını 

pazarlayabilmekte, müĢterileriyle doğrudan, birebir, etkileĢimli ve interaktif bir iletiĢim 

kurabilmektedirler. Üstelik de bu iletiĢimi ve etkinliğini objektif ve güvenilir bir Ģekilde 

ölçümleyebilmekte, hızlı ve isabetli etkinlik ölçümü sağlayabilmektedir. 

Bu çalıĢmada, pazarlama iletiĢiminin yeni iletiĢim teknolojilerinin katkısıyla dijital 

pazarlama iletiĢimine dönüĢmesi ile gündeme gelen yeni kavramların ıĢığı altında dijital 

pazarlama iletiĢimine; araçlarına yer verilmiĢ ve bu bağlamda pazarlama iletiĢimi yetkililerine 

bir bakıĢ açısı katması amaçlanmıĢtır. 
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АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОСУГА - КУЛИНАРНЫЕ 

СТУДИИ г. БИШКЕК  

 
Сапаргуль Турдубекова  

Кыргызско - Турецкий университет “Манас”, Высшая школа туризма, Ресторанное дело и искусство 

кулинарии, Бишкек, Кыргызская Республика, sapargul.turdubekova@manas.edu.kg  

Аннотация 

В данной статье рассмотрена предпринимательская деятельность в сфере досуга г.Бишкек - 

кулинарные студии. Статья раскрывает содержание понятий предпринимательства в индустрии 

развлечений, где проанализированы мотивы и предпосылки создания кулинарных студий, портрет 

потребителей кулинарных студий, обобщается практический опыт владельцев студий. В заключении 

раскрываются этапы деятельности предпринимательства в сфере развлечений - кулинарные студии. 

Ключевые слова: предпринимательство, досуг, развлечение ,кулинарная студия, Бишкек. 

ANALYSIS OF ENTREPRENEURSHIP IN THE FIELD OF LEISURE - CULINARY 

STUDIOS IN BISHKEK 

Abstract 

The present article explores the entrepreneurship in leisure with the focus on the culinary studies in Bishkek. 

The article analyzes the concept of entrepreneurship in leisure, background and purposes of evolving culinary 

studios, portrays the consumers of such studios and summarizes the practical experience of studio owners. Also, 

the article describes the stages of the development of entrepreneurship in this field.  

Keywords: entrepreneurship, leisure, culinary studio, Bishkek. 

1. Введение 

В настоящее время, с быстрым развитием и удешевлением технологий, кулинария 

превращается из узкоспециализированной сферы профессионального мастерства 

ресторанного бизнеса в доступное для широких масс населения  досугом, искусством 

приготовления и потребления пищи, модным и престижным местом совместного 

приготовления знаменитых блюд , причиной общения, сближения  людей. Мода на 

занятие кулинарией в студии как увлекательный досуг для всех вошла в 90х годах ХХ 

столетия с телевизионными  кулинарными телепередачами ―Голый повар‖английского 

повара Джеймса Оливера, главными персонажами которой были простые участники 

передачи, а не именитый шеф-повар. Данную концепции моментально подхватили 

производители продуктов питания, торгово-технологического оборудования, 

предприятия общественного питания - в целях продвижения своего бизнеса и 

привлечения новых потребителей были открыты кулинарные шоу румы и площадки 

для проведения мастер-классов приглашенными знаменитыми кулинарами. С ростом 

благосостояния общества, высвобождением свободного времени для отдыха и досуга , 

под влиянием моды на красивую и полезную пищу, большинство людей , в том числе  

любители и ценители вкусной и изысканной еды, начали искать более демократичную  

и дружественную атмосферу и площадки, где можно было самим участникам 

приготовить интересные блюда под руководством приятного шеф-повара, пообщаться 



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

486 

 

друг с другом в узком кругу, чем предлагали публичные пространства ресторанов. 

Итак, в ответ на спрос, в крупных мегаполисах, рынок общественного питания и 

индустрия досуга и развлечений выводит кулинарные студии - как место проведения 

досуга, предоставляющее для широкого круга потребителей через развлечение- 

обучение кулинарии, общение с профессиональными кулинарами, фуд- блоггерами, 

писателями, гурме-знаменитостями, тимбилдинги и мероприятия коллективов крупных 

предприятий, совместные трапезы друзей, проведения дней рождения, девичников, 

мальчишников, детские кулинарные курсы, тематические мастер-классы для 

желающих. Таким образом, в сфере досуга и развлечений появился новый вид- 

кулинарный досуг, сочетающий в себе образование, общение и  трапезу. 

Целью данного исследования раскрыть особенности предпринимательской 

деятельности в сфере досуга и развлечений - кулинарные студии г.Бишкек.  

Объект исследования кулинарные студии  как одна из форм досуговой 

деятельности; 

Предмет исследования характеристика деятельности кулинарной студии 

Для этого были поставлены  

Задачи:  

1. раскрыть сущность и специфику понятий кулинарного досуга и развлечений; 

2. рассмотреть предлагаемый кулинарный досуг в г.Бишкек на примере 

кулинарной студии ―Пармезан‖; 

3. дать характеристику предпринимательской деятельности кулинарных студий 

г.Бишкек; 

4.  обзор научных источников понятий досуга и развлечний, кулинарии и 

кулинарного образования, отличия кулинарного обучения, мотивации 

предпринимателей по открытии кулинарных студий, ожидания от деятельности 

кулинарной студии. 

2. Литературный обзор  

Понятия досуг, культуры досуга , индустрии досуга  достаточно хорошо изучены в 

зарубежной литературе: Аристотель трактовал тему досуга как времени, свободного от 

каких-либо материально-необходимых занятий, как неотъемлемого свойства 

гражданского состояния (Фролов, 2004). У западных зарубежных ученых, авторов 

социологического словаря Аберкромби Н., Хилла С., Тернера Б. С. «досуг - часть 

свободного времени, используемая для удовлетворения личных физических, духовных 
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и социальных потребностей; тем не менее, в образцах досуга существуют значительные 

гендерные и классовые различия, а также различия, связанные с жизненным циклом» 

(А.Попова, 2014). 

В целом, развлечения являются своеобразной формой досуговой деятельности, 

которая внешне близка к отдыху, но, в то же время, обладает определенной 

содержательной спецификой. Французский социолог досуга Ж. Дюмазедье так 

определяет специфическое функциональное место развлечений в системе досуга: 

«…если отдых избавляет человека от усталости, то развлечения избавляют его от 

скуки, от рутины повседневности, от недостаточной для мозга информационной 

насыщенности жизни» (Dumazedier, 1967)  

В учебнике ―Социокультурный сервис зарубежом‖ В.Г. Лапиной, А. И. Любивой 

(2007:19) приводится классификация  осноположника социологии досуга Джоффа 

Дюмазедье в книге ―На пути к цивилизации досуга‖ выделил представлены три 

функции досуга : 

1. Отдых. Досуг восстанавливает физические и нервные силы, снимает стрессы и 

напряжение. Несмотря на то, что физический труд стал намного легче, человек все 

равно устает. Такая усталость вызвана напряженным ритмом производства, 

сложностью производственных отношений, большими расстояниями в крупных 

городах. Он приводит такой пример - 85% работников высшего звена управленцев  

чувствуют себя уставшими ; 

2. Развлечение. Необходимость избавиться от скуки. Повседневная реальность 

порождает отчуждение человека, вызывает в нем чувство одиночества и желание 

избавиться от него ; 

3. Саморазвитие личности. Данная функция освобождает человека от автоматизма 

мышления и действий, предполагает раскрытие новых возможностей, участие в 

различных общественных и творческих организациях.  

Таким образом, досуг - это занятие для души, самовыражение; культура досуга-

приобщение к ценностям культуры, или позитивная деятельность человека, 

способствующую его духовному и физическому совершенствованию, чем и было 

обусловлено введение в научный оборот понятия «культура досуга». 

Представленные определения дают возможность уточнить базовое понятие 

развлекательной индустрии. Итак, развлечение – это особый вид досуговой 

деятельность, который предполагает физическую, эмоциональную или 

интеллектуальную активность субъекта, направленную на получение удовольствия и 
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впечатлений. Развлечения обеспечивают поступление извне дополнительных эмоций, 

энергии, отвлекают от обыденных мыслей и переживаний (Стальная, 2009). 

Кулинарный досуг же - это увлечение приготовлением пищи.  В толковом словаре 

Ушакова Кулинария означает 1. Искусство приготовления пищи. Курсыт кулинарии, 2. 

собир. Кушанья. Изысканная кулинария (Ушаков, 1996).  

Рассмотрим по ее деятельность через три функции досуга: 1. Кулинарная студия как 

отдых: при приготовлении пищи снимается физические и нервные стрессы 

посредством смена деятельности - нарезка красивыми приборами красивых фруктов, 

смешивание свежих ингредиентов , приятный запах приготовленной пищи; 

2. Кулинарная студия как развлечение: обычно гость кулинарной студии общается с 

шеф поваром -при индивидуальном получении мастер класса, или в группе по 

интересу, знакомится, общается, удовлетворяет свое любопытство, получает новые 

знания по постоянно обновляемой теме предмета изучения ,словом, не остается 

времени на скуку; 

3. Кулинарная студия как место саморазвития личности – 60 % слушателей 

кулинарных студий в целях самососовершенствования переходят в разряд постоянных 

слушателей, 10% меняют свою профессию на кулинарную (Турдубекова С., 2018 ). 

Кулинарии или кулинарному искусству обучаются в специальных 

профессиональных кулинарных школах, где основной акцент ставится на безопасности 

приготовления пищи, правила гигиены и санитария при переработки пищевых 

продуктов, то есть это учебная программа или дисциплина в специализированном 

учебном заведении по подготовке персонала для сектора общественного питания. 

Кулинарные студии - это место для проведения кулинарного досуга, помещение для 

получения опыта по приготовлению пищи, располагающее к общению. Этим 

объясняется популярность таких мастер-классов у больших компаний, которые 

используют их как вид корпоративного отдыха. 

Таким образом, разница между кулинарной студией и кулинарными курсами, 

кулинарная студия – это развлечение и досуг, а курсы кулинарии- это обучение 

кулинарному мастерству. 

3. Методы исследования 

Научный обзор литературы и электронных источников, интервью с 

предпринимателями и управляющими кулинарных студий в Бишкеке (опрос 

проводился в декабре 2017 - марте 2018 г.). 

https://dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov/
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4. Результаты и выводы  

Начало третьего тысячелетия характеризуется интенсивным развитием мирового 

рынка индустрии развлечений. Бизнес, основанный на организации и проведении 

развлечений, приносит огромные прибыли и аккумулирует миллиарды долларов. По 

итогам 2016 года, общий объем индустрии составил 1,8 трлн долл., и, как ожидается, на 

протяжении следующих пяти лет ее глобальный среднегодовой темп роста составит 

4,2% (http://prclub.spb.ru/2017/08/17/pwc/, 2017). Рынок индустрии развлечений 

Кыргызстана на настоящее время представлен в виде роста на 11% по сравнению с 

2016г. количества хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги в области 

рекреации и отдыха (http://stat.kg/ru/statistics/turizm/, 2018).По состоянию на 1 марта 

2018 в г.Бишкек в сфере искусства,досуга и развлечений зарегистрировано 776 

субъектов,из них индивидуальных предпринимателей 577. Мировой рынок индустрии 

досуха и развлечений представлен тематическими парками такими как Диснейленд, 

городами азартных игр- Лас Вегас,огромными аквапарками, специализированными 

торгово-развлекательными центрами только одной темы- например, горнолыжными 

круглогодничными парками.В г.Бишкек (из открытых данных) сфера досуга и 

развлечений представлена в виде 3 парков отдыха,1 колеса обозрения, 2 зала 

боулинга,1 поле для игры в гольф,5 кинотеатров, 9 торгово развлекательных центров ,в 

основном с детскими зонами игр,3 музея, 3 театра. Досугое развлечение представлено 

образовательными услугами обучения профессии парикмахера, мастера маникюра-

педикюра, визажиста,массажиста,портного, повара-кондитера,автоводителя,сиделки, 

языковых курсов. 

На сегодняшний момент в г.Бишкек зарегистрированы 17 кулинарных школ, из них 

4-это кулинарные студии. Основная деятельность данных студий- это приготовление 

тематических мастер-классов под руководством шеф-повара; мастер-шоу- когда шеф-

поваров показывает, рассказывает об истории блюда, методах приготовления,а 

пришедшие на мастер шоу гости, знакомятся на шоу, наблюдают, затем пробуют все  

приготовленные блюда; берут индивидуальные уроки у шеф повара ; проведение 

мастер классов  для детей разного возраста-от дошкольников до  учреждений 

старшеклассников; проведение корпоративных тимбилдингов для крупных фирм ; 

семейные праздники, дни рождения, девичники. 

Кулинарные студии работают по индивидуальному патенту, если в программе есть 

кулинарная подготовка поваров, то кулинарная школа берет в местном отделе Мин 

образования лицензию на образовательную деятельность. 
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Техническое оснащение кулинарной студии –это оборудованная технологическим 

оборудованием кухня и зал; плита, духовой шкаф, холодильники, раковины для мытья 

продуктов, для мытья посуды,рук; полки для хранения продуктов, инвентаря, посуды, 

скатерти.Стиральная машинка для стирки фартуков, салфеток. 

Для демонстрации фильмов и распечатки и работы с текстом кулинарных книг- 

компьютер, проектор, экран, принтер. 

Для уборки помещения- современное поломоечное уборочное оборудование и 

средства для уборки помещений. 

Кулинарные студии расположены в 4 разных районах г.Бишкек,все открылись в 

2016 году, самая крупная открылась в 2017 году. 

При интервью, управляющие ответили, что кулинарные студии, это не основной 

вид заработка, а дополнительный вид, как инструмент маркетинга по продвижению 

основного вида продукции. 

Помещения у 2х кулинарных студий являются собственностью,2 –арендуют. 

Основной проблемой явились общие - что не все шеф-повара могут вести мастер-

классы- одновременно вести разговор и готовить. 

Выводы: сфера досуга и развлечений в г.Бишкек требует внимательного и 

глубокого и детального изучения. 

Результаты исследований могут быть использованы для организации 

предпринимательской деятельности в сфере досуга- кулинарного просвещения. 

PS. На момент написания исследования одна из кулинарных студий была успешна 

продана другим собственникам. 
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Аннотация  

Учурда маалымат технологиялардын өнҥгҥҥсҥ өтө ылдам темп менен өсҥҥдө. Кҥнҥбҥздө 

университеттин негизинде көптөгөн конференциялар өтҥҥдө, ал эми академиялык публикация 

(жарыялоо) процесстери  өзунун мурдагы иш жҥргҥзҥҥ шарттарын өзгөртҥҥдө. Буга байланыштуу 

белгилҥҥ бир багытта жасалган маалымат системаларынын кызмат аспаптарын публикацияда колдонуу 

кҥндөн кҥнгө артууда. Атап айтканда, конференция материалдарын, илимий публикацияда көрсөтҥлгөн 

кызматтардын авторго публикация процессин жеңилдетҥҥ жана тездетҥҥнҥ максатында кагаз тҥрҥндө 

эмес электрондук тҥрдө жҥрҥзҥҥ тенденциясы байкалууда. Мындай көрҥнҥш учурдагы басма уюмдарына 

таандык веб сайттарда берилген кызматтардын жана илимий иш авторлоруна сунулган пайда таасиринин 

ченөө зарылчылыгы чыгууда, анкени учурда көптогөн системалар иштелип чыккан. Бул системалардын 

кээ бири коммерциалык системалар болсо, башкалары, биздин топ иштеп чыккан система сымал, 

университеттердин системалары. Мисалы, Willinsky, 2005 изилдөө иштеринде British Columbia 

Университети Коомдук Билдирҥҥ Долбоору (Public Knowledge Project) чегинде иштелип чыккан Ачык 

журнал системасы (Open Journal System - OPJ) журнал даярдоодо жана публикациялоо программдык 

жабдыктарынын даярдоо жана системасында бир журнал даярдоого байланыштуу жазуу иштери жана 

административдик иштерге берилген убакыт жана бул иштерди жҥргҥзҥдөгҥ энергияны азайтуу 

максатында калыбы тҥзҥлҥп жана ошол эле убакта редакциялоо процессин каттоо жана 

натыйжалулугунун жогорулашы айтылган. Бул макалада, Кыргыз-Турк Манас университети тарабынан 

өткөрҥлгөн конференцияларды жана университетинин илимий иштерин чыгаруучу илимий журналына 

―Конференция жана Журнал контентин башкаруу, баалоо, оңдоо жана публикациялоо системасын‖ 

иштеп чыгуу процессинин негизги этаптары көрсөтҥлгөн. Бул контекстте, конференция веб-сайттарын 

тҥзҥҥнҥ автоматташтыруу жана илимий иштердин рецензия жана редакциялоо процесстеринин 

электрондук тҥрҥндө жургҥзҥлҥшҥ жана журналдын жетекчилик тарабынан аныкталган убакытка 

ылайык веб чөйрөсҥндөө публикациялоосун ишке ашырууну көздөйт. Ар бир программдык жабдыктын 

колдонумдуулугу, сайттын продуктивдҥҥлҥгҥнө жана эффективдҥҥлҥгҥнө таасирин тийгизип 

колдонуучулардын канаатын жогорулатат. Иштелип чыккан система онлайн кызмат көрсөтө турганы 

ҥчҥн, акыркы колдонуучу баалоо жҥргҥзҥлҥшҥ зарыл, анткени колдонуучу тарабынан системаны кабыл 

алуусунда эң маанилҥҥ тесттерден бири болуп эсептелет. Методология катары, сандык жана сапаттык 

анализдер колдонулду. Макалада, илимий мазмун башкаруу баалоо оңдоо жана публикациялоо 

системасы тууралуу колдонуучулардын көз караштары каралып, алардын колдонуу ыңгайлуулугу 

тууралу ой-пикирлери анкета жана интервьюлар жардамы менен тастыкталды. 

Ачкыч сөздөр: Илимий контент, Контент башкаруу, Баалоо, Оңдоо жана публикациялоо системасы, 

Колдонуучу көз карашы.  

DEVELOPMENT OF CONFERENCE AND JOURNAL CONTENT MANAGEMENT, 

EVALUATĠON, EDĠTĠNG AND PUBLĠSHĠNG SYSTEM: USERS’ PERCEPTION  

Abstract 

Currently, due to fast development of information and communication technologies, many processes are 

hold online. On the other hand, an academic publishing process requires many time and efford. Every year, 

Kyrgyz-Turkish Manas University hosts many conferences, thus, the need arises to develop an academic 

publication system, which would modify the terms of the processes, facilitates the abstract and full text 

processing workflow and asures up to date publication of conference materials and scientific publication. There 

are many systems which provide editorial processing; some are commercial systems, and others, as the one 

developed by our team, are university based systems. For example, Willinsky, 2005 University of British 

Columbia Public presented a research on development and user perception of the Open Journal System, 

developed within the framework of the Public Knowledge Project. Open Journal System – OPJ, is a software, 
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where the whole process, starting from the manuscript submission, the administrative and peer-review 

processing of the article can be done. The systems facilitates the process of article processing and publication 

more effective in terms of time and efford and thus, provides an increase in performance.  In this article, the 

main stages of the process of the academic publishing software development for the scientific journals of the 

Kyrgyz-Turkish Manas University are shown.  In addition, since the end-user evaluation plays a vital role on the 

usability of any software, the perception of authors and editorial board was evaluated. We utilized a qualitative 

analysis to measure how the system usability affects the productivity and efficiency of users on the developed 

scientific publication system. In addition, the qualitative analysis was used to evaluate the editorial teams‘ 

perception of the system considering the views of users on the system, and their opinions about the use of 

convenience and design of the system.  

Keywords: Scientific Content, Content Management and Evaluation, Editing and Publication System, User 

perception. 

1. Киришҥҥ 

Кҥнҥбҥздө академиялык публикация (жарыялоо) процесстери  өзунун мурдагы иш 

жҥргҥзҥҥ шарттарын өзгөртҥҥдө. Буга байланыштуу белгилҥҥ бир багытта жасалган 

маалымат системаларынын кызмат аспаптарын публикацияда колдонуу кҥндөн кҥнгө 

артууда.  

Атап айтканда, илимий публикацияда көрсөтҥлгөн кызматтардын авторго 

публикация процессин жеңилдетҥҥ жана тездетҥҥнҥ максатында кагаз тҥрҥндө эмес 

электрондук тҥрдө жҥрҥзҥҥ тенденциясы байкалууда (Bogunović ж.б., 2003). Мындай 

көрҥнҥш учурдагы басма уюмдарына таандык веб сайттарда берилген кызматтардын 

жана илимий иш авторлоруна сунулган пайда таасиринин ченөө зарылчылыгы чыгууда. 

Учурда көптөгөн интернет кызматтары пайда болууда, ошондуктан буз кызматтарды 

стандартташтыруу муктаждыгы пайда болууда. Буга байланыштуу веб-колдонмолор 

ҥчҥн кээ бир талаптар иштелип чыккан. Henriksson ж.б. (2007) интернет кызматтары 

сапатына таасир берҥҥчҥ алты ири жагдайлар сунуш кылган: (1) коопсуздук жана өздҥк 

маалыматты сактоо; (2) колдонуу ыңгайлуулугу; (3) мазмун; (4) кызмат көрсөтҥҥ; (5) 

колдонуучу катышуусу; жана (6) өзгөчөлҥктөрҥ. Колдонуу ыңгайлуулугу, сайт же 

программалык камсыздоону пайдаланууга жарактуу жана жогорку сапаттагы бир 

продукт болушунда маанилҥҥ мҥнөздөмөлөрдҥн бири болуп саналат. Веб аркылуу 

иштеген бир кызматтын колдонуу ыңгайлуулугун текшерҥҥ, анын дизайны жана 

ыңгайлуулук маселелер боюнча системаны текшерип, сайттын колдонуучулар ҥчҥн 

тҥшҥнҥктҥҥлҥктҥ көйгөйлөрдҥ аныктайт. Жалпысынан караганда, бул тесттерде 

баракчалардын жҥктөө ылдамдык менен иштебеген байланыштарды санын текшерилет 

(Nielsen, 2000). 

Интернет аркылуу иштеген кызматтар ҥчҥн дагы бир маанилҥҥ критерий – 

баракчаларды колдонуу мҥмкҥнчҥлҥктөр болуп саналат. World Wide Web Consortium 

(W3C) эрежелерине ылайык, мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ чектелген адамдар дагы веб аркылуу 

иштеген системаларды колдоно алыш ҥчҥн мҥмкҥнчҥлҥктөр тҥзҥлҥҥ зарыл. Бул 
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мҥмкҥнчҥлҥктөрдҥ тҥзҥҥ ҥчҥн веб контент колдонуу мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ боюнча 

колдонмо 1.0 (WCAG 1.0) W3C тарабынан иштелип чыккан эле. Азыркы учурда бул 

колдонмонун 2.0 версиясы дагы иштелип чыккан. 

Муну менен бирге, академиялык публикация (жарыялоо) процесстеринде 

коопсуздук маселеси дагы маанилҥҥ жагдай болуп эсептелет. Анткени бул тҥр 

системаларда, авторлогдук укугу сакталышы зарыл. Ошону менен бирге рецензиялоо 

процесси объективдҥҥ жҥргҥзҥлҥшҥ ҥчҥн аныктыкты, өздҥк маалыматты сактоо жана 

автор киргизген материалдардын бҥтҥндҥгҥн камсыз кылуу керек. Мындан тышкары, 

ошондой эле интернет чечимдерди колдонуу менен байланышкан проблемалар бар. 

Туура эмес код жазуу практикалар тейлөө ҥзгҥлтҥккө алып, маалыматтарды жоготууга 

же толук токтоосуна желе арызын алып келет желе сыяктуу SQL иньекция кол 

салуулар, кайчылаш сайт скрипт кол салуу сымал коопсуздук критерияларды бузууга 

алып келиши мҥмкҥн.  

Бир програмдык жабдыкты иштеп чыгуу абдан татаал, көп убакыт алуучу жана 

кымбат процесс болуп эсептеинет. Көптөгөн програмдык жабдык иштеп чыгуучу 

компаниялар учурда иштеп чыккан програмдык продуктту сатуу ҥчҥн аны бир канча 

тестрлөөлөрдөн өткөрҥҥсҥ зарыл. Колдонуучу тесттер, эң негизги тесттердин бириси 

болуп эсептелинет, анткени колдонуучу тарабынан кабыл алынуу – програмдык 

жабдыктын сатылуусуна тҥздөн тҥз таасир берҥҥчҥ көрсөткҥчтөрдҥн бири. Бул иште, 

бир канча илимий журнал ҥчҥн иштелип чыккан илимий басма системасын дизайны 

жана жогоруда белгилеп кеткен көйгөйлөргө каршы системанын тестрирлөөсҥ 

жҥргҥзҥлгөн. Бул изилдөөнҥн негизинде програмдык жабдыктарды колдонуучулар 

тарабынан кабыл алуу жана бул продуктун ийгиликтҥҥ атандаштыкка туруктуулук бере 

турганы изилденип чыккан. 

2. Адабият талдоо 

Илимий иштерин чыгаруучу иш процесстери абдан татаал, кымбат, көп убакыт 

сарптаган жана манилҥҥ салым жана техникалык база талап кылат. Азыркы учурда 

электрондук журналдар жана онлайн иш процестерин жҥргҥзҥҥ системалар абдан көп. 

Бул сыяктуу системалардын курулушу жана колдонулушу журналдын иш процессин 

ачык тҥрдө өткөрҥлҥшҥнө жардам берет. Андан тышкары, мындай системалар 

журналдын индекстерге кирҥҥсҥнө жардам берет, анткени онлайн система 

макалалардык оңой табылышына жол ачат. Бирок, азыркы онлайн журнал чыгарган 

системалардык көбҥ бир гана журналга макала жөнөтҥҥ, бул макалага жеткилҥҥ 
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кишилере көрҥҥ мҥмкҥндҥгҥн берҥҥ жана системага жҥктөлгөн макалаларды сактоо 

мҥмкҥнчулҥктөрҥн гана берет. Илимий макала чыгаруу процессин башынан аягына 

чейин онлайн жҥргҥзө алган система азыркы учурда жок.  

 Жалпысынан илимий басма системасы колдонуучулары техника адиси эмес. 

Ошондуктан, илимий басма системасы жабдыгында веб контент башкаруу системасы 

колдонулат. Анткени веб контент башкаруу системасы аз техникалык билим 

керектиргени менен колдонуучулар веб сайттан макала киргизҥҥ, жөнөтҥҥ, баалоо 

сыяктуу иштерин аткарууда оңой колдонууга мҥмкҥнчҥлҥк берет. Мындай веб контент 

башкаруу системасын колдону программалоо же маркар программалоо тилдери 

жөнҥндө аз билими болбогон колдонуучуларга карата  веб сайттын башкаруу 

милдеттерин жеңилдетҥҥгө атайын жасалып чыккан башкаруу аспаптары  (Johnston, 

2013). 

Илимий публикация системасы ҥчҥн модель катары колдоно турган  3 тҥрдөгҥ веб 

контент веб контент башкаруу системасы бар: оффлайн, онлайн жана гибрид 

системалары (Mauthe жана Thomas, 2004). Илимий контент публикациялоо 

процессинин негизги маселелеринен бири  системасы отчеттор, карап чыгуу иштери 

жана макаланы жарыялоо ҥчҥн акыркы чечим көп убакытты талап кылат Бул максатта, 

баалоо жана жарыялоо процессин тездетҥҥ ҥчҥн курулган системага муктаждык болгон 

(Ellison, 2011).  

2003 жылы Бургович жана достор тарабынан сунулган электрондук журнал 

башкаруу системасы ҥч катмардуу маалымат системасы архитектурасын колдонуп 

курулган: объектиге багытталган PHP (PHP Hypertext preprocessor) иш логикасын ишке 

ашыруу ҥчҥн серверде файл команда тили катары колдонулган; берилиштер базасы 

байланышы катары PostgreSQL, Apache web сервери SSL шифрлөө механизми менен 

бирге акыркы колдонуучуга HTML контентин сунуш ҥчҥн колдонулунган. Willinsky 

(2005), изилдөө иштеринде British Columbia Университети Коомдук Билдирҥҥ 

Долбоору (Public Knowledge Project) чегинде иштелип чыккан Ачык журнал системасы 

(Open Journal System - OPJ) журнал даярдоодо жана публикациялоо программдык 

жабдыктарынын ички иштерин көрсөткөн. Бул макалада ачык журнал системасында 

бир журнал даярдоого байланыштуу жазуу иштери жана административдик иштерге 

берилген убакыт жана бул иштерди жҥргҥзҥдөгҥ энергияны азайтуу максатында 

калыбы тҥзҥлҥп жана ошол эле убакта редакциялоо процессин каттоо жана 

натыйжалулугунун жогорулашы айтылган. Бул долбоор 3 жыл созулуп, жалпы  

бюджети $155.000 тҥзгөн. Бирок кээбир системалар атайын бир журнал ҥчҥн курулган. 
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BIMF (Constantinescu жана Vlădoiu, 2010) системасы BMIF журналынын редакция 

иштерин колдоо ҥчҥн журналды балоо жана жарыялоо системасы катары иштелип 

чыккан. Система автордун жана байкоочулардын макалаларын системага киргизҥҥ, 

баалоо, документ көзөмөлдөө контролу жана өз ара жазышууларын жарым 

автоматташтырылышын камсыздаган. Туркияда TÜBĠTAK ULAKBĠM (2013) 

тарабынан иштелген DergiPark долбоору чегинде улуттук академиялык журналдары 

ҥчҥн журнал башкаруу системасы курулган. Бул системага азыркы учурда Туркиянын 

942 илимий журналы катталган.  

Көргөнҥбҥздөй эле, бул тҥрдө абдан көп системалар курулуп чыккан; Булар 

чөңдугу, ичиндеги функциялары, курулган платформалары менен аыйрмаланып турат. 

2006 жылы ноябр ьжана 2007 жылы июнь арасында Cyzyk жана Choudhury (Cyzyk жана 

Choudhury, 2008), ачык булак электроникалык публикация системалар боюнча чоң 

изилөө жҥргҥзҥшкөн. Башында авторлор жети системаны тандап алып, алардын 

аналиин жҥргҥзгөн. Бул системалар: Ehling, T. 2005, тарабынан курулган DPubS 

(Санариптик Публикация Системасы) (Ehling, 2005), Southampton Университетинин 

GNU Eprints системасы (Gutteridge, 2002), Net7 жана Pisa Университетинин 

HyperJournal системасы (Barbera жана Di Donato, 2006), British Columbia 

Университетинин Ачык Журнал Системасы (Willinsky, 2005), Rice Университетинин 

Connexions / Rhaptos долбоору, Uppsala Университетинин DiVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet) (Andersson, 2012) жана Topaz добоору  (2005) боюнча курулуп чыккан 

системалар болчу. Бул системалар ар кандпй платформаларда курулуп чыгып, ар бири 

окшошпогоп бирок маанилҥҥ өзгөчөлҥктөргө ээ болгондугу көрсөтҥлгөн. 

3. Метод жана материалдар 

3.1. Технологиялар  

Системаны иштеп чыгууда учурдун талабына жооп берген (modern) жана веб иштеп 

чыгууда (web development) кеңири жайылган технологиялар колдонулду. Бул система 

веб браузер аркылуу иштеген Client-Server applicatoin болот. Client Server арасында 

маалымттар HTTP (Hypertext Transfer Protocol)  протокол аркылуу ишке ашырылат.  

Сервер (back-end) бөлҥгҥн иштеп чыгуу ҥчҥн PHP 5.6 програмалоо тили жана 

объектке багытталган фреймворк Symfony 2.8  колдонулуп, эң ишенимдҥҥ жана 

эфективдҥҥ MVC архитектурасынын негизинде тҥзҥлдҥ.  Symfony фреймворк 

маалыматтарды башкаруу ҥчҥн Doctrine жана көрҥнҥштҥ чыгарууну жеңилдетҥҥ ҥчҥн 
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Twig шаблонун колдонот. Symfony фреймворкунда коопсуздук системасы абдан 

жакшы тҥзҥлгөн жана колдонууга абдан ыңгайлуу. 

Клиент (front-end) бөлҥк ҥчҥн HTML5, CSS3, JavaScript жана FontAwesome, Twitter 

Bootstrap, jQuery библиотекалары колдонулду  

Маалыматтар базасын башкаруу учун MySQL 5.5 берилиштер базасын башкаруу 

системасы колдонулду. MySQL веб application системалар арасында эң көп 

колдонулган система.   

3.2. Талдоо ыкмалары  

Бул иште, колдонумдуулулук теттери жҥргҥзҥлгөн. Жогоруда айтылып кеткендей, 

програмдык жабдыктарды колдонуучулар тарабынан кабыл алынуусу тҥздөн тҥз бул 

продуктун ийгиликтҥҥ атандаштыкка туруктуулук бере турганын билдире алат. 

Колдонумдуулулук, же колдонуу ыңгайлуулугу, – бир веб баракчасынын же веб 

сайтынын колдонмосу оңой жана сапаттуу болушу ҥчҥн маанилҥҥ критериялардын 

бирөөсҥ. Веб колдонумдуулугун тест периодунда биринчиден системанын дизайны 

тесттен өткөрҥлөт, колдонумдуулук маселелер бар болсо анын канчалык олуттуу экени 

каралып баардык системанын колдонумдуулук деңгээли аныкталат (Nielsen, 1994). 

Негизинен бул тест ҥчҥн сайттын жҥктөө ылдамдыгы, башкы беттин көлөмҥ жана 

иштебеген байланыштардын саны сыяктуу тесттер менен өткөрҥлөт (Nielsen, 2000). 

Акыркы колдонуучуну баалоо: электрондук чөйрөдө жер алган илимий публикация 

кызматтарынын колдонумдуулугу маанилҥҥ орунга ээ болууда. Стандартташтыруу 

(ISO) эл аралык уюму тарабынан даярдалган 9241-11, (2012) стандарттына карата 

―колдонумдуулук‖ бир продуктун конкреттҥҥ колдонуучулар тобу тарабынан 

аныкталган контекст жана милдеттер чегинде эффективдҥҥ, натыйжалуу жана 

пайдалануучулар ыраазы болуучу өзгөчөлҥктөргө ээ болгонун билдирет. 

Колдонумдуулук бир интернет сайтынын колдонгонго жеңил болушунун жана 

пайдалануучулардын керектөөлөрҥн канааттандырууга жөндөмдҥҥ экенин аныктоо 

жагынан абдан маанилҥҥ (del Rio, 2013). Интернет сайтынын колдонумдуулугу, 

сайттын  продуктивдҥҥлҥгҥнө жана эффективдҥҥлҥгҥнө таасирин тийгизип 

колдонуучулардын канаатын жогорулатат (Asiimwe жана Lim, 2010). Ошондуктан, 

иштелип чыга турган ―Илимий мазмун башкаруу баалоо оңдоо жана публикациялоо 

системасы‖ онлайн кызмат көрсөтө турганы ҥчҥн, акыркы колдонуучу баалоо 

жҥргҥзҥлҥшҥ зарыл, анткени колдонуучу тарабынан системаны кабыл алуусунда эң 

маанилҥҥ тесттерден бири болуп эсептелет.  
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Коопсуздук тести: Веб сайттарда коопсуздук өтө маанилҥҥ болуп саналат. Интернет 

баракчаларын тҥзгөн объектилер маалыматты тастыктап, б.а. аутентификациялап жеке 

маалыматтардын коопсуздугун жана бҥтҥндҥгҥн колдой алышы керек (Gefen ж.б., 

2003; Zhao жана Zhao, 2010).  

3.3. Изилдөө кадамдары  

Програмдык жабдык колдонуучу тарабына кабыл алынуушу ҥчҥн, ал бир канча 

талаптарга жооп бериши керек. Nielsen (2003) тарабынан изилденип чыккандай, бул 

талаптарга жооп берип бербешин биз колдонуучу тесттери аркылуу тастыктай алабыз. 

Бул метод 3 кадамдан тҥзҥлөт. Билгенибиздей эле, ар бир продук ҥчун өз 

колдонуучулары бар. Ошондуктан, биринчиден, биз программалык жабдыктын 

колдонуучуларын табышыбыз керек. Колдонуучу тобу тандалганда, аларга програмдык 

жабдыкты колдонуп бир канча негизги операцияларды жҥргҥзҥҥсҥн суранабыз. 

Колдонуучулардын ой-пикирлерин чогултуп, кайсы тапшырмаларды аткаруу оңой, 

кайсылары оор болгондугу тууралуу жыйынтык чыграбыз. Nielsen‖дин (2000) 

изилдөөсҥ, програмдык жабдыктын колдонуучу тесттерин жҥргҥзҥҥ ҥчҥн 5 

колдонуучунун жооптору жетиштҥҥ экенин аныктап чыккан.  Эгерде програмдык 

жабдыкты колдонууда, колдонуучлар бир канча группага бөлҥнө турган болсо, ар бир 

группадан 3-4 колдонуучуну тандап, тестирлөө жҥргҥзҥлҥшҥ сунушталган (Nielsen, 

2012). Биз иштеп чыккан системада бир канча колдонуучу топтор болгондуктан, бир 

―автор‖ рольуна ээ болгон 5 колдонуцчуну жана ―редактор‖ ролуна ээ болгон 4 

колдонуучулардын система тууралуу көз караштарын топтоп, тапшырмаларды 

аткаруудагы көйгөйлөрҥ тууралуу анализ жҥргҥздҥк.  

Тестирлөө суроолор, Fisher жана Wright (2010) сунуштаган сурамжылоодон 

алынып, биздин системага ылайыкталган. Тест 3 этаптан тҥзҥлгөн. Биринчи этапта 

колдонуучулар тууралуу жалпы маалымат алынган. Ушул эле этапта, колдонуучуларды 

бул сымал системалар менен иштөө тажрыйбасы туралуу суролор суралган. Кийинки 

этапта, системанын эски версиясы тууралуу маалыматтар чогултулан. Бул этап ҥчҥн 3-

4 кадамдан турган 6 тапшырма тҥзҥлҥлгөн. Бул кадамдардын акыркылары, системанын 

дизайны тууралуу суроолор болду. Тапшырмалар тууралуу ой-пикирлер, 5 баллдык 

Ликерт тҥрҥндөгҥ суроолор катары берилген сурамжылоого жаздырылган. Жооптордо, 

1  - ―тапшырманы аткаруу өтө оор экен‖ди бирдирсе, 5 - ―тапшырманы аткаруу абдан 

жеңил болду‖ жоопту билдирди. Алгачкы 2 тапшырма эки топ ҥчҥн бирдей тҥзҥлгөн. 

Бул тапшырмаларда колдонуучулар системага катталып, өздҥк профильдерини 

активациялоосу суралган. Кийинки 4 тапшырма, колдонуучулардын рольуна жараша 
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берилген. Автор рольуна ээ болгон колдонуучуларга, илимий макаланы система 

аркылуу журналга жҥктөөшҥ тууралу тапшырмалар берилсе, ал эми редактор рольуна 

ээ болгон колдонуучуларга бул илимий макалаларды баалоо ҥчҥн керектҥҥ кадамдар 

тууралуу тапшырмалар берилген. Тапшырмалар аткарылып аткан учурда, 

колдонуучулар система тууралуу айткан комментарийлер дагы анализге алынган. 

Ҥчҥнчҥ этапта ушул эле тапшырмаларды жаңыдан иштелип чыккан система 

аркылуу аткарылышы талап кылынган. 

4. Жыйынтыктар 

Башында, колдонуучулар тууралуу жалпы маалымат тууралуу жыштык анилизи 

жҥргҥзҥлдҥ. Жыйнтыктарга карсак, колдонуучулардын көбҥнҥн компьютер 

сабаттуулугу орто деңгээлде болгонун көрө алдык. Көбҥнчөсу текст менен иштеген 

программалар менен иштөо тажрыйбасы болгонун көрө алдык. Редактор рольундагы 

колдонуучулар, онлайн илимий макала иштетҥҥ системалар менен иштөө тажрыйбасы 

болгонун айтышкан. Автор рольундагы колдонуучулардын экөө мурун бул тҥр 

системаларды колдонуп көрбөгөнҥн айткан.  

Жогоруда айтылгандай, колдонуучу тесттери 2 кҥн ичинде аткарылган. Биринчи 

кҥнҥ эки система аркылуу тапшырмалар берилсе, экинчи кҥнҥ жаңы система аркылуу 

аткарылышы талап кылынган. Тестирлөө жыйынтыктары төмөндөгҥ жадыбал 1де 

берилген.  

Жадыбал 1: Жаңы жана эски илимий контент башкаруу системалар аркылуу 

тапшырмаларды аткаруу оңойдугун баалоо 

Тапшырмалар  Редоктор Автор 

  Жаңы ПЖ Эски ПЖ Жаңы ПЖ Эски ПЖ 

Тапшырма 1  4,67 4,00 4,80 4,14 

Тапшырма 2  4,33 3,92 4,30 3,70 

Тапшырма 3   4,38 3,75 4,55 3,93 

Тапшырма 4  4,33 4,12 4,35 3,90 

Тапшырма 5  4,50 4,08 4,53 4,05 

Тапшырма 6  4,00 3,75   

Cumulative rating (average) 4,32 3,94 4,47 3,97 

Design (average) 4,42 3,79 4,60 3,76 

*ПЖ – програмдык жабдык 

Тапшырмаларды атап айтып кетсек, биринчи тапшырмада колдонуучулардан 

системага каталуусу суралган. Экинчи тапшырмада, өздҥк профильди активациялоо 

жана жаңылоо операцтясы жҥргҥзҥлҥшҥ суралган. 3-6 тапшырмалар авторлор ҥчҥн 

башка, редакторлор ҥчҥн башкача тҥзҥлгөн. Авторлор ҥчҥн ҥчҥнчҥ тапшырмада 
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илимий макаласын системага жҥктөшҥ суралып, төртҥнчҥ тапшырмада илимий 

макаланын статусу тууралуу маалымат карап билҥҥ, бешинчи тапшырмада макаланы 

оңдоп кайрадан жҥктөө, ал эми алтышчы тапшырмада бул системадагы өзҥнҥн иштөө 

тарыхчасын карап билҥҥ талап кылынган. Редакторлор ҥчҥн ҥчҥнчҥ тапшырмада жаңы 

журналга жиберилген илимий макаланы ал макала менен алектене турган редактор 

жардамчыларына жиберилиши, төртҥнчҥ тапшырмада илимий макаланы адистерге 

жиберҥҥ, бешинчи тапшырмада макала тууралуу адистердин сын-пикирин алуу, ал эми 

алтышчы тапшырмада бул системадагы өзҥнҥн иштөө тарыхчасын карап билҥҥ талап 

кылынган.  

Жыйынтыкарга карай турган болсок, эски системанын жалпы баасы 3.95 упай 

тҥзгөн. Ал эми жаңы тҥзҥлгөн система болсо колдонуучулардын баалоосуна жараша 

4.39 упай алган. Ошондой эле, автор рольундагы колдонуучулар системады редактор 

рольундагы колдонуучуларга караганда жогоруурак баалаган, редакторлордун жалпы 

баасы 4.22 болсо, ал эми авторлордуку 4.13 тҥзгөн. Тапшырма аткарып аткандагы 

колдонуучулардын комментарийлерине жараша, эски системанын эң негизги көйгөйю, 

ал жабдыкт тҥшҥнҥксҥз болглну деп айтылды. Айтып кеткендей, ар бир тапшырманын 

акырында суралган дизайн тууралуу суролор боюнча орточо маанилерди чыгара турган 

болсок, аңы системаны колдонуучулар жогору баалаган.  

Тапшырмалар аткарылып аткан учурда, колдонуучулар система тууралуу айткан 

комментарийлер дагы анализге алынган. Бул анализ жыйынтыгы боюнча, 

колдонуучулар жаңы система эксиге караганда ишенимдҥҥ кабыл алынганы ортого 

чыкты. Детальдуу суроолор аркылуу, колдонуучулардын бул ою толугу менен 

системанын дизайнына таянгандыгы табылды. Эң кызыктуусу, бул ишенимдҥулҥк, 

шилтемлердин сол тарапка алынып, эски системада колдонулган алдыга тҥшҥҥ 

(dropdown) менюлар алынып салгандан чыгып келгени аныкталды.  

5. Талкулоолор жана алдыдагы изилдөөлөр 

Бир програмдык жабдыкты иштеп чыгуу абдан татаал, көп убакыт алуучу жана 

кымбат процесс болуп эсептелинет. Програмдык жабдыктарды акыркы учурда 

коммерциялык аспап болгону баардыгыбызга маалым. Көптөгөн програмдык жабдык 

иштеп чыгуучу компаниялар учурда иштеп чыккан програмдык продуктту сатуу ҥчҥн 

аны бир канча тестрлөөлөрдөн өткөрҥҥсҥ зарыл. Илимий контент башкаруу системалар 

бир гана эмес, бир канча журналды башкарууга мҥмкҥнчҥлҥк тҥзө алыш керек. Ошол 

эле учурда, жаңы журналдарды кошуп, аларды дагы башкаруу мҥмкҥнчҥлҥгҥ тҥзҥлөт. 
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Системада процесс макала жҥктөө менен башталып, макала негизинде жҥргҥзҥлөт. 

Жҥктөлгөн файл система тарабынан .pdf форматына которулуп, макала онлайн туура 

жҥктөлгөнҥ, метаберилиштер туура тҥзҥлгөнҥн автор тарабынан ырасталат. Автордун 

макулдугун алгандан кийин, баардык документтер редакторго жөнөтҥлөт.  

Макала редакторго келгенден кийин макала баалоо процесси башталат. Редактор 

макаланы биринчи баалоодон өткөрҥшҥ керек. Биринчи баалодон өткөн макала жалпы 

баалоого жөнөтҥлөт; бул процесс макала журнал тарабынан кабыл алынганга же кабыл 

алынбай турганы жөнҥндө чечим чыгарганга чейин иштейт. Система дизайны 

жогорудагы процедуралардын баардыгы онлайн тҥрҥндө жҥргҥзҥлҥшҥн камсыз кылат 

жана ар бир операциондук системасынын текшерҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥнө ээ болушу ҥчҥн 

система тарабынан каттого алынат. Система жеңил жана колдонууга оңой болушу 

зарыл, бирок иш процесси контролу, бир макаланын бир канча жолу системага 

киргизип бир канча багыттык редакторлорго жөнөтҥҥ сыяктуу кайталанууларга жол 

бербегенге бекем болушу зарыл. 

Мындан сырткары, макаланын жарыялоо процесси автор, рецензент жана 

редактордун өз ара аракетенҥҥлөрҥнҥн ар бир этабында тийешелҥҥ эскертҥҥ 

билдирҥҥлөр мҥмкҥнчҥлҥгҥн касыз кылт.Система ошол эле учурда автоматтык тҥрдө 

отчетторду чыгарып турат.  

Макала кабыл алынгандан кийинки иш процесси басма офисине өтөт. Басма офиси 

кабыл алынган макаланы журнал шалонуна карата жөнгө салынышы зарыл. Бул 

системага каттосунда болгон журналдардын ар биринин өзҥнчө шаблону болушу 

мҥмкҥн. Макала басма офиси тарабынан ылайыктуу форматка келтирилгенден кийин 

авторго өзгөртҥҥлөрдҥ ырастоо же автор өзҥ өзгөртҥҥлөрдҥ киргизҥҥгө мҥмкҥнчҥлҥк 

бериш ҥчҥн макала авторго жөнөтҥлҥҥгө тийиш. Бул процесстер системада онлайн 

тҥрҥндө ишке ашыруу планданууда. ―Илимий мазмун башкаруу баалоо оңдоо жана 

публикациялоо системасына‖ редакциялоо жана кабыл алууларды тастыктоону жөнгө 

салуучу система иштелип чыгат. Колдонуучуга редакциялоо жана тастыктоо 

системасына кириши ҥчҥн жалпы системага кирген пароль жана логин колдонулса 

болот, же болбосо автоматтык тҥрдө ар бир кабыл алынган макала ҥчҥн атайын 

шилтеме берилет. Макаланы редакциялоодо онлайн тҥрҥндө жҥргҥзҥлҥшҥ менен 

системада окшош документтер кайталануу маселеси чечилет. Автор макаланын акыркы 

форматын тастыктагандан кийин, экранга макаланын вебде жарыялана турган 

версиясын да тастыктаганын билдирген кнопкасын баскандан кийин ал макалага эч 

кандай редакциялоо киргизилбей тургандыгы жөнҥндө эскертҥҥ чыгат. оңдоолор кабыл 
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алынгандан кийин макала журналдын веб сайтында online first тҥрҥндө, башкача 

айтканда "башкы онлайн тҥрҥ" форматында жайгаштырылат же болбосо тандалган 

журнал санына карата жайгаштырууга мҥмкҥн болот.  

Илимий мазмун башкаруу баалоо оңдоо жана публикациялоо системасына, баардык 

жасалган иштер онлайн кызматы тҥрундө сунулат. Мындан тышкары, системада тил 

өзгөртҥ опциясын сунуштайт, кыргызча, англисче жана орус тилинде болуп келечекте 

көп тилдҥҥ колдоо каражаттары менен камсыз кылынат.  

Ошондуктан бул система биздин региондогу башка басма мекемелери тарабынан 

колдонгонго даяр онлайн платформасын боло алат. Жогоруда айтып кеткендей эле, 

интернет аркылуу иштеген системалардын бир канча критерийлерге жооп берҥҥсҥ 

зарыл. Алдыдагы изилдөөлөрдө баардык айтылып кеткет тесттердин жҥргҥзҥлҥшҥ 

пландалууда. 

Бул изилдөөдө көрө алганыбыздай, колдонуучу тарабынан дагы система кабыл 

алына турганы тастыкталды. 
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Abstract 

People from remote regions are more often in the high-risk groups due to lack of qualified education. On the 

other hand, distance education is a method of education where a student is not necessarily physically present at a 

school and educators and students can access resources, evaluate, can communicate with each other and can help 

their education. Currently, the use of printed resources mainly in educational institutions brings two problems to 

the agenda. The difficulty in accessing these printed resources in rural areas (economic costs such as printing 

costs, distribution and storage) and sustainability (generally environmental reasons). The prominence of such a 

system is more evident when considering rural areas. The development of distance education systems brought 

the light to the use of information management systems in education such as Learning Management Systems 

(LMS), which were an efficient and effective way to organize the educational process and made possible gains in 

the instructional technology of power, speed, and accessibility. If the system is in use, the commitment to the 

printed resources will be reduced and a non-sustainable application will be avoided. Thanks to the system, it will 

be easier to access the resources provided by the virtual environment, so that the inequality of possibility will be 

prevented. Students will be encouraged to deliver their training and assignments through the system in this way. 

This will make it easier for educators to evaluate their homework and an archive will be available for later 

access. Preliminary research in the implementation of web-based distance education in the Kyrgyz Republic 

showed that there are few LMS used in the country, which works at the higher education level. Also, these 

systems do not recall the world experience. In addition, current practices in the KR are of chaotic nature, since 

there was no research conducted to systemize and analyze the situation. Systems, which are currently in use, 

mostly work as document management systems in higher education, not as tools, which provide the knowledge 

itself. Thus, there was a need to systemize these data. Therefore, since our target group is educators, students and 

educational institutions that are potential platform users, we have performed a qualitative analysis to analyze the 

students‘ perception and interviews with educators. Part of the data was obtained through surveys and 

interviews. Results of the survey will be used for the development of LMS, adapted to the local needs. 

Keywords: Usability, distance education, web application, interface design, online education system.  

1. Introduction 

Today‘s society faces a global wide economic downturn. The unemployment rate is ever-

climbing and as a result of the society itself, predominantly the youth is concerned with the 

economic uncertainty. This uncertainty raises the demand for relatively high paying specialty 

jobs. Consequently, the need for these individuals to up-skill themselves and become more 

employable is critical for economic regeneration and social stability. This problem is even 

more concerning in the rural and remote regions.  People from remote regions are more often 

in the high-risk groups due to lack of qualified education. The demand for education is ever 

rising but due to some challenges such as access to the printed materials, overcrowded 

classrooms and high workload of teachers these students are at a high disadvantage in terms 

of education quality. In Kyrgyzstan, 66.4% of people live in rural areas (National Statistics 

Committee of the Kyrgyz Republic, 2014, p. 177). However, in Kyrgyzstan, access rates to 

higher education for individuals from low socioeconomic status, predominantly rural 
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backgrounds are only 20%, compared to 71% for individuals of high socioeconomic status, 

predominantly urban backgrounds (Chien et al., 2017, p. 30). This brings up the need for a 

different approach to education. With the help of technology, we can offer some solutions to 

this problem, one of which is the distance learning instead of traditional face to face learning 

method. In this case, the most promising environment for distance learning is the Learning 

Management System (LMS). 

Using LMS for distance learning will allow students to access learning materials, submit 

their assignments, collaborate with other students regardless of their location. The teachers 

can automate the evaluation of the test, monitor the student‘s progress and create archives for 

the course. In addition, use of the resource can be drastically lowered, in terms of paper. 

Decreased use of printed materials will allow the institute to lower its carbon footprint. In 

terms of finance, the decreased use of printed materials will help both parties, institute and 

students, since not all students may have means to purchase textbook and other printed 

materials. In addition, LMS will give will solve the problem of storing the so-called printed 

materials and will give chance to create a more detailed, easy to control archive which will aid 

educators and students more.  

While most of the developed countries already adopted this method, either by blending it 

with the traditional face to face learning methods or solely using the LMS for some courses, 

the developing countries still struggle with challenges. Because of the failed implementations 

of the LMS, most of the systems are either abandoned or just used as a content management 

system. 

This study shows some of the reasons why LMS implementations failed and what can be 

done to ensure a successful implementation.  

2. History of Distance Education 

Even though the concept of LMS is relatively new the root actual concept of Distance 

Education (DE) dates back to the late 1800‘s.  Being one of the first forms of DE, the 

correspondence course study has been put to use by Sir Issac Pittman.  To be precise Sir Issac 

Pittman‘s Correspondence Collages was founded in 1840 England (Matthews, D. 1999). Sir 

Issac Pittman took advantage of free mail delivery to rural areas to reach his students and 

provide them with study materials. Early participants of distance education were 

predominantly from rural areas or remote areas. These students did not have geographical 

access to educational institutions. The concept of correspondence course study allowed 
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students to get a degree, despite their geographical challenges such as living in the rural areas 

or their schedule challenges, for example, having a full-time job.  

 Students worked on their subject independently which gave them more flexibility on their 

personal schedules. The interaction between students and the faculty was limited to one way 

communication hence the mailing method. As the word got around within few decades the 

method of correspondence course was adopted by several countries including Germany, 

Canada, Australia, the Soviet Union, Japan, and the United States (Matthews, 1999). 

2.1. Generations of Distance Education 

Primarily early distance education courses made use of First and Second Generation 

communication technologies. With the advancements in technology, new medias emerged 

such as radio and television.  The first generation of communication, from 1850 to 1960, was 

generally one technology consisting of print, radio and television. On the other hand, the 

second generation made use of multiple media technologies. These include audiocassettes, 

television, videocassettes, fax and print. 

As there are many definitions of distance education, there are many names for distance 

education as well. Generally, the first and second generation distance education was referred 

as; 

 Correspondence Courses, 

 Extension Courses, 

 Extended Studies, 

 Home Study, 

 Continuing Education, 

 External Studies, 

 Self-paced Studies, 

 Independent Studies and 

 Distance Learning. 

As for the case of third and fourth generation distance education, the terms used to 

describe them include;  

 Cyber Education, 

 Online Education,  

 Virtual Education,  

 Technology-supported Education,  

 Hybrid Education,  
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 Distributed Learning,  

 E-learning and 

 Web-based Education. 

However, despite all diversity of terms used to define a distance education, the idea 

behind this type of education is that students and teachers do not necessarily meet and conduct 

the teaching process the way it is done in traditional education. Moreover, is some types of 

distance education, there is no need to time synchronization for students and teacher in 

classes.  

2.2. Distance Learning, Blended Learning and Learning Management Systems 

Distance learning is defined as an approach to education method that is a working model 

which aims to decrease the pressure of internal and external factors within an educational 

system (Anderson & Dron, 2010; Moore & Kearsley, 2011). With the advancements in digital 

technology, distance learning became a much more involved education method since e-

learning or LMS and other Computer-Mediated Communication (CMC) tools. The LMS is 

not necessarily and solely used by itself. The blended learning approach is the mix of both 

traditional face-to-face method and the LMS, the process of learning happening both physical 

environments such as classroom and an online environment (Horn & Staker, 2012). This 

approach aims to benefit from both of the methods by utilizing their possibilities, therefore 

making most of the students learning potential. 

To gain an insight on the issue of failing adoptions of LMS we have reviewed some of the 

past research about this subject.   

3. Methodology 

3.1. Implementation of LMS and Challenges Faced in Developing Countries 

The issue about the adoption of LMS is not only present in Kyrgyzstan but in other 

countries as well. While the foremost important challenge is the low ICT literacy rate there 

are other reasons as well. These challenges don‘t allow ICT solutions, in this case, LMS-

supported e-learning, to fulfill their potential. As many researchers noted, these challenges 

can be categorized as (Ruiz et al., 2006; Sife et al, 2007; Conde et al., 2014); 

 ICT illiteracy and feeling of discomfort while using ICT solutions 

 Poor maintenance and Inefficient User Support Strategies 

 Poor institution-wide regulations 

 Selection of LMS and usability problems. 
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3.2. User perception of LMS in this study 

In this study, a quantitative approach was utilized to examine if the challenges influence 

the user perception of the learning management systems. The experimental course was 

launched, where, along with the traditional educational program, an online education was 

used. The course is held in a class, and in the Moodle system, the video materials are 

presented along with presentations used in a class and reading material. In addition, 

assignments of the course are given via Moodle system. Thus, students, enrolled in this 

course, are also enrolled in the online system. Since one of the aimed of the study was an 

evaluation of interface design on a perception, in this stage of implementation, the default 

interface of the Moodle system was utilized. A survey was conducted using a paper-based 

questionnaire. Items of the questionnaire were designed to evaluate the effect of the 

challenges, listed above, on the students‘ perception of the Moodle system implementation at 

the university in the Kyrgyz Republic.  

4. Results 

4.1. Internet Accessibility and Knowledge gap Between LMS Stakeholders 

In this study, the quantitative analysis was conducted based on the survey among 

university students, who take a course with a hybrid type of education. Lessons are provided 

on a traditional basis, however, as a supplementary material, an online material is given using 

Moodle learning management system. A total of 42 questionnaires were distributed in a 

paper-based form. However, 3 questionnaires were discarded due to incomplete information 

provided by respondents.  

Despite the fact that the Computer Science course is obligatory at the higher education 

level, the research by Ismailova and Muhametjanova (2016) showed that the level of 

computer literacy was quite low among students. In addition, the attitude toward internet 

technologies as an educational tool is not supported among young people in the country 

(Muhametjanova & Ismailova, to appear). 

In the study which has been done in the South Africa Internet inaccessibility of the 

students is one of the main concerns (Ssekakubo et al., 2011). This is not a huge concern in 

case of Kyrgyzstan. Because according to the data provided by International 

Telecommunications Union (ITU, 2017), the percentage of individuals using the internet in 

the Kyrgyz Republic reached 34.5% in 2017, up from 23% in 2013. This steady increase is 

achieved thanks to the lowering prices of mobile broadband packages availability of 

smartphones and increased popularity of social network tools such as WhatsApp and 
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Instagram. Our survey further shows that all of our students have a daily access to the internet 

and personal technological devices to access the materials ().  

Table 2).  

Table 2: Access to internet and personal technological devices 

 Frequency Percentage 

Do you have daily access to internet 
Yes 39 100 

No 0 0 

Do you own a laptop 
Yes 30 76.9 

No 9 23.1 

Do you own a smartphone 
Yes 24 61.5 

No 15 38.5 

These results show us that most of our students either use a laptop or a smartphone or both 

in their daily life. At the same time, 30.8% of the students use PC and 7% stated they use 

Mac, while none of the students stated they don‘t have any personal technology equipment to 

access the internet.  

But the knowledge gap between LMS stakeholders do exist and is an important concern. 

Even though that is an insufficient training, while most of the educators and some staff get 

trained about the use of the LMS students are left to figure out the system by themselves. In 

this case, an easy to access documentation and tutorial is a must for all parties of the LMS 

stakeholders. 

4.2. High ICT-illiteracy Rates and Low Comfort levels Using ICT–Solutions 

Although another problem which has been pointed out in the same study, the high ICT 

illiteracy rate and feeling of discomfort while using ICT solutions is still highly present in the 

Kyrgyz Republic. Even though getting a Computer Science course is mandatory at higher 

education level the discomfort was still persistent. During our interviews with both of the 

stakeholders, students and educators, both parties complained about the low usability of 

interface and discomfort it creates. We believe it is because of familiarity of the user interface 

since the ownership and use of a smartphone is higher than of laptop or pcs amongst the 

youth.  

4.3. Ineffective Maintenance and Inefficient User Support Strategies 

As described in a previous study (Ssekakubo, G., Suleman, H., & Marsden, G. 2011, 

October) the ineffective maintenance and inefficient user sport are one of the main concerns. 

Most of the institutes fail to provide a user guide or a general documentation for both of the 

parties. As a result, most of the problems faced are solved by peer to peer collaboration. 
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As our survey shows students demand an easy to understand documentation and training 

these concerns are stated as; 

―….please prepare a usage video and a guidebook because the system is confusing…” 

“….it would be good if we had an introductory course to explain how to use the system…” 

This is more apparent when we asked students to evaluate how easy or difficult it was to 

begin the course and access other components of the LMS. The results are shown below and it 

further points out the importance of user support (Table 3). 

Table 3: Perception of the LMS 

 Frequency Percentage 

Rate how well you understood 

how to begin the course 

Very clear 12 30.8 

Moderately clear 15 38.5 

Neutral 6 15.4 

Moderately confusing 4 10.3 

Very confusing 2 5.1 

Rate how easy or difficult it was 

to access the various course 

components 

Very difficult 2 5.1 

Moderately difficult 15 38.5 

Neutral 7 17.9 

Moderately easy 10 25.6 

Very easy 5 12.8 

As it can be seen from the Table 3, for the waste majority of students it was easy to start 

the course in the LMS: 30.8% state that it was very clear and 38.5% - that starting a course 

was moderately clear. However, the distribution of answers in the question on accessing the 

various course components was not that certain – although almost 40% said that it was easy 

(25.6%) or very easy (12.8%), yet, for many students this process was moderately difficult – 

38.5% of students closed this option.   

4.4. Using Gamification to Increase Interaction 

In today‘s society especially predominantly in the youth, we can observe the widespread 

use of social network and gaming. This can affect the process of education at universities. 

This widespread of use has a huge impact on the methods used and gives us a possibility of 

better communication and implementation of new technologies such as LMS.  

5. General Evaluation and Conclusion 

Since Sir Issac Pittman first put a motion to the Distance Education, with his 

Correspondence Courses, by posting lecture materials to his students, it has gained more 

options to reach the students and increase the interaction between parties. And with the 

coming of the fourth generation of Distance Education, the Learning Management Systems 
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has been introduced to the public. The use of LMS has widely spread in the developed 

countries and it is mainly used as a supportive system, to their already established traditional 

face-to-face method, as an approach to blended learning method.  

But we can see this not the case with the developing countries, due to many reasons 

including but not limited to internet accessibility, knowledge gap, high ITC-illiteracy, 

ineffective maintenance, inefficient use support and low interaction level of parties. Data from 

our survey showed us these concerns, other than internet accessibility, are present in our study 

group as well. One of which is the low user interaction. 

According to the article written by Shea et al. (2003), a successful e-learning environment 

needs to boost, communication between students and faculty members, exchange and 

cooperation between students, provide instant feedback and deadline based tasks. These needs 

can be met by gamification of the system. 

Gamification is the method of implementing game-related components to another system 

in an attempt to motivate user behavior. As stated Maroney (2001), a game can be defined as 

―a form of play with goals and structure‖. In a basic sense, gamification can be achieved by 

giving users achievement badges. This gives the users an immediate response and a general 

sense of achievement which in general motivates the user to further interact with the system. 

Yet, 92.3% of participants agree that they would like other courses to have an online material 

and online assignment with automated evaluation. 

In case of LMS gamification can be done by ―unlocking‖ further course materials after 

finishing the appropriate quizzes and congratulating them after finishing the assignment 

successfully. To further increase the interaction one can make use of badges as the user 

interacts with other users using the system such as using the discussion boards or direct 

messaging tools. 

As previously stated in this study one of the main concerns while implementing the LMS 

to institutes, is the low ICT literacy. This concern can be addressed by providing both of the 

parties with detailed but easy to understand user guide documentation and supportive videos 

to further show how to use the system in hand. To offer another solution to this concern a 

simpler user-oriented UI should be developed. Taking in the low ICT literacy of the users‘ 

consideration, UI should simple easy to navigate without the clusters of menus and 

component frames. Use of icons is another important aspect of the design since it will 

increase the recognition of tools in the system.  
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Аннотация  

Уюмдарда колдонулган документ башкаруу процесстери ар дайым көп убакыт жана ресурс талап 

кылган процесс болуп келҥҥдө. Мындан тышкары, бул тҥр процесстерде, жогору деңгээлдеги коопсуздук 

менен жогорку тактык сакталышын талап кылынат. Жогорку технологиялык уюмдардын жардамы менен 

жҥзөгө ашырылган маалыматтык жана байланыш технологиялар аркылуу Электрондук документ 

айлантуу системасы, документти башкаруу, жайылтуу жана тез арада иштеп чыгуу процесстерине 

көмөктөшҥҥдө. Эл аралык тажрыйбага ылайык, мындай системалар жогорку тактык менен иштеп, ошол 

эле учурда сактоо ҥчҥн, кагаз колдонуу жана басып чыгаруу боюнча чыгымдарды, ошондой эле 

чыгашаларды кыскартуу аркылуу документ агымынын экономикалык чыгымдарын азайтууга жардам 

берет. Бирок, көбҥнчө маалымат системалары интернет аркылуу иштегендиктен бул тҥр системалар 

интернет аркылуу көптөгөн башка системалар менен байланыштуу. Башка жагынан алып караганда, 

кандайдыр бир уюмдун ар дайым бир коммерциялык сыры болушу мҥмкҥн, ошондуктан системаларда 

жогорку коопсуздук камсыз кылынууга тийиш. Чынында эле, негизинен, ар кандай уюмдун ички 

документ кыймылы жөнҥндө маалымат конфеденциалдуу маалымат болуп эсептелинет. Ал эми 

мекеменин баардык маалыматы так ушул документ айлантуу системаларда сакталууда. Ошентип, 

коопсуздук критерийлеринин сакталышында өзгөчө кылдаттык керектелет, мындай системалардын 

коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талаптар өтө жогору болуп саналат. Ошондуктан, документ 

айлантуу системаларынын коопсуздугу канчалык деңгээлде сакталгандыгын текшерҥҥдө, системанын 

электрондук документтеринин коопсуздугу, негизги коопсуздук талаптарына ылайык келиши боюнча 

кайра каралууга тийиш. Маалымат коопсуздук теориясы боюнча, эгер системаны бир чынжыр катары 

карасак, чынжырдын эң алсыз тҥйҥнҥ канчалык коопсуз болсо чынжыр да ошончолук коопсуз болот. 

Көбҥнчө изилдөөчҥлөр, кандай маалымат системасы болбосун, коопсуздук чынжырында эң аярлуу 

болгон  тҥйҥн-колдонуучулар экендигин тастыкташат. Бул макалада биз, документ башкаруу 

системасынын коопсуздук механизмдерин колдонуучулардын кабылдоосуна карата иликтедик. 

Жыйынтыгы боюнча, бул модельде негизги божомолдоочу көрсөткҥчтөр, пайдалануучулардын жалпы 

компьютер сабаттуулугу жана билим деңгээли экенин көрсөтҥлдҥ. 

Ачкыч сөздөр: Электрондук документ, электрондук санариптик кол коюу, документ башкаруу 

системасы, документ айлантуу системанын коопсуздугу.  

ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS. SECURITY 

MECHANISMS FROM USER PERSPECTIVE 

Abstract 

A document management in organizations has always been a time and resource consuming operation. In 

addition, it requires high accuracy and compliance with all security checkpoints. The rapid development of 

information and communication technologies brought to light so-called electronic document management 

systems, performed with the help of high technology institutions to facilitate efforts to spread and strengthen the 

document management. According to international experience, such systems can provide high accuracy, and 

decrease economic costs of document flow by reducing paper usage and printing costs, as well as expenses for 

distribution and storage. However, since any information system is a system, connected to many other systems 

via the internet. On the other hand, at any organization, there is always an information, which can be labeled as a 

commercial secret, which means that for that type of information, the high level of confidentiality must be 

provided. Indeed, mostly the information on inner document flow of any organization requires a particular level 

of security. Given that document of organizations are mostly stored within this systems, thus, the requirements to 

the security of such systems are very high. Therefore, the extent to which the security of the system and its 

electronic documents should be reviewed in terms of compliance with the fundamental security requirements. 

The information system is said to be as secure as its weakest chain. According to many researches, the weakest 

chain in any information system are users. In this study, we investigate the users‘ perception of security 
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mechanisms of a document managements system by users. Results showed that the main predictors of this 

perception are the general computer literacy level and education level of users.  

Keywords: Electronic documents, electronic digital signature, the document management system, system 

security. 

1. Киришҥҥ  

Техника жана технологиянын өнҥҥгҥҥ доорунда жашап жаткандыгыбыз техниканын 

мҥмкҥнчҥлҥгҥн колдонуу менен бир топ маселелерди чечҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥнө ээ 

болуудабыз. Мезгилдин талабына ылайык учурдагы мамлекеттик башкаруу же 

башкаруу тутумдарында да техникалык өзгөртҥҥгө умтулушубуз керек. Бҥгҥнкҥ 

кҥндөгҥ адистердин негизги маселеси маалыматты туура жана жогорку ылдамдыкта 

колдоно билҥҥ. Азыркы кезде башкарууну да заманбап технология элементтеринин 

жардамы аркылуу жҥргҥзҥҥ дҥйнөгө жайыла баштады, башкача айтканда электрондук 

башкарууга өтҥҥ этабындабыз. Албетте аны менен бирге документтердин электрондук 

тҥрдө айлануусу сыяктуу тҥшҥнҥк келип чыгат.  

Документтерди кагаз тҥрҥндө эмес электрондук тҥрдө айлантуу менен, биринчиден 

- убакыт ҥнөмдөйбҥз, экинчиден - документ айлануу процесиндеги колдон колго өтҥҥ 

менен документтин жоголуп кеткен учурларынан коргонобуз, ал эми ҥчҥнчҥдөн - аз 

болсо да керексиз чыгашалардан кутулабыз.  Биринчи кадамдар албетте өз учурунда 

кыйынчылыктарды жаратат. Чоң көлөмдөгҥ берилиштер базасы, документацияларды 

электрондук тҥргө которуу убакыт алышы мҥмкҥн.   

Жөнөкөй тутум да татаал тутум да белгилҥҥ бир эрежелердин негизинде ишке 

ашырылат. Ал эрежелер же талаптарды аткаруунун электрондук тҥргө өтҥҥсҥ көпчҥлҥк 

ҥчҥн өнҥгҥҥнҥн дагы бир тепкичи болот. Себеби азыр компьютер жана интернет 

өнҥгҥп отуруп адам баласынын жашоосуна толук кирди. Ал эми бул нерсе өз учурунда 

колдонуучу ҥчҥн ыңгайлуулукка шарт тҥзөт.  

Маалыматтардын эң маанилҥҥсҥ болгон иш кагаздарга, тактап айтканда 

документтерге оңой жана ыңгайлуу жете билҥҥ маселесин электрондук иш кагаздарын 

айлантуу тутуму ишке ашырууда. Ошондуктан иш кагаздарын айлантуу тутумдарын 

жайылтуучу жана өнҥктҥрҥҥчҥ платформаларды тҥзҥҥ адистердин актуалдуу маселеси.  

Мекеменин маанилҥҥ документтерин сактоону камсыз кылуу – маалыматты коргоо 

жаатындагы жаңы багыттардын бири. Маанилҥҥ документтер - бул жалаң эле дайыма 

сакталып туруучу маалыматтар эмес, андан сырткары мекемеде иштеген 

кызматкерлердин телефон номерлери жана жашаган даректери ж.б. да болуп саналат. 

Бул изилдөөдө, Bélanger жана Carter тарабынан сунушталган электрондук 

сервистерге ишенҥҥ моделинде тастыкталган факторлор менен бирге системанын 
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колдонуучуларынын кызмат деңгээли жана билим деңгээлинин системаны коопсуз 

колдонууга таасир берҥҥсҥ талданган. Коопсуз колдонууну көрсөткөн суроолорду 

аныктай келсек, маалымат коопсуздук эрежеледи аткаруу, колдонуучулардын 

компьютер сабаттулугу жана интернеттеги кибер кылмыштар тууралуу билими 

алынган. Бул ҥч көрсөткҥчтҥн негизинде мекеменин документ айлантуу системасын 

канчалык коопсуз деңгээлде колдонулаары тууралу талдоо жҥргҥзҥлгөн. 

2. Окшош изилдөөлөрдҥ талдоо 

Азыркы учурда мамлекеттик мекемелер менен кошо жеке ишканаларда да 

Электрондук документ айлантуу тутумдары колдонула баштады, анткени иш 

кагаздарды электрондук тҥрдө айлантуу аркылуу бир топ убакыт менен кошо бир топ 

каражат да ҥнөмдөлөт, электрондук документти архивдөө аз орунду ээлейт жана кайра 

керек болгон учурда документти издеп табууга убакыт талап кылынбайт.  Бирок бир 

катар жеңилдиктер менен кошо документтердин бҥтҥндҥгҥ, жашыруундуулугу, 

документтерге жетҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥ сыяктуу коопсуздук көйгөйлөрҥ жаралат. 

Электрондук документтердин коопсуздугун изилдөө учурда актуалдуу маселе, 

андыктан бул маселени изилдеген бир канча авторлордун эмгектерин карап чыгып 

Электрондук документ айлантуу тутумунун коопсуздугундагы колдонуучулардын 

ордун белгилеп кетсек. Электрондук документ айлантуу системасындагы коопсуздук 

механизмдерине колдонуучунун көз карашы тууралуу маалыматтарды берҥҥдөн мурун 

документ айлантуу системасы жана коопсуздук механизмдендин өзҥн карап чыгалы. 

Шадрин жана Борисенко (2007), өз иштеринде бир канча мыйзам бузуучуларды 

санап өтҥшкөн, алардын бири катары мыйзам бузуучунун катталган колдонуучу 

болгондогу учурун көрсөтҥшҥп, мындай учурда системада мыйзам бузуучунын 

болгондугун аныктоо кыйын экендигин белгилешкен. Прохоров жана Куциняк (2005), 

электрондук документ айлантуунун артыкчылыктарынын бири катары 

кызматкерлердин маалыматка жетҥҥсҥн чектөө жана уруксаты болбогон кирҥҥлөрдөн 

документтерди коргоо мҥмкҥнчҥлҥгҥн айткан. Бул артыкчылык көптөгөн авторлор 

тарабынан изилденип чыккан. Ал эми Досмухамедов, (2009) өз ишинин жыйынтыгы 

катары электрондук документ айлантуу тутумунун графикалык моделин тҥзгөн. Мында 

тутумду ички жана сырткы эки секторго бөлҥҥ менен бирге тутумдун чабал тараптарын 

көрсөткөн. Электрондук документ айлантуу тутумунун коопсуздугун анализдеп 

коркунучтарды ҥч башкы топко ажыратуу (1-Электрондук документтин 

жашыруундугуна келтирилген коркунуч, 2-Электрондук документтеги мааалыматтын 
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толуктугуна келтирилген коркунуч, 3-Электрондук документке жетҥҥ коркунучу) 

менен бирге Документ айлантуу тутуму 3 компоненттен (1-серверлер, 2-жумуш 

орундары, 3-байланыш каналдары) турарын белгилеген. Мындай коркунучтардын 

келип чыгышын кеңири тҥшҥндҥрҥп мҥмкҥн болгон жыйынтыктарын айтып өткөн. 

Электрондук документке жетҥҥдө эң көп жана эң коркунучтуу зыян келтирҥҥ штаттык 

кызматкерлер, операторлор жана администраторлор тарабынан атайын жасалбаган 

каталар аркылуу ишке ашаарын баса белгилеп кеткен. Ушул эле көз караштагы 

Булдакова ж.б. (2012) өз иштеринде электрондук документ айланттуу тутумдарынын 

колдонуу өзгөчөлҥктөрҥн жана бул тҥр тутумдарда коопсуздук механизмдерин карап 

чыгышкан. Колдонуучулар тарабынан кокусунан кетирилген каталар жана атайын 

документтин копиясын алуу менен маалыматты жайылтуу же болбосо жок кылууну 

көздөгөн иш аракеттерди контролдоо максатында ―Колдонуучулардын кыймыл 

аракетин протоколдоо‖ сунушталган. Иш алкагында авторлор коопсуздук иш-

чараларды жогорулатуу менен бирге, ага кеткен чыгымдарды минимизациялоо 

максатын да көздөгөн. 

Көпчҥлҥк изилдөөчҥлөрдөн айырмаланып, Корелов жана Балыбердин (2010) 

колдонуучунун автоматташтырылган жумуш ордун катталуу борборунун серверинде 

жайгашкан WEB-приложение катары белгилешкен. Ажмухамедов (2010) болсо өз 

эмгегинде ишканалардагы колдонуучулар тарабынан келтирилген коркунучтардын 

алдын алуу максатында жашыруун деп эсептелген документтердин кагаз тҥрҥндөгҥ 

алынган копиясына мурдатан документтин тҥзҥлҥҥ убактысы менен датасы, канчанчы 

жолу чыгарылып жаткандыгы, ким тарабынан чыгарылып жаткандыгы тууралуу 

маалыматтар камтылган атайын шифрленген маркерлер менен белгилөөнҥ сунуштаган.  

3. Метод жана гипотезалар 

Бул изилдөөдө сандык талдоо методу колдонулган. Талдоо ҥчҥн маалыматтар 

анкета тҥрҥндө чогултулган. Толугу мене эсептегенде 50 анкета кагаз жҥзҥндө 

таратылып, кайра алынган анкеталардын саны 39ны тҥздҥ. Ҥч анкета туура эмес 

толтурулгандыктан, алар талдоодон чыгарылган. Натыйжада изилдөө 36 анкета 

ҥстҥндөн жҥргҥзҥлдҥ.  

Анкетада жалпысынан 27 суроо бар. Булардан, 2 суроо колдонуучулар тууралуу 

кызмат жана билим деңгээлин демографиялык маалымат тастыктаган, 4 суроо мекемеге 

ишенҥҥнҥ өлчөгөн, 3 суроо интернетке ишенҥҥнҥ көрсөткөн, 4 суроо эрежелердин 
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аткарылышын көрсөткөн, 6 суроо компьютердик сабаттуулугун аныктаган жана 8 

суроо кибер кылмыштар тууралуу билим деңгээлин көрсөткөн суроолор. 

Анкеталар, мекеменин жалаң документ айлантуу системасы менен иштеген 

административдик кызматкерлерге таратылган. 

Анкета суроолору, Ликерт жоопторду өлчөө тҥрҥндө берилгендиктен, кээ бир 

учурда мазмуну боюнча кодировка баасы тескери эсептелиши зарыл. Мындай 

суроолорго талдоо жҥргҥзҥҥдө, суроолордун мазмунума карап, орточо маанилерди 

эсептегенде тескери маанилери алынган.  

Бул иштин жалпы максаты, колдонуучулардын мекеме колдонулган документ 

айлантуу системасынын коопсуздук механизмдеринин иштешине болгон таасирин 

карап чыгуу болуп эсептелинет. Бул механизмдер бир канча боютка бөлҥнҥп, ар 

бирини текшерҥҥ ҥчҥн гипотезалар тҥзҥлдҥ. Изилдөөдө нөлдҥк гипотезаларыбыз 

төмөнкҥлөр: 

 Система колдонуучулардын кызмат деңгээли тест суроолоруна таасир берет. 

 Система колдонуучулардын билим деңгээлинин тест суроолоруна таасир 

берет. 

 Система колдонуучулардын мекемеге ишенҥҥ деңгээлинин тест суроолоруна 

таасир берет. 

 Система колдонуучулардын интернетке ишенҥҥ деңгээлинин тест 

суроолоруна таасир берет. 

Тест суроолор жана таасир берҥҥчҥ факторлорду аныктай кетели. Таасир берҥҥчҥ 

факторлорду жогоруда айтылып кеткендей, сурамжылоо 27 суроодон тҥзҥлгөн. 

Билгенибиздей, коопсуздук механизмдерди бир канча боютта кароого болот. 

Ошондуктан суроолорду тҥзҥҥдө, 2008 жылы Bélanger жана Carter тарабынан 

сунушталган электрондук сервистерге ишенҥҥ модели колдонулган. Ишенҥҥ модели 4 

фактордон, атап айтканда, интернетке ишенҥҥ, сервисти сунуштаган мекемеге ишенҥҥ, 

респонденттин рисктерге болгон көз карашы жана респонденттин ишенимдҥҥлҥгҥ 

тууралуу суроолордон тҥзҥлгөң. Бир канчи изилдөөчҥлөрдҥн иштеринде (Lee ж.б., 

2011; Beatty ж.б., 2011; Bannister жана Connolly, 2011; Alomari ж.б., 2012; Colesca, 2015) 

бул модель колдонулуп, интернет сервистерге болгон ишенимге бул модельдин 

факторлорунун туурадан таасир берээри аныкталган. Ошондуктан гипотезаларыбызда 

таасир берҥҥчҥ факторлор катары бул модельдеги факторлор, жана кызмат деңгээли 

жана билим деңгээли алынган.  
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Тест суроолорун аныктай келсек, маалымат коопсуздук эрежеледи аткаруу, 

колдонуучулардын компьютер сабаттулугу жана интернеттеги кибер кылмыштар 

тууралуу билими алынган. Бул ҥч көрсөткҥчтҥн негизинде мекеменин документ 

айлантуу системасын канчалык коопсуз деңгээлде колдонулаары тууралу талдоо 

жҥргҥзҥлгөн. 

Анкеталар, SPSS статистикалык пакеттин жардамы менен иштелип, гипотезалар 

текшерилди. 

4. Жыйынтыктар 

4.1. Колдонуучулар тууралуу жалпы маалымат 

Биздин изилдөө сурамжылообузга документ айлантуу системасына байланышкан 

жалпы 39 киши катышып, анын ичинен 36 кишинин анкетасы жарактуу болуп анализ 

ҥчҥн алынды. Жадыбал 1де көргөнҥбҥздөй, жогорку деңгээлдеги кызматтагылар 13,9 

процентти, ортоңку деңгээлдегилер 44,4 процентти, төмөнкҥ деңгээлдегилер 38,9 

процентти тҥздҥ. Жооп бербеген бир кызматкерди эсепке албаганда, булардын баары 

жогорку билимдҥҥлөр.  

Жадыбал 1: Кызматкерлер тууралуу маалымат 

Суроолор Жооп варианттары Жыштыгы Проценти 

Кызматы жогорку деңгээл 5 13.9 

ортоңку деңгээл 16 44.4 

төмөнкҥ деңгээл 14 38.9 

Билим деңгээли магистратура 5 13.9 

докторантура 30 83.3 

Жооп бербегендердин 

саны 
1 2.8 

Кибер кылмыштар 

тууралуу билими 
Көп болот 5 13.9 

Анчалык көп болбойт 10 27.8 

Эч качан болбойт 6 16.7 

билбейм 15 41.7 

Компьютер сабаттулугу Өтө жакшы эмес 1 2.8 

Орточо 14 38.9 

Жакшы 21 58.3 

Жалпы  36 100% 

Кибер кылмыштар тууралуу билими жана компьютер сабаттулугу тууралуу 

маалыматтарды карай турган болсок, тестке каташкандардын 13,9 проценти кибер 

кылмыштар көп болот деп ойлошот, ал эми басымдуу бөлҥгҥ 27,8 проценти анчалык 

болбойт деп ойлошот, эч качан болбойт деп ойлогон кишилер да жок эмес алар 16,7 
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процентти тҥздҥ, кибер кылмыштуулук тууралуу эч кандай маалыматы болбогондор 

41,7 процентти тҥздҥ. Сурамжылоого катышкандардын компьютердик сабаттуулугу 

боюнча жыйынтыка карасак бир киши жакшы билбейт, 38,9 проценти орто билишет, 

58,3 проценти жакшы билишет. 

4.2. Кызмат деңгээлинин тест суроолоруна болгон таасири 

 Система колдонуучулардын кызмат деңгээли тест суроолоруна таасир бер 

тургандыгы тууралуу гипотезабызда текшерҥҥ ҥчҥн ANOVA тести жҥргҥзҥлдҥ. Бул 

тестке изилдөөчҥ (тест) суроолору катары компьютер колдонууда маалымат 

коопсуздугун сактоо боюнча тҥзҥлгөн суроолордун орточо мааниси эсептелген. 

Мындан тышкары, компьютер сабаттуулугу тууралуу 6 суроолор жана кибер 

кылмыштар тууралуу билим деңгээлин көрсөткөн  8 суроо суроолордун орточо 

көрсөткҥчтөрҥ эсептелген. Тесттин жыйынтыгы Жадыбал 2де берилген. Изилдөөдө 

гипотезаларыбыз 95% ишенимдҥҥлҥк интервалда текшерилгендиктен, гипотезалардан 

баш тартуу p-көрсөткҥч 0,05 катары алынган. 

Жадыбал 2: Система колдонуучулардын кызмат деңгээли тест суроолоруна таасири 

тууралуу ANOVA тести 

Cуроолор F Sig. 

Маалымат коопсуздугу эрежелерин аткаруу 2.077 .142 

Компьютер сабаттулугу 1.112 .359 

Кибер кылмыштар тууралуу билими .718 .549 

Жыйынтыктарды караганда, 95% ишенимдҥҥлҥк интервалда колдонуучулардын 

кызмат деңгээли системаны коопсуз тҥрдө колдонуу көрсөткҥчтөрҥ катары алган 

суроолорубуздун эч бирине таасир бербегенин көрө алдык. Баардык суроолор ҥчҥн 

маанилҥҥлҥк (p-көрсөткҥч) 0.05 көрсөткҥчҥнөн жогору болуп чыкты. 

4.3. Билим деңгээлинин тест суроолоруна болгон таасири 

Кийиннки тест катары, система колдонуучулардын билим деңгээлинин тест 

суроолоруна болгон таасири тестирленди. Бул талдоонун жыйынтыктары Жадыбал 3тө 

берилген.  
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Жадыбал 3: Система колдонуучулардын билим деңгээли тест суроолоруна таасири 

тууралуу ANOVA тести 

Cуроолор F Sig. 

Маалымат коопсуздугу эрежелерин аткаруу 1,582 ,218 

Компьютер сабаттулугу ,372 ,546 

Кибер кылмыштар тууралуу билими ,236 ,631 

Жыйынтыктарга жараша, 95% ишенимдҥҥлҥк интервалда колдонуучулардын билим 

деңгээли, кызмат деңгээли сыяктуу, тутумду коопсуз тҥрдө колдонуу көрсөткҥчтөрҥ 

катары алган суроолорубуздун эч бирине таасир бербегенин көрө алдык. Маалымат 

коопсуздугу эрежелерин аткаруу боюнча эркиндик деңгээли 1,582 болуп, маанилҥҥлҥк 

p = 0,218, компьютер сабаттулугу боюнча p = 0,546 жана кибер кылмыштар тууралуу 

билими боюнча p = 0,631 болуп, баардык суроолор ҥчҥн маанилҥҥлҥк 0.05 

көрсөткҥчҥнөн жогору болуп чыкты. 

4.4. Мекемеге ишенҥҥ деңгээлинин тест суроолоруна болгон таасири 

 Ҥчҥнчҥ гипотеза катары, Bélanger жана Carter тарабынан сунушталган электрондук 

сервистерге ишенҥҥ моделинен алынган система колдонуучулардын мекемеге ишенҥҥ 

деңгээлинин тест суроолоруна таасир бер тургандыгы тууралуу гипотезасы алынган. 

Бул гипотеза дагы ANOVA тести аркылуу текшрилген. Бул тестке изилдөөчҥ 

суроолору катары кайра эле компьютер колдонууда маалымат коопсуздугун сактоо 

боюнча тҥзҥлгөн суроолордун орточо мааниси,  компьютер сабаттуулугу жана кибер 

кылмыштар тууралуу билим деңгээлинин орточо көрсөткҥчтөрҥ эсептелген. Тесттин 

жыйынтыгы Жадыбал 4тө берилген. Тесттер 95% ишенимдҥҥлҥк интервалда 

жҥргҥзҥлгөн. 

Жадыбал 4: Система колдонуучулардын мекемеге ишенҥҥ деңгээли тест суроолоруна 

таасири тууралуу ANOVA тести 

Cуроолор F Sig. 

Маалымат коопсуздугу эрежелерин аткаруу 4,249 ,003 

Компьютер сабаттулугу 1,514 ,204 

Кибер кылмыштар тууралуу билими ,726 ,618 

Система колдонуучулардын мекемеге ишенҥҥ деңгээли, системаны коопсуз тҥрдө 

колдонуу көрсөткҥчтөрҥ катары алган суроолорубуздун экөөнө, тактап айтканда 

компьютер сабаттулугуна жана кибер кылмыштар тууралуу билимине таасир 

бербегенин тест ачыкка чыгарды. Компьютер сабаттулугу боюнча p = 0,204 жана кибер 
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кылмыштар тууралуу билими боюнча p = 0,618 болуп, бул эки суроо ҥчҥн маалилҥҥлҥк 

0.05 көрсөткҥчҥнөн жогору болуп чыкты. Ал эми эрежеледи аткаруу боюнча эркиндик 

деңгээли 4,249 болуп, маанилҥҥлҥк p = 0,003, айырма маанилҥҥ болуп чыкты. Башкача 

айтканда, мекемеге ишенҥҥ деңгээли, маалымат коопсуздугу эрежелерин аткарууга 

таасир бегени аныкталды. Орточо маанилердин салыштыруусу аркылуу, ишеним 

деңгээли жогору болгон кызматкерлердин эрежелерди так аткаруусун көрө алдык. 

4.5. Интернетке ишенҥҥ деңгээлинин тест суроолоруна болгон таасири 

Акыркы гипотеза катары, система колдонуучулардын интернетке ишенҥҥ 

деңгээлинин тест суроолоруна таасир бер тургандыгы тууралуу гипотезасы алынган. 

Интернетке ишенҥҥ тууралуу маалымат Bélanger жана Carter тарабынан сунушталган 

электрондук сервистерге ишенҥҥ моделинен алынган. Изилдөөчҥ суроолору буга чейин 

айтылып кетен компьютер колдонууда маалымат коопсуздугу эрежелерин сактоо, 

компьютер сабаттуулугу жана кибер кылмыштар тууралуу билим деңгээлинин орточо 

көрсөткҥчтөрҥ. Тесттин жыйынтыгы Жадыбал 5чи берилген. Бул тест дагы 95% 

ишенимдҥҥлҥк интервалда жҥргҥзҥлгөн. 

Жадыбал 5: Система колдонуучулардын интернетке ишенҥҥ деңгээли тест 

суроолоруна таасири тууралуу ANOVA тести 

Cуроолор F Sig. 

Маалымат коопсуздугу эрежелерин аткаруу ,393 ,927 

Компьютер сабаттулугу ,408 ,919 

Кибер кылмыштар тууралуу билими ,971 ,486 

Кҥткөн жыйынтыгыбыз, интернетке аз ишенген колдонуучулар коопсуздук 

эрежелерди катуурак сактайт деген гипотеза эле. Бирок, жыйынтыктарга жараша, 

система колдонуучулардын интернетке ишенҥҥ деңгээли, кызмат деңгээли сыяктуу, 

тутумду коопсуз тҥрдө колдонуу көрсөткҥчтөрҥ катары алган суроолорубуздун эч 

бирине таасир бербегенин көрө алдык. Баардык суроолор ҥчҥн маалилҥҥлҥк 0.05 

көрсөткҥчҥнөн өтө жогору болуп, колдонуучулардын интернетке ишенҥҥ деңгээлдери 

айырмаланса дагы, изилдөө суроолоруна жооптордун айырмасы маанилҥҥ болбой 

чыкты. 

5. Талкуулолор жана корутунду 

Сурамжылоонун негизинде документ айлантуу системасын колдонгон мекеменин 

кызматкерлеринин кызматтык деңгээлдери төмөнкҥ деңгээлдегилер менен ортоңку 

деңгээлдегилер басымдуу бөлҥгҥн ээлешкендиги белгилҥҥ болду. Бул көрҥнҥш закон 
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ченемдҥҥ деп эсептелет анткени ар бир мекемеде жогорулаган сайын саны азайып 

турган кызматтык иерархия бар. Жана бул кызматтагылардын баары 1 кызматкерди 

эсепке албаганда (ал кызматкер билим деңгээлин белгилебептир) жогорку билимдҥҥ 

экендиги белгилҥҥ болду.   

Изилдөө жыйынтыктары боюнча, мекемеге ишенҥҥ деңгээли, маалымат 

коопсуздугу эрежелерин аткарууга таасир бергени аныкталды. Орточо маанилердин 

салыштыруусу аркылуу, ишеним деңгээли жогору болгон кызматкерлердин эрежелерди 

так аткаруусун көрө алдык. Кҥткөн жыйынтыгыбыз, интернетке аз ишенген 

колдонуучулар коопсуздук эрежелерди катуурак сактайт деген гипотеза эле. Бирок, 

жыйынтыктарга жараша, система колдонуучулардын интернетке ишенҥҥ деңгээли, 

кызмат деңгээли сыяктуу, тутумду коопсуз тҥрдө колдонуу көрсөткҥчтөрҥ катары 

алган суроолорубуздун эч бирине таасир бербегенин көрө алдык. 

Сурамжылоо учурунда анкеталарды документ айлантуу системасындагы иш 

аракеттерди тийешелҥҥ кызматкер эмес башка бирөөлөр жасаган учурлар такталды. 

Логин жана сыр сөздҥ башкасына бергендигинин себеби катары, кызматкерлер 

интернетте жакшы иштей албагандыгын, компьютерди жакшы билбегендигин айтып 

тҥшҥндҥрҥп жатышты. Жыйынтыгында маалыматка ҥчҥнчҥ тарап да ээ болууда.  

Кызматкерлердин өз жумушуна кош көңҥл мамилесинин жана шалаакылыгынын 

жыйынтыгында бир да коргонуу системасы эффектҥҥ иштей албай тургандыгын 

сөзҥмдҥн аягында айтып кетсем. Каалагандай документке жетҥҥ укугун чектөө жана 

сырсөз системаларын жҥктөө ишке ашырылбасын, документтерди сактоонунун 

ыңгайлуу стурктуралары иштелип чыгылбасын, эгер колдонуучулар жумуш ордунда 

жок болуп калган учурда компьютерлерин блокко (блокировать) койбосо, логин жана 

сыр сөздөрдҥ көрҥҥ уруксаты болбогон башка бир кишиге берсе, компьютерин 

колдонуп турууну сураган коллегаларына же ҥчҥнчҥ бир кишиге системаны ачык 

баракчада берип салса, анда бир да документ айлантуу системасы мекеме же 

ишкананын документтеринин уурдалышына жана жок кылынышына тоскоол боло 

албайт. 

Мына ошондуктан бардык маалыматты коргоо системаларынын негизи бир гана 

документтер менен иштөө жана аларды сактоо системасы эмес; кызматкерлерге 

системаны колдонууну ҥйрөтҥҥ, алар менен биргеликте иш алпаруу болуп эсептелет. 
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Özet 

Birçok tanıma sahip olan kuĢak kavramı, genel olarak aynı zaman dönemlerinde yaĢamıĢ bireylerden 

oluĢan topluluklar olarak ifade edilmektedir. Bu kuĢaklar, daha önceki dönemlerde 20-25 yıl süre ile değiĢim 

göstermekte iken günümüzde teknolojinin de etkisiyle bu süre gittikçe azalmakta ve yeni kuĢaklar ortaya 

çıkmaktadır. Pazarlama tarihinde kuĢaklar incelendiğinde genel olarak kabul gören görüĢ, günümüzde beĢ 

kuĢağın yaĢadığı yönündedir. Bunlar; Sessiz KuĢak, Bebek Patlaması KuĢağı, X KuĢağı, Y KuĢağı ve Z 

KuĢağıdır. Bu kuĢaklar, yaĢadıkları dönem özellikleri ile birlikte bireysel ve teknolojik geliĢmelerden de 

etkilenmektedir. KuĢaklar arasındaki bu farklılıklar, özellikle kuĢakların internet kullanmaya baĢlaması ile 

satın alma davranıĢlarında da birtakım farklılıklar ortaya çıkarmıĢtır.  

Ġçerik pazarlama, tüketicinin dikkatini çekmek ve kazanmak için ürün ve/veya hizmet ile ilgili en uygun, 

değerli ve tutarlı içeriklerin oluĢturularak uygulandığı bir pazarlama yöntemidir. Dijital içerik pazarlama ise, 

bu içeriğin internet ortamında oluĢturulması ve pazarlama faaliyetlerinin internet ortamında üretilen içerikler 

ile gerçekleĢtirilmesidir. Ġçerik pazarlama aslında yeni bir kavram olmamakla birlikte, iĢletmeler tarafından 

daha önceki dönemlerde geleneksel pazarlama yöntemleri ile farklı içerikler üreterek kullanılmakta idi. 

Ġnternet kullanımının artması, iĢletmelerin içeriklerini internet ortamına yönlendirmelerine ve dijital 

platformlarda dijital içerik pazarlama yöntemlerine geçmelerine neden olmuĢtur. ĠĢletmeler; web-siteleri, 

bloglar, mobil, e-dergi ve sosyal medya gibi dijital içerik platformları aracılığı ile ürettikleri dijital içeriklerle 

farklı kuĢak tüketicilerin satın alma davranıĢlarına etki etmektedir. Günümüzde çoğu bireyin sosyal medyada 

aktif bir Ģekilde yer aldığı düĢünüldüğünde birçok farklı içerik üretilmekte, üretilen bu dijital içerikler de 

tüketicilerin satın alma davranıĢlarını etkilemektedir. Ancak iĢletmeler dijital içerik pazarlama faaliyetlerinin 

yönetimi konusunda eksik kalmaktadır. Bu çalıĢmada, ikincil kaynaklardan yararlanarak kuĢakların internetten 

satın alma davranıĢlarında dijital içerik pazarlamanın ne Ģekilde etkili olduğu kavramsal bir çerçevede 

incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: KuĢaklar, Ġçerik Pazarlama, Dijital Ġçerik Pazarlama, Ġnternetten Satın Alma DavranıĢı. 

DIGITAL CONTENT MARKETING AND THE EFFECT OF GENERATIONS' 

BEHAVIOURS TO PURCHASE 

Abstract 

The generation concept which has many definitions, generally can be explained as communities of 

individuals who lived in the same period. While these generations have been shifting for 20-25 years, nowadays 

the shifting period is decreasing with the effect of technology and new generations are emerging. When 

generations are analysed in marketing history, general view is that these five generations are living for the time 

being. They are expressed as Silent Generation, Baby Boomers Generation, Generation X, Generation Y and 

Generation Z. These generations differs from individual and technological developments besides characteristics 

of the period they live in. These generation gaps, causes diversity at buying behaivours of consumers, especially 

after they started to use internet. 

Content marketing is a marketing method which is applied the most appropriate, valuable and consistent 

contents related to a product and/or service in order to attract attention of consumer and gain the consumer. 

Digital content marketing is forming of this content on the internet platform and committing marketing activities 

with the contents which are produced on the internet environment. Actually content marketing is not a new 

concept, it was used when producing a variety of contents by businesses through traditional marketing methods. 

The increase in the usage of the internet has allowed the companies to direct their contents to the internet 

platform and switch to digital content marketing methods on digital platforms. Companies have an impact on 

different generations through digital content platforms such as web-sites, blogs, mobile, e-magazines and social 

media, and it also affects consumers' purchasing behaviors with digital contents they produce. Nowadays, it is 

thought that most of individuals are considered to be actively participated in social media, and a lot of different 

contents are generated, and these digital contents play a significant role in purchasing behaviour of generations. 

mailto:serpil.sungur@adu.edu.tr
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However, companies are incapable of managing digital content marketing activities. In this study, it will be 

examined in a conceptual way how digital content marketing is effectived in purchasing behaviours of 

generations‘ by using subsidiary source. 

Keywords: Generations, Content Marketing, Digital Content Marketing, Online Consumer Behaviour. 

1. GiriĢ 

ĠĢletmeler kuĢakların internetten satın alma davranıĢlarını tespit ederek, içerikler 

oluĢturmakta ve dağıtmaktadır. Aynı zamanda kuĢaklar özellikle sosyal medya aracılığıyla 

sosyal platformlarda yer alarak içerikleri tüketen ve üreten konumda yer almaktadırlar. Bu 

yüzden iĢletmelerin dijital içerik pazarlama stratejileri kuĢakların internetten satın alma 

davranıĢlarını üzerinde etki yaratmaktadır. Dolayısıyla dijital içerik pazarlama ve kuĢakların 

internetten satın alma davranıĢları birbiriyle iliĢkili kavramlardır.  

AraĢtırmanın öncelikli amacı, kuĢakların internetten satın alma davranıĢlarında, 

iĢletmelerin dijital içerik pazarlama faaliyetlerinin, onların internetten satın alma davranıĢları 

üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda; kuĢaklar kavramı tanımlanarak tarihsel 

süreçte ele alınarak, sınıflandırılacak ve internetten satın alma davranıĢları incelenecektir. 

Dijital içerik pazarlama konusuna da bakıĢ açısı getirilerek, iĢletmeler için önemi, dijital 

içerik pazarlama türleri ortaya konulacaktır. Son olarak ise, dijital içerik pazarlamanın 

kuĢakların internetten satın alma davranıĢlarındaki etkileri kapsamında iĢletmeler tarafından 

üretilen dijital içeriklerin etkileri ve kuĢakların hangi içerik pazarlama araçlarını daha çok 

kullandıkları incelenecektir. 

Literatürde kuĢaklar, internetten satın alma davranıĢları ve dijital içerik pazarlama 

kavramları ayrı ayrı konular olarak veya bu konular üzerinde etkili olan diğer faktörler göz 

önünde bulundurularak çalıĢmalar yapıldığı görülmüĢtür. Fakat, iĢletmelerin dijital içerik 

pazarlama stratejilerinin internetten satın alma davranıĢları üzerine etkileri konusunda spesifik 

bir çalıĢmaya rastlanamamasından dolayı bu çalıĢma, akademik literatüre katkı sağlaması 

bakımından önem arz etmektedir. 

AraĢtırmanın literatürü ile ilgili verilerin elde edilmesinde, konu ile ilgili olarak daha 

önceden yazılmıĢ yerli ve yabancı kaynaklara, kütüphane, yayınlanmıĢ makaleler, kitaplar, 

bildiriler ve internet kullanılarak yararlanılmıĢtır. AraĢtırmanın yapılması kapsamında, 

konuyla ilgili yapılmıĢ çalıĢmalar detaylı olarak ele alınacaktır. 

  

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/be%20effective
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2. Literatür Taraması 

2.1. KuĢak Kavramı 

Tarihsel süreç içinde incelendiğinde kuĢak kavramı, bazı kaynaklarda Antik Yunan‘a, bazı 

kaynaklarda ise Eski Mısır Uygarlığı‘na kadar uzanmaktadır (Adıgüzel ve diğ., 2014: 167). 

KuĢaklara ait bilimsel çalıĢmalarda ise 1830-1840 yılları arasında Auguste Comte 

öncülüğünde baĢlamıĢtır. Comte (1974)‘ye göre; kuĢak kavramının ortaya çıkıĢı, birbirleriyle 

aynı veya yakın dönem aralıklarında dünyaya gelen insanların benzer özelliklere sahip 

olmasından kaynaklanmaktadır (Demirkaya ve diğ., 2015: 187). 

McCrindle & Wolfinger (2010) ise; geleneksel olarak bir kuĢağın, ebeveynlerin ve 

çocukların doğum tarih aralığındaki ortalama zamanı ifade ettiğini ortaya koyarak kuĢak 

kavramını biyolojik olarak tanımlamıĢtır. Bu biyolojik tanımda, baĢlardan bir nesil 20-25 

yıllık bir dönemde değiĢmektedir. Ancak günümüzde yeni teknoloji, değiĢen kariyer 

olanakları, çalıĢma koĢulları ve sosyal değerler toplumları hızla değiĢtirdiğinden bu süreç 

giderek kısalmaktadır (McCrindle & Wolfinger, 2010: 1). 

En genel tanımıyla Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde kuĢak kavramı, “yaklaşık olarak 

aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri 

paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu” Ģeklinde tanımlanmıĢtır 

(http://wwww.tdk.gov.tr). 

KuĢakların sınıflandırılması konusunda yapılan çalıĢmalarda araĢtırmacılar, bir kuĢağın 

hangi yıllar arasında doğanları kapsayacağı konusunda konusunda fikir birliğine 

varamamıĢlardır. Bu yüzden araĢtırmalarda ve kaynaklarda kuĢaklar için farklı tarih 

aralıklarının kabul edildiği görülmektedir. Bu çalıĢmada kuĢaklar, Sessiz KuĢak (1925-1945), 

Baby Boomers (Bebek Patlaması) KuĢağı (1946-1964), X KuĢağı (1965-1979), Y KuĢağı 

(1980-1999) ve Z KuĢağı (2000 ve sonrası) olmak üzere beĢ baĢlık altında sınıflandırılarak ele 

alınmaktadır. 

2.2. KuĢakların Sınıflandırılması ve Ġnternetten Satın Alma DavranıĢları 

2.2.1. Sessiz Kuşak 

Sessiz KuĢak, 1925 ile 1945 tarihleri aralığında doğan bireylerin oluĢturduğu bir kuĢak 

olarak tanımlanmaktadır (Toruntay, 2011: 69). Günümüzde emekli olmuĢ ya da emekli olmak 

üzere olan Sessiz KuĢağa ait bireyler, diğer kuĢaklar içerisinde en küçük kuĢak grubunu 

oluĢturmaktadır. Sessiz KuĢak bireylerinin, çocukluk ve gençlik yıllarını, dünya savaĢları ve 

ekonomik krizlerden dolayı zorlu Ģartlarda geçirmiĢ olmaları onlarda korku ve güvensizlik 

duygusunun geliĢtirmesine neden olmuĢtur (BakırtaĢ ve diğ., 2016: 3). 

http://wwww.tdk.gov.tr/
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Sessiz kuĢak jenerasyonu, kendileri için en iyi olan Ģeylerden ziyade, grup için en iyi olan 

Ģeylere daha fazla önem verme eğilimindedirler. Sessiz kuĢak teknolojinin henüz büyük 

bölümüyle tanıĢmamasına rağmen, internet kullanıcılarının en hızlı büyüyen grupları arasında 

yer almaktadır. Dahlroth (2008)‘e göre, sessiz kuĢak, bilgiyi kolay, basit, düz ve özet olarak 

almayı tercih etmektedir. Direk mail ve yazılı iletiĢimin diğer formları bu kuĢağın bilgiyi 

edinme yollarına örnek olarak gösterilebilmektedir (Kapoor & Solomon, 2011: 309). 

Teknoloji ile tanıĢmamıĢlar dolayısıyla da iletiĢimi, mektup ve yüz yüze konuĢma aracılığıyla 

kurmuĢlardır (Ünal, 2017:10). 

Pazarlamacılar Sessiz KuĢağın ihtiyaçlarını dinlemek için ekstra zaman harcayarak, onlara 

geleneksel medya (radyo, televizyon, reklam panoları, dergiler ve doğrudan posta) aracılığıyla 

ulaĢmaya çalıĢmaktadır. Yüz yüze konuĢma, resmi sosyal etkinlikler, profesyonel 

danıĢmanlar, doğrudan posta, telefon bu nesille iletiĢim kurmak için büyük öneme bir sahiptir. 

Ġnternet kullanımında yer alan içeriklerde bilgi kolayca sindirilebilir olmalı, uygunsuz ve 

tartıĢmalı olmamalıdır (Williams & Page, 2011: 4). 

2.2.2. Baby Boomers Kuşağı (Bebek Patlaması) 

Baby Boomers KuĢağı, doğum tarihleri ve yaĢ aralıkları hakkında farklı görüĢler 

bulunmakla birlikte, 1946 yılı ile 1964 yılı aralığında doğanları kapsamaktadır. Bu kuĢağın 

Baby Boomers KuĢağı olarak adlandırılmasının temel nedeni, sıkıntılı savaĢ günlerinin 

akabinde o dönemde bebek doğum oranlarında yaĢanan patlamadır (BakırtaĢ ve diğ., 2016: 6).  

Baby Boomers KuĢağı, yaĢam sürelerinin uzamasıyla bağlantılı olarak birikimlerini ve 

emekli fonlarını turizm ve sağlık gibi alanlarda kullanmayı tercih ettikleri için 

pazarlamacıların yeni gözdesi haline gelmiĢtir (Altuntuğ, 2012: 209). Bu kuĢak, özellikle 

üçüncü yaĢ turizmi olarak ifade edilen turizm türüne dahil olmaktadır. 

Baby Boomers, geleceğe dair çok yüksek beklentilere sahiptir ve çok fazla destinasyon 

görme isteği içinde olmalarından dolayı, Ģimdiye kadar diğer kuĢakların tamamından daha 

fazla seyahat etmiĢtir. Pazarlamacılar, bu beklentileri uluslararası pazarlama kampanyalarına 

yansıtmıĢlar ve bu çabalar da hedef kuĢaklar arasında büyük yankı uyandırmıĢtır (BakırtaĢ ve 

diğ., 2016: 68). 

2.2.3. X Kuşağı 

X kuĢağı terimi, gençlerle birtakım görüĢmeler yapan Charles Hamblett ve Jane Deverson 

tarafından, 1964 yılında verilmiĢtir. Özellikle de genç kültürüne uyumlu kiĢiler X KuĢağı 

terimi ile tanımlanmaktadır (Leickaite, 2010, s.172). 1965 ve 1979 tarihleri arasında doğan ve 
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Patlama KuĢağı‘nın gölgesi altında büyümüĢ olan bu kuĢak, ―Görünmez KuĢak‖, ―Kayıp 

KuĢak‖ ve ―Gölge KuĢak‖ olarak da adlandırılmaktadır (BakırtaĢ ve diğ., 2016: 7). 

Küçük yaĢtan beri televizyonla büyüyen ilk kuĢak oldukları için, çok fazla reklama maruz 

kalmıĢlar, pazarlama ve tutundurma ile ilgili tutumları etkilenmiĢ, para ve alıĢveriĢ ile ilgili 

kaygıları ortaya çıkmıĢtır. Teknolojiye sonradan dahil oldukları için X KuĢağı‘nın ―çağa ayak 

uyduramamak, yetiĢememek‖ gibi bir kaygı ve izlenimleri söz konusudur (Dias, 2003: 78-79). 

Fakat internet ve sosyal medyaya sonradan dahil olmalarına rağmen, maddi durumları vb. 

etkenlerden dolayı diğer kuĢaklar arasında medya ve interneti içselleĢtirerek en fazla tüketime 

yatkın kuĢak olarak görülmektedir (BakırtaĢ ve diğ., 2016: 67). 

X KuĢağı, ürün ve hizmetin iĢlevselliğinden ziyade markasına bakmaktadır. Bu 

özelliklerinden dolayı da kimliğini markaya bakarak Ģekillendiren ilk kuĢaktır. Dolayısıyla da 

marka sadakatları da oldukça yüksektir (Altuntuğ, 2012: 209). Grup etkinlikleri ve 

yakınlarının sözlü olarak anlattıkları deneyim ve tecrübelerden etkilenirler ve satın kalma 

kararı vermeden önce bu tavsiye ve yorumları dikkate alırlar. Bu yüzden pazarlamacılar, 

internet, e-posta, multimedya, sözlü-konuĢma, sosyal olaylar ve akran toplantıları gibi iletiĢim 

yöntemlerini içerik oluĢturulmada ön plana çıkarmaktadırlar (Williams & Page, 2011: 7). 

2.2.4. Y Kuşağı 

1993 yılında ilk kez ortaya çıkan Y kuĢağı terimi, X KuĢağı‘nın farklılıklarını tanımlamak 

için kullanılmıĢtır (Leickaite, 2010: 173). 1980 ve 1999 yılları arasında doğan bireylerden 

oluĢan bu kuĢak, aynı zamanda ―Ġnternet KuĢağı, Gelecek KuĢak, Bir Sonrakiler, Eko 

Patlaması Ve Milenyum KuĢağı‖ olarak da adlandırılmaktadır (Aydın ve BaĢol, 2014: 3). Y 

KuĢağı, her konuda mantık arayıĢı, kolay inanmama ve nedenlerini sorgulama hareketleri 

sergilemektedir. Onların Y KuĢağı ismi, bu sorgulayan tavırlarından dolayı Ġngilizce ‗Why‘ 

sözcüğünden gelmektedir (Ünal, 2017: 12-13). Y KuĢağı‘nın üçte biri, beĢ yaĢından önce 

bilgisayarla tanıĢarak, dijital medya ve internetin cazibesiyle büyüyen ilk kuĢaktır (Adıgüzel 

ve diğ., 2014: 173).  

Y kuĢağı genel nüfustan daha çok çevrimiçi satın almakta ve sıklıkla giyim, bilgisayar 

yazılımı, kitap, etkinlik bileti, müzik, çiçek, uçak bileti ve otellere para harcamaktadırlar 

(Valentine & Powers, 2013: 78). Y kuĢağının ciddi bir alıĢveriĢ yaptığı, uzun zamanını 

çevrimiçi araĢtırmaya ayırdığı, ilgi çekici promosyonlar aradığı, ünlülerin neler giydiğini 

kontrol ederek ve nasıl kendisinin de onlar gibi görüneceğini düĢündüğü, yemek ve moda 

bloglarını yakından takip ettiği ve ayrıca sanal ortamda oldukça fazla zaman geçirdiği 

söylenebilmektedir (BakırtaĢ ve diğ., 2016: 63). 
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Bu kuĢak bireyleri, kendi kuĢaklarından güvendikleri en az üç kiĢiye danıĢmadan önemli 

bir satın alma kararı vermemektedir. Y KuĢağı üyeleri, çok görselli ve gürültülü bir yaĢam 

tarzına sahip oldukları için sessizlik içerisinde tüketim yapmazlar. Bu kuĢağın büyük 

çoğunluğu markaların adına dikkat ederek harekete geçer ve sanal ortamda marka tercihleri 

konusunda paylaĢımlarda bulunmaktadırlar (Sarı ve diğ., 2016: 96). 

2.2.5. Z Kuşağı 

Z KuĢağı‘nın baĢlangıç tarihi kaynaklarda farklı farklı ele alınmaktadır. BaĢlangıç bazı 

kaynaklarda 1991, bazılarında 1995 bazılarında ise 2000 yılı olarak kabul edilmektedir. 

Ancak bu tarihlerden en fazla kabul göreni 2000 yılıdır (BakırtaĢ ve diğ., 2016: 16). Mission 

ve Ministry (2010), Z kuĢağını, ―Dünya‘nın Ġlk 21. Yy KuĢakları‖ olarak tanımlayarak, 

―Dijital Doğanlar, Dot-Com Çocukları, Medya KuĢağı, Ġnternet KuĢağı ve Google Nesli‖ 

olarak da adlandırmaktadır (Leickaite, 2010: 173). 

Bu kuĢak, bilgisayara aĢina ve çok iyi kullanılır bu yüzden de arama motorlarına çok fazla 

güvenir. Okumak yerine görmeyi tercih etmektedirler. Web üzerinde bulduğu bilgileri 

değerlendirmek için kritik ve analitik becerilere sahip değildirler (Rowlands ve diğ., 2008: 

291). Dolayısıyla Z KuĢağı‘na, tamamen dijitaldir ve onların iletiĢim ve sosyal etkileĢim 

alıĢkanlıkları da dijitale dönüĢmüĢtür denilebilir (Leickaite, 2010: 173). 

YüzbaĢıoğlu‘na (2012) göre, teknolojinin içerisine doğan bu kuĢak, zamanı da teknoloji 

gibi çok hızlı yaĢamakta ve her Ģeyi bu hızla gerçekleĢtirmek istemektedirler. Z KuĢağı‘nın 

yaĢlarından dolayı kendi tüketim özgürlüklerine sahip olmamaları henüz tüketim faaliyetini 

tek baĢlarına gerçekleĢtirmemelerine neden olmaktadır. Fakat, ailelerinin tüketim ve satın 

alma kararını vermelerinde çok büyük rol oynamaktadırlar (Altuntuğ, 2012: 209). 

Her ay dünya genelinde, neredeyse 1 milyon yeni kullanıcı internette yerini almaktadır. 

Çoğu zaten kendi içeriklerini e-postalar, bloglar, wikiler ve kiĢisel web siteleri Ģeklinde 

oluĢturmakta ve çok daha fazlası takip etmektedir. Bu olgunun ölçeği, insanlık tarihinde eĢi 

benzeri görülmemiĢtir. Kullanıcı tarafından oluĢturulan içerik, yayıncıdan veya içerikten 

kaçınılmaz sonuçlarla çok daha hızlı büyümektedir (Rowlands ve diğ., 2008: 304). 

2.3. Dijital Ġçerik Pazarlama 

Dijital içerik, bir web sitesine yüklenen her Ģeyi ifade etmektedir. Web sitesinde yer alan 

tüm sayfalar, sözcükler, görseller, araçlar, hakkımızda, sıkça sorulan sorular veya ürün bilgi 

sayfaları vb. dijital içeriklere örnektir (Handley & Chapman, 2012: 35). Bunların yanı sıra, 

dijital ortamda tüketicilerin de aktif rol oynaması ile birlikte içerikler aynı zamanda 

tüketicilerin de ürünlerinden oluĢmaktadır (Penpece, 2013: 54-55).  
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Dijital içerik; güvenilir, paylaĢılabilir, kullanıĢlı/eğlenceli, ilginç, ilgili farklı ve marka 

odaklı olma gibi özelliklere sahip olmalıdır. Ġçerik üretmekte öncelik doğru kiĢilere, doğru bir 

örgütsel yapı içinde ulaĢmaktır (Kingsnorth, 2017: 256). Bu yüzden de tüketici istek ve 

ihtiyaçları doğrultusunda, doğru ve geçerli içeriklerin oluĢturulması büyük öneme sahiptir. 

Ġçerik Pazarlama Enstitüsü (CMI) kurucusu Joe Pulizzi içerik pazarlamayı; açık bir 

Ģekilde tanımlanmıĢ ve ihtiyaçları anlaĢılmıĢ hedef kitlenin dikkatini çekmek ve bu kitleyi 

harekete geçirmek, elde etmek için değerli, uygun ve alakalı içeriklerin oluĢturulması, 

tutundurulması ve dağıtılmasından oluĢan bir pazarlama yöntemi olarak tanımlamıĢtır 

(Content Marketing Handbook, 2014: 6). 

David Meerman Scott (2010) ise dijital içerik pazarlamayı ‗global tezahürat‘ yaratarak 

insanların hikayenizi anlatmalarını sağlama olarak ifade etmiĢtir. Scott‘a göre; oluĢturulan 

içerik bir diğerinden, bir diğerine gönderilir ve bu zincir bu Ģekilde artarak çoğalır. Zincirde 

yer alan her halka hikayenizi bilir ve bir baĢkasına anlatır ama aslında o kiĢiyle birebir iletiĢim 

hiç olmamıĢtır (Scott, 2010: 11). 

Ġçerik pazarlama, pazarlamada son zamanlarda bir yenilik gibi görünse de yeni bir kavram 

olmamakla birlikte, tüketicilerin her zaman ürün ve hizmetlerle ilgili istedikleri bilgileri 

aktarmak için var olan bir pazarlama yöntemidir. Yalnızca gücü, bugünün teknolojisi 

aracılığıyla internet, sosyal medya platformları ve diğer cihazlar ile katlanarak artmıĢtır 

(Content Marketing Handbook, 2014: 7). Dolayısıyla da içerik pazarlaması süreci, yeni bir 

pazarlama taktiği değildir. Daha ziyade, yeni bir tür içerik yönetim sürecini mevcut pazarlama 

ve müĢteri hizmetleri stratejilerine dahil etmenin dağıtmanın bir yoludur (Rose, 2012: 4). 

Bu kapsamda içerik pazarlamasının ilk örneği, 1985‘te traktör üreticisi John Deere‘in 

kendi dergisi olan The Furrow içerikleridir. John Deere, sadece kendi ekipmanlarını satmak 

için değil, çiftçileri yeni teknolojiler ve kendi iĢlerinde nasıl daha baĢarılı olacakları hakkında 

eğitmek için bu dergiyi yayınlamıĢtır (Pullizzi, 2012: 116-117). The Furrow, 100 yıldan fazla, 

40 ülkeye 1.5 milyon dağıtımıyla tarihin en baĢarılı içerik pazarlama giriĢimi olarak 

gösterilmektedir (Lieb, 2011: 16).  

1990‘lı yıllarda içerik pazarlaması popülerliği giderek artıĢ göstererek BMW, LEGO, 

Microsoft gibi büyük markalar bu yıllarda reklamlar yayınlayarak içerik pazarlaması 

yapmakta idiler (Pulizzi, 2012b). O zamandan beri binlerce Ģirket içerik pazarlamasını (bir 

dereceye kadar) kullanmıĢtır. Ġnternettin geliĢimi ile de günümüzde tüketicilerin internetten 

alıĢveriĢe yönelmeleri, iĢletmelerin dijital içerik pazarlama stratejilerine yoğunlaĢmasına 

neden olmuĢtur. 
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Dijital içerik pazarlaması ile baĢarılı olunması beklenilen söz konusu amaçlar ise 

aĢağıdaki gibidir (Handley & Chapman, 2012: 37-38): 

 MüĢterilerin dikkatini içeriğe çekmek. 

 MüĢterileri, satın almayı düĢündükleri ürün/hizmetler hakkında eğiterek 

bilgilendirmek. 

 DireniĢin üstesinden gelmeyi baĢarmak ve itirazları doğru bir Ģekilde ele alabilmek. 

 Bulunulan sektörde güvenilirliği, itibarı ve uzmanlığı sağlamak. 

 Markanın hikayesini ifade etmek. 

 Sosyal medya ve ağlar aracılığıyla kulaktan kulağa yayılarak, bilinirliği arttırmak.  

 Hayran kitlesi yaratmak ve müĢterilerin markaları sevmelerini sağlamak.  

 Ani satın almaları teĢvik etmek. 

ĠĢletmelerin dijital içerik pazarlama ile ilgili amaçları yaklaĢımlarına bağlı olarak 

değiĢebilmektedir. AraĢtırmacıların çoğu içerik pazarlamanın temel amaçlarını farklı baĢlıklar 

altında ele almaktadır. Bunlar: marka farkındalığı (bilinirliliği), müĢteri bağlılığı ile güven 

sağlamak ve yüksek satıĢlar Ģeklindedir (Content Marketing Handbook, 2014: 20; Kalkar, 

2015: 277). Rose‘ye (2012: 6) göre, içerik pazarlamayı bir uygulama olarak seçen iĢletmeler, 

gelecekte rekabet avantajı sağlayacaklardır.  

2.4. Dijital Ġçerik Pazarlama Araçları 

Dijital içerik pazarlamada, içerik hazırlandıktan sonra, içeriğin hangi kanallar aracılığıyla, 

nasıl, nerede ve ne Ģekilde dağıtılacağına karar verilmelidir. CMI araĢtırmalarına göre ise en 

popüler dijital içerik pazarlama araçları sırasıyla; B2B içerik pazarlamacıların %87‘si sosyal 

medyayı, %83‘ü web sitesi makalelerini, %78‘i e-bültenleri, %77‘si blogları, %71‘i örnek 

olayları, %70‘i videoları, %70‘i diğer web sitelerinde makaleleri kullanmaktadır (Content 

Marketing Handbook, 2014: 26). 

Ġçerik pazarlama tek bir pazarlama kanalını ifade etmemektedir. Tüm pazarlama 

kanallarında içeriğin gücü kullanılabilmektedir (GökĢin, 2017: 105). Ġçerik, yalnızca doğru 

Ģekilde ve kanallarla iletildiği zaman baĢarıya ulaĢacaktır. Bu yüzden de iĢletmeler, içerik 

pazarlama faaliyetlerinde tüm kanalları göz önünde bulundurarak, medya da en üst 

seviyelerde yer almaya özen göstermelidir (Kingsnorth, 2017: 257). 
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2.4.1. Bloglar 

ĠĢletmeler bloglar aracılığıyla milyonlarca müĢteriye ulaĢmakta ve satıĢlarını da arttırarak 

imajlarını güçlendirmektedirler. ĠĢletmeler bu kapsamda, kurumsal bloglar kullanılır ve 

böylece iĢletme ve ürünlerinin görünürlüğünü arttırmaktadırlar (Kalkar, 2016: 279).  

Pulizzi‘ye (2012a: 4-8) göre; özellikle içerik pazarlamada yer alınıyorsa bloglar sosyal 

medyanın kalbidir. Çünkü bloglar sosyal medya konuĢmalarını yönlendiren içerikleri ve bu 

içerikler için en uygun ve iĢletme hedefleri ile uyumlu markalı bir ortam sağlamaktadır. Aynı 

zamanda blogların sağladığı esneklik, sosyal medya stratejileri ile entegre olmaya elveriĢlidir. 

ÇeĢitli blog hazırlama platformaları ya da içerik yönetim sistemleri bulunmaktadır. Bunların 

en çok bilinenleri arasında, WordPress, Squarespace, Movable Type, TypePad ve Blogger yer 

almaktadır (Handley & Chappman, 2012: 208).  

2.4.2. Bilgi Grafikleri (Infographics) 

Bilgi grafikleri, bilgi veya içeriğin çizim, resim, grafik, Ģema vb. unsurlar ile 

sunulmasıdır. Bilgi grafikleri, kolay paylaĢılabilir ve taĢınılabilir içeriklerdir. Dolayısıyla, 

hedef kitle kendi blog veya sosyal medya hesaplarında paylaĢma ve mesajınızı sizin için 

yayma imkanına kavuĢmaktadır (Handley, 2014: 331).  

Adından da anlaĢılabileceği gibi bilgi grafiklerinin amacı; reklam yapmak değil, zengin 

nesnel verilerin ilgi çekici bir Ģekilde sunulmasını sağlamaktadır (Handley, 2014: 332). Bilgi 

grafikleri, sosyal medyada çok fazla paylaĢılarak, bilgi akıĢında artıĢa yol açmakta ve link 

sayısında artıĢ yaĢanmasına neden olmaktadır (Ryan, 2017: 418).  

2.4.3. İnternet Makaleleri 

ĠĢletmeler, satıĢa sunulan ürün/hizmetler hakkında tüketicileri bilgilendirmek ve ilginç 

detaylar aktarımı ile tanıtım yapabilmek için internet ortamında makaleler yayınlamaktadır 

(Kalkar, 2014: 279). Okuyucular açısından bakıldığında, internet makale yazarının bilinirliği 

ve sosyal statüsü verilen bilginin gerçekçiliği ve öneminin daha iyi bir Ģekilde algılanması 

açısından önemlidir (Benli ve Karaosmanoğlu, 2017: 34). 

2.4.4. Mobil Uygulamalar 

Mobil uygulamalar, akıllı telefonlar veya diğer mobil uygulamalar için tasarlanmıĢ bir 

yazılım programıdır. Bir uygulama oluĢturmanın temel amacı, mümkün olduğunca çok sayıda 

kullanıcı edinmek ve hedef gruplar içerisinde kaliteli katılım sağlamaktır. Bir telefon veya 

diğer bir mobil cihaz özel kullanıcı gereksinimlerinin özelleĢtirilmesine yardımcı olmaktadır. 

Uygulamalar genellikle Uygulama Mağazası, Google Play, Windows Phone Mağazası ve 
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BlackBerry App World gibi dağıtım platformları aracılığıyla ücretli veya ücretsiz olarak 

kolayca kurulmaktadır (Content Marketing Handbook, 2014: 38). 

2.4.5. E-Kitaplar 

Handley & Chappman (2012: 243) e-kitapları: ‗basitçe, indirilmek ya da ekrandan veya 

basılı kopyasından okunmak üzere elektronik ortamda yayınlanan kitap‘ Ģeklinde 

tanımlamıĢtır. E-kitaplar, temel olarak metin ve ayrıca resim, ses, video ve animasyon vb. de 

içerebilmektedir. E-kitaplar, e-kitap okuyucularının kullanımı için amaçlanmıĢtır, ancak 

bilgisayarlar veya akıllı telefonlar da bu konuda kullanılabilecek iyi cihazlar olabilmektedir 

(Content Marketing Handbook, 2014: 39). ĠĢletmeler aynı zamanda yıllık rapor, faaliyet 

raporları gibi içeriklerini de e-kitaplar Ģeklinde oluĢturulabilmektedir. MüĢterilere markanın 

hikayesini anlatma, marka ile bağlantı kurma ve önemli anlara eĢlik edebilme olanağı 

tanımaktadır (Handley, 2014: 343).  

2.4.6. Sosyal Medya 

Sosyal medya artık bireylerin zamanlarının büyük bir kısmını geçirdikleri platformlar 

olduğu için sosyal medya içerik pazarlamada büyük öneme sahiptir (Ryan, 2017: 406). Ġçerik 

pazarlamada kullanılan en popüler sosyal medya araçları; Facebook, Youtube, Twitter, 

Linkedin ve Instagram, Pinterest, Snapchat, Periscope ve Whatsapp Ģeklindedir (Koljonen, 

2016: 23). Tüketiciler çevrimiçi olduklarında ilk bu sosyal medya platformlarında aktif olurlar 

ve uyumadan önce de çıkıĢ yaptıkları son yerlerdir. Bu platformlarda da gün boyu dijital 

içerik üretimi ve tüketimi söz konusudur (Ryan, 2017: 406).  

Dolayısıyla sosyal medya platformları, ziyaretçilere içerik ekleme, kaldırma, düzenleme 

ve değiĢtirme gibi imkanlar sağlayarak kullanıcıların bilgi paylaĢımı konusunda iĢ birliği 

yapabilmelerine olanak sağlamaktadır (Chen ve diğ., 2011: 238; Hajli, 2014: 388-389). 

Sosyal medya kullanıcıları tarafından oluĢturulan bu içerikler genellikle ―User Generated 

Content (UGC)‖ yani ―Tüketici Tarafından Üretilen Medya‖ olarak adlandırılmaktadır 

(Milhinhos, 2015: 18). Böylece bireylerin sosyal medya aracılığıyla iletiĢim kurması, değer 

paylaĢımı ve güvene olumlu bir etki sağlamaktadır (Chen ve diğ., 2011: 238; Hajli, 2014: 

388-389). 

Sosyal medya platformlarında yer alan değerli fotoğraf ve video içerikleri büyük önem 

taĢımaktadır (Ryan, 2017: 418). Ġnternet kullanıcıları, video içeriklerini izlemede yaklaĢık 

olarak 2 dakikadan daha fazla zaman harcama eğilimindedirler. Tüketiciler satın alma 

kararlarını verirken ürün veya hizmet hakkında bilgi alma ve ürün incelemek için videolara 

yönelmektedirler (Milhinhos, 2015: 16).  
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Tipik olarak günümüzde tüketiciler, özellikle instagram üzerindeki diğer kullanıcılardan 

gelen içeriklere daha fazla güvenmektedirler. Bu yüzden satın alma kararını vermeden önce 

ürün bilgilerini ve önceki müĢterilerin geri bildirimlerini almak için sosyal medyada oturum 

açmaktadırlar. Tüketiciler, genellikle platformdaki diğer kullanıcılar tarafından üretilen tüm 

kiĢisel bilgileri okuyup, analiz ettikten sonra yeterince ikna olurlarsa bir ürünü satın alma 

isteği içinde olmaktadırlar (Bahtar & Muda, 2015: 340).  

2.5. Dijital Ġçerik Pazarlamasının KuĢakların Ġnternetten Satın Alma DavranıĢına 

Etkisi 

KuĢakların her birine içerik oluĢturur ve dağıtırken, pazarlamacılar, içerik pazarlamayı 

nasıl yayınlayacağına karar vermeden önce, kanal tercihlerini doğru bir Ģekilde tespit 

etmelidirler (Pulizzi, 2012b). Her kuĢağın farklı yollar ile iletiĢim kurması, her kuĢak için 

farklı platformlarda içerik oluĢturulmasını gerekli kılmaktadır (Pulizzi, 2012b). 

Baby Boomers KuĢağı‘nda eğlenceye sahip olmak, herkese farklı davranmak ve değiĢen 

değerleri anlamak bu nesilde önemlidir. Baby Boomers KuĢağı iletiĢim açısından, özellikle 

sağlık bilgileri, çevrimiçi iĢ siteleri ve sosyal ağ sitelerine katılma konularında, internetin 

rahatlığını ve özelleĢtirilmesini sevmektedirler. Bu kuĢak tarafından internet kullanımının 

%70'in üzerinde olduğu göz önüne alındığında, onlara hitap etmek için internet bir iletiĢim 

aracı olarak kullanılmalıdır. Baby Boomers için, web sitesi içeriklerinin zengin olması, 

gezilmesi kolay ve resimlerden çok metin kullanılması gerekmektedir. Ġnternette, blogların 

yanı sıra sosyal ağlar da etkili olabilmektedir (Williams & Page, 2011: 6). 

X ve Y KuĢağı‘na hitap eden bir iĢletmecinin, yaratıcı içerik kullanarak reklam yaparken 

dikkat etmesi gereken bazı hususlar söz konusudur. Bunlar; mesajın hızlı, doğrudan ve doğru 

bir Ģekilde tüketiciye iletilmesidir (Naumovska, 2017: 128). Aynı zamanda bu kuĢaklara 

dijital içerik pazarlama faaliyetlerinde geleneksel pazarlama yöntemleri de göz ardı edilmeme 

ve bu faaliyetlerle de dijital içerikler desteklenmelidir. Pulizzi‘ye (2012b) göre; X ve Y 

KuĢağı için içerik pazarlamasında aĢağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır: 

 Görsel formda hikayeler sunulmalıdır. Y KuĢağı tamamen görsel öğrenmeye 

yatkındır. Bu yüzden hikaye anlatımında videolar, infografik ve resimler olmalıdır.  

 Y kuĢağı, Sessiz KuĢak ile bağlantı kurduğundan, geleneksel içerik oluĢturucuları 

planlara dahil etmek mantıklı olacaktır.  

 E-posta içerikli yazılar için en iyi kaynaklara yatırım yapılmalıdır. 

 Harekete geçirici mesajlar, bir telefon numarası içermemeli veya birini aramak 

zorunda kalmamalıdır. 

 KuĢakların rahat ortamlarda yüz yüze görüĢmesi için fırsatlar yaratılmalıdır. 
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Y KuĢağı, teknoloji dünyasında bilgilerin anlık değiĢimiyle bağlantılı olarak oldukça 

sabırsızdırlar. Uyum göstermeye ve akranlarıyla bağlantı kurmaya özen göstererek sosyal ağ 

sitelerinde arkadaĢlarıyla etkileĢim kurmayı tercih etmektedirler. Çoğu içerik oluĢturucu, 

dağıtıcı ve içerik kullanıcısı olan Y KuĢağı, bugünün gençlerinin yaklaĢık dörtte biri, 

Facebook'u günde 10'dan fazla kez kontrol etmektedir. Dolayısıyla içerik, bu nesil için çok 

fazla önemlidir (Williams & Page, 2011: 10). 

Çoklu platform medya Ģirketi Awesomeness (2017) araĢtırmasında, Z KuĢağı‘nın sosyal 

medyada yer aldığı ilk beĢ platformu, YouTube (%79), Facebook (%78), Instagram (%69), 

Snapchat (68) ve Twitter (%49) olarak sıralamıĢtır. Z KuĢağı‘nın içerik tüketimi ise, %71 

video içerik tüketimidir. Z KuĢağı‘nın üçte biri bu videoları özellikle mobil cihazlarından 

görüntülemektedir (Erkılıç, 2017). 

 KuĢakların, iĢletmeler tarafından üretilen bilgilerden ziyade, diğer tüketicilerin fikirlerine 

daha fazla güven duymaları yönünde artan bir eğilim vardır. Ġnternet, sosyal ağ ve etkileĢimli 

teknolojiler, ürün ve markaların yaratılması ve ilerlemesinde daha aktif olmaları konusunda 

güçlendirilmelidirler. Dolayısıyla kuĢaklar, bir ürünün tüm yönleriyle, hatta tanıtımıyla ilgili 

girdi elde etmek istemektedirler. Pazarlamacılar, bu kapsamda içerik oluĢumunda yaratıcılığı 

göz önünde bulundurarak, olumlu, duygusal olarak anlamlı kavramlar, kelimeler ve resimler 

kullanmalı ve en önemlisi onlara bağlanacakları bir hikaye anlatmalıdır (Naumovska, 2017: 

131). 

3. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Yeni bir kavram gibi görünen fakat örnekleri çok daha öncelere dayanan içerik pazarlama 

kavramı, günümüzde teknoloji ve internetin geliĢmesi ve dolayısıyla da tüketicilerin sosyal 

medya platformları aracılığıyla internette aktif rol oynamaları ile dijital platformlarda kimlik 

sahibi olma gerekliliğini doğurmuĢtur. Önceleri geleneksel yollarla oluĢturulan içerikler 

(fotoğraf, video vb), dijital platformlara taĢınarak dijital içerik oluĢumu ve bu bağlamda 

pazarlama stratejilerinin öneminin artmasına neden olmuĢtur.  

DeğiĢen tüketici davranıĢları kuĢaklara göre ele alındığında, özellikle internetin kuĢakların 

satın alma davranıĢında büyük rol oynadığı görülmektedir. Büyük marka ve pazarlamacılar 

kuĢakların satın alma davranıĢlarında internetin etkili olduğunu ilk fark edenlerdir. KuĢakların 

teknoloji ve internet ile tanıĢma zamanları internetten satın alma davranıĢlarında farklılık 

göstermesine neden olmuĢtur. Örneğin, X KuĢağı internet ile geç tanıĢmasından dolayı 

internetten alıĢveriĢ yapacağı zaman tereddüt yaĢar iken, Y KuĢağı daha az tereddütlü 

yaklaĢmaktadır. Pazarlamacılar, kuĢaklar arasındaki bu farklılıkları, içerik üretim 
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stratejilerinde göz önünde bulundurarak, içerik üretiminde dijital platformlardaki içeriklerini 

geleneksel içerik üretim pazarlama stratejileri ile de destekleyerek yürütme eğilimindedirler.  

Baby Boomers KuĢağı, internet ile sonradan tanıĢtığı için internete adapte olmakta zorluk 

çekmektedir. Ġnternetten alıĢveriĢ yapma konusunda da geleneksel alıĢveriĢ alıĢkanlıklarından 

dolayı tedirgin ve güvensizdir. X KuĢağı ise, internetle Baby Boomers KuĢağı‘na göre daha 

yakın zamanlarda tanıĢmıĢ ve internette aktif olarak satın almalarını online yapmaya kolay 

adapte olmuĢtur.  

X ve Y KuĢağı günümüzde aktif olarak çalıĢma hayatında bulmakta ve Z KuĢağı da bu 

kuĢakların çocuklarından oluĢmaktadır dolayısıyla da Z KuĢağı ebeveynlerinin satın alma 

davranıĢlarında etkin rol oynamaktadır. Bu yüzden pazarlamacıların, içerik pazarlama 

stratejilerinin geliĢtirilmesinde en çok üzerinde durdukları kuĢaklardır. KuĢakların internetten 

satın alma davranıĢlarında sosyal medya platformları aracılığıyla, satın alacakları ürünler 

hakkında detaylı araĢtırmalar yapmaları ve bu kapsamda sosyal medya, bloglar, bilgi 

grafikleri, mobil uygulamalar, e-kitaplar vb. içerik pazarlama araçlarından faydalanmaktadır. 

Buralarda aynı zamanda hem içerik tüketmekte hem de kendi düĢünce ve yorumlarını 

paylaĢarak içerik üretimine katkı sağlamaktadırlar. 

Dijital ortamda aktif rol oynayan kuĢakların içerik üretimi ve tüketimine olan bu yakınlığı 

artık web sitesinde yer alan içeriklerin değerli olmasının önemini de arttırmıĢtır. Bu kapsamda 

Google‘da içeriğin kalitesinin yanı sıra, var olması da bir unsur idi. Zamanla internette ve 

içerik pazarlamadaki geliĢmeler Google‘ın da içeriğin kalitesine yönelmesine neden olmuĢtur. 

Dolayısıyla dijital içerik ölçme yöntemlerini etkin Ģekilde kullanarak, Arama Motoru 

Optimizasyonu, Google Analytics, anahtar kelime vb. etkin olarak kullanmaya özen 

göstererek, web sitesi görünürlüğü ve değerli içerik üretimine özen göstermektedir. 
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Кыскача мазмуну 

Акыркы жылдары, микрокаржылоо уюмдары жана микро кредиттер, жакырчылык менен кҥрөшҥҥ, 

дҥйнөдөгҥ аялдардын билим алууларына мҥмкҥнчҥлҥк камсыз кылуу жана аларды кҥчтөндҥрҥҥ ҥчҥн 

колдоого алынган. Микрокаржылоо өлкөдөгҥ расмий каржы өнҥмдөрҥнө жетҥҥ кыйын болгон, аз 

кирешелҥҥ чакан ишканалардын кредиттик керектөөлөрҥн канааттандыруу ҥчҥн берилген насыя болуп 

саналат. Кредиттик чектөөлөр өлкөнҥн экономикалык өнҥгҥҥсҥ жана жакырчылык менен кҥрөшҥҥдөгҥ 

негизги тоскоолдук болуп саналат. Микро каржылоо, экономикалык жана коомдук таасиринен улам 

мамлекеттик жана эл аралык уюмдар мындай кредиттерди камсыз кылуу ҥчҥн аракет кылышууда. 

Биз бул ишибизде, микро каржылоо институттары болуп саналган кредиттик союздар жана 

кҥрөөканалардын (ломбард) Кыргызстандагы абалын кароого аракет жасадык. Жалпысынан алганда, 

Кыргызстандын чакан каржылык уюмдарын анализдөө ҥчҥн, Бишкек шаарында жашаган 440 

респонденттен сурамжылоо жҥргҥзҥлгөн. Алардын 26сы кредиттик союздар жана 118и кҥрөөканалардык 

кызматтарынан пайдалангандыгын билдиришкен. Изилдөөнҥн негизги максаты кардарлардын 

микрокаржылоо институттарын бул тҥрҥн тандоодогу себептерин, колдонулган кредиттердин тҥрлөрҥн 

жана кредиттер боюнча пайыздык чендерди кароо болуп саналат. Мындан тышкары, бул насыя тҥрҥнө 

таасир бере турган коомдук жана демографиялык өзгөчөлҥктөр талдоого алынган. 

Жыйынтык боюнча респонденттер кредиттик союздан пайызы төмөн, процедураларынын аз жана 

узак мөөнөттҥҥ болгондугу ҥчҥн колдонушат. Алынган кредиттер негизинен бизнести кеңейтҥҥ, 

тиричилик буюмдарын сатып алууга, карыздарды төлөөгө, балдардын билим алуусу жана кыймылсыз 

мҥлк сатып алууга жумшалган. Кредиттик союздардын пайызы 10 % жана 32 % арасында өзгөргөн. 

Ал эми ломбарддардан кредит алгандар процедуралардын жеңил жана тез болгондугуна жана карыз 

ала турган башка эч кимиси жок болгондуктан кайрылгандарыгын билдиришкен. Ломбардды тандоодо 

негизинен кокусунан же ҥйҥнө жакын жайгашкандыктан тандашкандыгын айтышкан. Кредиттер 

пландалбаган жана шашылыш муктаждыктарды канаттандырууга, кҥнҥмдҥк чыгашалар ҥчҥн жана 

балдарынын билим алуусу ҥчҥн жумшалган. Кредиттердин пайыздары 1 кҥн ҥчҥн кредиттердин пайызы 

0,2 жана 0,5 ортосунда,  1 жумага алганда 2 жана 10 пайыз ортосунда жана 1 айга алганда 2 жана 25 

пайыз ортосунда өзгөрөт. Бул жылдык мааниге караганда 300 пайызга чейин жетет. 

Ачкыч сөздөр: микрокаржылоо уюмдары, кредиттик союздар, ломбарддар.  

MICROFINANCE IN KYRGYZHSTAN: CREDIT UNION AND PAWNSHOP CASE  

Abstract 

In recent years, microfinance institutions and loans have been promoted to struggle poverty, facilitate 

educational opportunities and strengthen women in the world. Microfinance is a loan provided so that small 

businesses in the low-income segment, which are difficult to access traditional official financial products in the 

country, can expand and meet other credit needs. Credit constraints are major obstacles to economic 

development and fighting poverty in the country. Due to the economic and social effects of microfinance, state 

and international organizations are striving to support such small loans. 

In our paper, credit unions and pawn shops (lombard), which are micro financing institutions, were dealt 

with in Kyrgyzstan. In general, in order to examine the microfinance institutions in Kyrgyzstan, 440 individuals 

were surveyed in Bishkek. But 26 of them reported that they received credits from credit associations and 118 

were lending money from pawn shops. The main aim of the study is to examine the factors and causes that are 

effect on the selection of microfinance institutions.  
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According to respondents, the low percentage, procedures used and long term are the main factors of 

choosing the credit unions. The loans obtained mainly used to business expansion, for the purchase of household 

goods, for payment of debts, for education of children, and used to purchase real estate. Credit unions‘ 

percentage of credits‘ ranges between 10% and 32%. 

The main factors that effect on the choice of pawnshops are also easy and quick procedures. Respondents 

mostly choose pawnshops accidentally and in some cases according to the location nearby to home. Credits are 

used mostly for satisfaction of unexpected and urgent needs, for daily expenditures and for the education of their 

children. 

Interest rate of loans for a day between is varies between 0.2 and 0.5 per cent, for a week between 2 and 10 

percent and for a month varies between 2 and 25 percent. Thus, interest rate for one year is reaches to 300 

percent.  

Keywords: microfinance institutions, credit unions, pawn shops. 

1. Киришҥҥ 

Белгилҥҥ болгондой, капитал рынокторунун негизги милдети бир жумушту ишке 

ашыруу ҥчҥн акча каражаттарына муктаждыктары бар адамдар менен колдорунда 

ашыкча каражаттары бар элдин ортосунда бул каражаттардын биринен экинчисине 

өткөрҥп берҥҥдө ортомчулук кылуу. Микрокаржылоо менен микрокредиттөө 

тҥшҥнҥктөрҥ коомчулукта көп чаташтырууларды пайда кылууда. Мунун себеби, 

микрокаржылоо эң алгач 1970-жылдан кийин микрокредиттик кызматтардан баштап 

кызмат көрсөтө башташы. Микрокредит системасы Бангладештин жараны, Грамин 

банкынын негиздөөчҥсҥ жана коомдук жана экономикалык өнҥктҥрҥҥ аракеттери ҥчҥн 

Нобел сыйлыгынын ээси болгон, экономист профессор Мухаммад Юнус тарабынан 

демилгеленген. Ал көп финансылык уюмдардын иш чараларын, кедей-кембагалдардын 

муктаждыктарын анализдеп чыккандай кийин бул кызматтын керек экендигин 

аныктаган (Dawla, 2006: 103). Кийинчерээк жакыр катмардагы элдин кредиттерге эле 

эмес, аманат, камсыздандыруу сыяктуу башка каржылык кызмат көрсөтҥҥлөргө дагы 

муктаждыктарынын көптҥгҥнөн улам микрокаржылоо тҥшҥнҥгҥ микрокредиттик 

тҥшҥнҥккө караганда кеңирирээк болуп калды. Ушуга байланыштуу, учурда 

микрокаржылоо карапайым адамдардын керектөө талаптарын коргоо, 

тобокелдиктердин алдын алуу, алардын келечектерин кепилдикке алууну каалоолорун 

эске алуу менен пенсия, сактоо, керектөө насыяларын, камсыздандыруу, ошондой эле 

акча которуу сыяктуу кызматтарды да камтыйт (Christen, Lyman and Rosenberg, 2003: 

1). 

Микрокаржылоо системасы бҥгҥнкҥ кҥндө көптөгөн өлкөлөрдө ишке ашырылып 

жаткан, абдан маанилҥҥ экономикалык жана коомдук кызматарды каржылоо ыкмасы 

болуп саналат. Жакырчылык менен кҥрөшҥҥ, гендердик айырмачылыктарды жоюу, 

аймактар арасындагы кирешедеги айырмачылыктарды жоюуда микрокаржылоо 

системасы маанилҥҥ экономикалык инструменттердин бири болуп саналат (Коркмаз, 

2004: 5). 
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Бул система өлкөдөн өлкөгө карата гана эмес, ал тургай, бир эле өлкөнҥн ичинде 

кызматтарды сунуштаган уюмдарга жараша өзгөрҥп турат. Негизинен төмөнкҥ 

мҥнөздөмөлөргө ээ болуп саналат: 

• жалпысынан көмҥскө секторлордо иштеген жакыр кардарлар тобуна ээ; 

• кредиттери жана чогулткан депозиттери/жыйымдар аз өлчөмдҥҥ; 

• кайтарымдуулук потенциалына карата көбҥрөөк көлөмдө кредит алуу 

мҥмкҥнчҥлҥгҥн беришет; 

• кадимки кҥрөө ордуна топ тҥзҥҥ системасы катары коомдук кепилдиктерди 

колдоно алышат; 

• тез иштеген кредиттик система; 

• ишенимдҥҥ жана ликвиддҥҥ сактык буюмдарын талап кылышат (өзгөчө 

ломбарддарда кҥрөө катары); 

• кардарларга берилген кредитке ҥзгҥлтҥксҥз мониторинг жҥргҥзҥҥ, ошондой эле 

зарыл болгон шарттарда кредиттен тышкары ар тҥрдҥҥ жардам көрсөтө алышат 

(Ledgerwood, 1998: 18). Кыргызстанда да жалпысынан бул мҥнөздөмөлөрдҥн 

көпчҥлҥгҥн жолуктурууга болот. 

2. Микрокаржылоо уюмдарынын типтери 

Микрокаржылык уюмдарды алардын жөнгө салынуу жана көзөмөлдөнҥҥсҥ боюнча 

ҥч топко бөлҥҥгө болот. Биринчи топ - расмий эмес уюмдар. Буларга коомдук жана 

жеке өнҥктҥрҥҥ банктар, ЭСК Банктары жана почта-аманат банктары, коммерциялык 

банктар, банк эмес келишимдик микрокаржылоо мекемелери кирет (Ledgerwood, 1998: 

97). 

Экинчиси, жарым-расмий ишканалар жана расмий эмес уюмдар. Булар өлкөнҥн 

мыйзамдарына жана эрежелерине ылайык иштеп, бирок, өлкөнҥн банк секторунун 

ченемдик укуктук актыларынын талаптарынын сакталышы ҥчҥн эч кандай милдети 

болбогон кредиттик мекемелер. Бул микрокаржылоо уюмдарынын тҥрҥнө кредиттик 

союздар, сактоо жана кредиттик кооперативдер, жарандык коом уюмдары кирет 

(Ledgerwood, 1998: 97). 

Ҥчҥнчҥсҥ, расмий эмес уюмдар. Расмий эмес микрокаржылык уюмдарды ар тҥрдҥҥ 

тҥзҥлҥштө жолуктурса болот, ушуга байланыштуу, аларды кээ бир өзгөчөлҥктөрҥнө 

карап чектеп айтуу мҥмкҥн эмес. Адатта, мекеме катары бааланбаган, банк же соода 

жаатына тийиштҥҥ ченемдик укуктук актыларга баш ийбеген, кандайдыр бир 

мамлекеттик орган тарабынан көзөмөлдөнбөгөн уюмдар болуп саналат. Буларга черная 
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касса, сҥткорлордун ишмердиги, тууган-тууш, дос-курдаштар арасындагы ар кандай 

кайрымдуулук/кошумча каражаттары кирет. 

CARE Guatemala расмий эмес микрокаржылоого мисал боло алат. Ал 1946-жылы 

негизделип, 1980-жылдары микрокаржы системасы менен алектенип баштаган, пайда 

табууну максат кылбаган эл аралык уюм болуп саналат. CARE Guatemala, айыл банк 

системасын колдонуу менен Гватемаладагы жакыр аялдар ҥчҥн кредит берҥҥгө 

багытталган (Ledgerwood, 1998: 97). 

Жарым расмий финансылык компания болгон кредиттик союздар, алардын 

мҥчөлөрҥ тарабынан башкарылат жана негизинен өз мҥчөлөрҥнө жардам берҥҥ ҥчҥн 

тҥзҥлөт. Белгилҥҥ бир топтун же бир уюмдун сактоолорун бириктирип, аны иштетҥҥ 

жана мҥчөлөрҥ бири-бирине жеңил пайыздык акы менен карыз берҥҥ ҥчҥн 

уюштурулулат. Бир эле мекемеде иштеген, бир диий ишенимге ээ, бир социалдык 

катмардагы адамдардын демократиялык, пайда табууну эмес, финансылык каражат 

камсыз кылууну максаттаган кооперативдер катары кароого болот. Эң алгачкы 

кредиттик кооперативдер ХIХ кылымдын ортолорунда Германияда пайда бологон. 

Кредиттик союздар Тынч океан жана Азиянын өнҥгҥп келе жаткан өлкөлөрҥндө 

ийгиликтҥҥ иштеп жаткандыгын белгилөөгө болот (Conroy жана McGuire 2000: 5). 

Микрокаржылоонун дагы бир тҥрҥ болгон ломбарддар, кыска мөөнөттҥҥ (адатта 30-

90 кҥн), аз камсыз болгон ҥй-керектөөчҥлөр тарабынан колдонулуучу кҥрөө 

кредиттерин сунуштоочу мекемелер. Пайыздык чендери ар аймакта айырмаланат, 

көбҥнэсе айлык 2 ден 25% га чейин өзгөрҥп турат. Насыя кайтарылбаган учурда кҥрөө 

катары коюлган буюм же башка мҥлк сатууга коюлат. Карыз алуу ҥчҥн кҥрөө жана 

жарактуу, сҥрөтҥ бар документ гана талап кылынат.  

Ломбарддар кылымдар бою аз кирешелҥҥ ҥй-чарбаларынын эң маанилҥҥ каржы 

булагы болуп келгенине карабастан бул тема боюнча изилдөөлөрдҥн саны аябай 

чектҥҥ. John Caskey аттуу изилдөөчҥнҥн ―Кошумча банктык иш: чек- накталай акча 

дҥкөндөрҥ, ломбарддар жана жакырлар― (Fringe Banking: Check-Cashing Outlets, 

Pawnshops and the Poor) аттуу 1994-жылы жарык көргөн китебинде изилдене элек бул 

тармактын маанилҥҥлҥгҥнө басым жасаган. 2000-жылдардын баштарында 

ломбарддардын мааниси төмөндөп кеткен, бирок акыркы отчетторго караганда 

экономикалык кризистен кийин кайра кескин өсҥп жатат (Haspel, 2011:5, Федорова и 

Федорова, 2010:161). 2008-жылдын кризистен кийин кҥрөөканалардын санынын тездик 

менен өсҥшҥ бир четинен банктык керектөө кредиттеринин кыскаруусунун эсебинен, 
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ошондой эле өндҥрҥштҥн кыскарышынан улам жумушсуздардын санынын өсҥшҥнөн 

келип чыккан.  

Аталган банктык эмес каржылоо булактарынын эң башкы артыкчылыгы 

керектөөчҥгө өтө кыска убакытта, документттик процедуралардын кыйынчылыгы жок 

каражат табуу мҥмкҥнчҥлҥгҥн берҥҥсҥ. Ал эми эң чоң кемчилиги ломбарддарда 

пайыздык ставкалардын өтө жогору болушу, жана да кҥрөөгө алынчу буюмдарга 

тиешелҥҥ документтер талап кылынбагандыктан кылмыштуулукка жол берҥҥсҥ. 

Comeau (2011) АКШнын Миннесота штатындагы Рочестер индустриалдык шаарынын 

мисалында жҥргҥзгөн изилдөөсҥндө эң активдҥҥ 20 ломбарддын (pawn shop) уурулук, 

банги заты, сойкулукка байланыштуу кылмыштуулук менен байланышта болгондугун 

анытаган. Бул кемчиликтеринен улам кийинки убактагы изилдөөлөрдҥн көбҥ бул 

тармактын ишмердҥҥлҥгҥнҥн жалпысынан оң же терс таасир жаратаарына басым 

жасашууда. Анткен менен бул тармакка тиешелҥҥ так маалыматтардын жетишсиздиги 

изилдөөлөрдҥн эң башкы тоскоолдугу бойдон калууда. Madhura Raut жана Alekh Shah 

(2014) учурда «электрондук соода» соода-сатык мамилелерин кҥчөтҥп жаткандыгын, 

ломбарддардын дагы бул тармакка кошулуу менен кҥрөөлөрҥн сатууга мҥмкҥндҥк 

алышаарын белгилешҥҥдө. Мындай иш аракеттер ломьарддардын ишмердҥҥлҥгҥн 

келечекте дагы жайылуусуна алып келиши мҥмкҥн. 

3. Кыргызстанда кредиттик союздардын жана ломбарддардын өнҥгҥҥ 

динамикалары 

Либералдык рыноктук системада экономиканын өнҥгҥҥсҥ негизинен жеке 

ишкердҥҥлҥккө жана жеке ишкерлерге таянгандыктан, эгемендҥҥлҥктҥ алгандан кийин 

Кыргызстанда мамлекеттин ролу азайып эркин ишкердҥҥлҥккө шарттар тҥзҥлгөн. 

Бирок ишкердҥҥлҥктҥн өнҥгҥшҥнҥн алдындагы эң негизги тоскоолдуктардын бири 

капиталдын жана финансылык булактардын жетишсиздиги болгон жана бул маселе 

бҥгҥнкҥ кҥнгө чейин уланып келҥҥдө. Ушундай шарттарда бир жагынан, 

коммерциялык банктар акырындан бутка туруп өнҥгҥп баштаса, экинчи жагынан, 

илимий адабияттарда бир бөлҥгҥ расмий эмес финансылык мекемелер деп да аталган 

банктык эмес финансы-кредит уюмдары көбөйө баштаган. 

Бирок бул уюмдар Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан мыйзамдык 

жактан 2002-жылдан кийин жөнгө салынып баштаган. Буга 2002-жылдын 23-июлунда 

кабыл алынган N124 ―Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнҥндө‖ 

мыйзам негиз тҥзгөн. Бул мыйзам боюнча, микрофинансы уюмдары ―микрофинансы 
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компаниясы‖, ―микрокредиттик компания‖ жана ―микрокредиттик агенттик‖ деп ҥч 

топко бөлҥнгөн. 

Таблица 1: Банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын саны (бир мезгилдин акырына 

карата) 
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Камсыздандыруу компаниялары 15 11 16 19 16 16 18 17 19 19 

Инвестициялык фонддор 6 5 5 6 8 8 8 9 9 9 

Фондулук биржалар 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 

Пенсиялык фонддор 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

мамлекеттик 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

жеке 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

"Гарантиялык фонд" ААК - - - - - - - - 1 1 

Микрофинансылык уюмдар 53 106 232 359 454 320 277 172 162 150 

анын ичинде: 

          микрокредиттик компаниялар 13 35 103 226 340 242 208 109 103 96 

микрокредиттик агенттиктер 40 71 127 129 110 74 65 57 53 47 

микрофинансылык компаниялар - - 2 4 4 4 4 6 6 7 

Кредиттик союздар 303 320 272 238 197 183 153 125 116 110 

Ломбарддар 108 141 180 284 633 669* 669* 669* 669* 669* 

Алмашуу бюролору 261 263 306 377 279 306 333 329 394 396 

Адистештирилген кредиттик уюмдар 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 

Булак: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени, www.nbkr.kg 

* 2012-жылдын август айы ҥчҥн маалыматтар. 

Ал эми, кредиттик союздар болсо 1999-жылдын 28-октябрында кабыл алынган  

Кыргыз Республикасынын N117 ―Кредиттик союздар жөнҥндө‖ мыйзамы аркылуу 

жөнгө салынууда. Бул мыйзамда кредиттик союзга төмөнкҥдөй аныктама берилген: 

―Кредиттик союз - бул кредиттик союздун катышуучуларынын жеке аманаттарын 

кошуу жана аларды өз ара кредиттөө ҥчҥн пайдалануу, ошондой эле башка 

финансылык кызматтарды, анын ичинде банк ишинин жана каржылоонун ислам 

принциптерине ылайык көрсөтҥҥ жолу менен өз катышуучуларына (мҥчөлөрҥнө) 

жардам көрсөтҥҥ максаттарында кооператив формасында тҥзҥлҥҥчҥ финансы-

кредиттик уюм.‖ (http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=49&lang=KGZ, 30/03/2018). Ушул 

мыйзамдын негизинде Кыргызстандагы кредиттик союздардын иш-аракеттери да 

Улуттук банк аркылуу жөнгө салынууда. 

Бирок, микрофинансы тармагында активдҥҥ иш алып барган дагы бир мекемелер 

тобу болуп саналган ломбарддар болсо, 2009-жылдын 31-июлунда ―Кыргыз 

Республикасынын ―Лицензиялоо жөнҥндө‖ мыйзамына өзгөртҥҥлөрдҥ киргизҥҥ 

тууралуу‖ мыйзамдын кабыл алынышына байланыштуу, 2009-жылдын 1-ноябрынан 

тартып, Улуттук банк тарабынан лицензияланбай калган, башкача айтканда, 
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көзөмөлдөнбөй калган. Ошондуктан 2012-жылдан бери ломбарддар жөнҥндө так 

статистика берилбей калган. 

Эми бул уюмдар менен байланыштуу кээ бир статистикалык маалыматтарды 

карайлы. Кредиттик союздардын санынын 2005-жылкы төңкөрҥштөн кийин тынымсыз 

азайуу тенденциясында болуп жатканын таблицадан көрҥҥгө болот. 2005-жылы 320 

болсо, 2017-жылы 110го азайган. Бирок ушул эле периоддо кредиттик союздар 

тарабынан берилген накта кредиттердин көлөмҥ 284 миллион сомдон 949 миллион 

сомго көбөйгөн. Демек, кандайдыр бир мааниде бул периоддо кредиттик союздарда 

сандан сапатты көздөй бир өзгөрҥҥ болгон деп айтууга болот. Бирок аталган периоддо 

кредиттин көлөмҥ менен параллельдҥҥ тҥрдө жоготуулар жана чыгымдар боюнча 

резервдердин көлөмҥнҥн да болжол менен 10 эсеге жогорулаганын белгилей кетҥҥ 

керек. 

Таблица 2: Банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын кредиттеринин жана 

РППУнун көлөмҥ (бир мезгилдин акырына карата), млн сом 

  2003 2007 2011 2013 2015 2016 2017 

Кредиттер, бардыгы болуп 2010,1 4850,3 17144,9 19501,0 15447,6 11390,1 13176,5 

Микрофинансылык уюмдар 433,9 4051,5 14498,7 17650,4 14041,1 9974,8 11733,0 

Кредиттик союздар 288,8 767,7 1231,7 1456,5 933,5 940,6 999,1 

Ломбарддар 8,0 31,1 86,4 - - - - 

Финкомпания - - - 394,1 473,0 474,7 444,4 

БРАФ - - 1328,1 - - - - 

КР Өнҥктҥрҥҥ фонду - - - - - - - 

РППУ, бардыгы болуп 28,1 75,4 351,9 469,5 736,7 576,2 465,5 

Микрофинансылык уюмдар 8,4 53,8 275,2 379,7 624,5 475,4 372,9 

Кредиттик союздар 4,9 21,6 27,8 48,9 40,3 42,6 50,5 

Ломбарддар … 0,0 - - - - - 

Финкомпания - - 49,0 40,9 71,9 58,2 42,1 

БРАФ - - - - - - - 

КР Өнҥктҥрҥҥ фонду - - - - - - - 

Накта кредиттер, бардыгы болуп 1982,0 4774,9 15813,3 19031,5 14711,0 10813,9 12711,0 

Микрофинансылык уюмдар 425,5 3997,8 14223,5 17270,7 13416,7 9499,5 11360,1 

Кредиттик союздар 283,9 746,1 1203,9 1407,6 893,2 898,0 948,6 

Ломбарддар 8,0 31,1 - - - - - 

Финкомпания - - 385,9 353,2 401,1 416,4 402,3 

БРАФ - - - - - - - 

КР Өнҥктҥрҥҥ фонду - - - - - - - 

Булак: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени, www.nbkr.kg 

Ломбарддардын саны болсо, тескерисинче, тынымсыз өсҥп отурган жана 2003-

жылы 108 болсо, 2012-жылы 669га жеткен. Азыркы учурдагы алардын саны, 

кредиттеринин көлөмҥ жана пайыздык ставкалары боюнча маалымат жок. Улуттук 
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банк көзөмөлгө алган кезиндеги статистикаларды карай турган болсок, 2003-жылы 

ломбарддар тарабынан 8 млн сом кредит берилсе, 2007-жылы бул чоңдук 31 миллион 

сомго жеткен, б.а. 4 эсеге өскөн. 

Таблица 3: Банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын экономика тармактары 

боюнча кредиттери (бир мезгилдин акырына карата), млн сом 

  2005 2007 2011 2013 2015 2016 2017 

Бардыгы болуп 2082,4 4850,3 17579,7 19982,2 15498,1 11394,9 13179,7 

анын ичинде, берилген кредиттер: 

       Кредиттик союздар тарабынан 580,5 767,7 1231,7 1456,5 933,5 940,6 999,1 

анын ичинде: 

       Өнөр жайына 10,6 7,3 9,2 14,8 8,5 9,2 8,9 

Айыл чарбасына 343,2 390,2 596,1 630,0 475,4 446,9 402,8 

Транспорт жана байланышка 6,5 8,5 5,4 4,8 6,5 5,0 7,7 

Соодага 149,8 256,8 416,5 539,2 232,6 215,6 228,9 

Даярдоо жана кайра иштетҥҥ 

ишканаларына 6,8 9,9 11,7 2,2 2,2 8,4 9,4 

Курулушка жана ипотекага 26,7 37,3 44,6 46,0 53,6 96,4 153,3 

Кызмат көрсөтҥҥлөргө - - 4,2 64,3 15,3 9,2 9,7 

Жана башкаларга 37,0 57,6 144,0 155,1 139,5 149,8 178,3 

Ломбарддар тарабынан 13,8 31,1 86,4 - - - - 

анын ичинде: 

    

- - - 

Өнөр жайына 0,1 0,1 0,1 - - - - 

Айыл чарбасына 0,2 0,4 0,7 - - - - 

Транспорт жана байланышка - - - - - - - 

Соодага 2,5 6,6 3,2 - - - - 

Даярдоо жана кайра иштетҥҥ 

ишканаларына - - 0,1 - - - - 

Курулушка жана ипотекага 0,3 0,1 - - - - - 

Керектөө кредиттери - - 75,3 - - - - 

Кызмат көрсөтҥҥлөргө 0,6 - - - - - - 

Жана башкаларга 10,1 23,9 7,0 - - - - 

Булак: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени, www.nbkr.kg 

Берилген кредиттердин тармактар боюнча структурасында 15 жылда көп деле 

өзгөрҥҥ болбогонун байкоого болот. 2005-жылы кредиттик союздар тарабынан 

берилген жалпы 581 миллион сом өлчөмҥндөгҥ кредиттин 60%ы айыл-чарбасына, 

25%ы болсо соода тармагына туура келген. Курулуш жана ипотекага 5%ы, калган 

тармактарга болжол менен 10%ы туура келген. 2017-жылы болсо жалпысынан 1 

миллиард сомго жакын кредит берилип, анын 40%ы айыл-чарбасына, 23%ы соода 

тармагына, 15%ы курулуш жана ипотекага, калган 22%ы башка тармактарга туура 

келген. Бул жерде негизги өзгөрҥҥ катары айыл-чарбасына берилген кредиттердин 

ҥлҥшҥнҥн азайып, курулуш жана ипотекага берилген кредиттердин ҥлҥшҥнҥн болсо 

көбөйгөнҥн белгилөөгө болот. Ломбарддардан болсо жарандар негизинен керектөө 

кредиттерин алаарын таблицадан байкай алабыз: 2005-2007-жылдары «башка» деген 
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категорияга берилген кредиттердин 75-80%ы туура келсе, 2011-жылы 86 миллион 

сомдук кредиттин 75 миллион, б.а. 87%ы керектөө кредиттери катары берилген. 

Таблица 4: Банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын кредиттер боюнча пайыздык 

чендери (бир мезгилдин акырына карата) 

  2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017 

Кредиттик союздар 31.30 26.80 25.80 29.55 28.99 27.31 27.88 27.77 25.91 

анын ичинде: 

         Өнөр жайына - - 23.13 30.26 31.18 29.18 30.00 31.67 31.28 

Айыл чарбасына - - 26.65 28.51 27.72 25.79 27.74 28.26 27.21 

Транспорт жана 

байланышка - - 24.66 26.96 27.01 25.71 25.56 25.40 26.87 

Соодага - - 26.15 29.92 29.49 27.96 27.51 27.01 24.08 

Даярдоо жана кайра 

иштетҥҥ ишканаларына - - 25.79 28.37 23.51 27.00 26.67 29.31 28.43 

Курулушка жана ипотекага - - 24.87 28.36 25.18 25.07 22.78 23.35 22.54 

Кызмат көрсөтҥҥлөргө - - - 31.57 28.15 34.73 26.87 31.31 29.96 

Жана башкаларга - - 27.05 33.90 34.40 28.74 31.07 29.78 27.58 

Ломбарддар 164.00 153.60 167.90 - - - - - - 

Булак: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени, www.nbkr.kg 

Бул кредиттердин пайыздык ставкаларын карай турган болсок, кредиттик 

союздардын орточо пайыздык ставкасы 2003-жылы 31,3%ды тҥзсө, 2017-жылы 

25,91%га чейин төмөндөгөн. Бирок өнөр-жайы менен кызмат көрсөтҥҥлөргө 30%га 

жакын ставка менен кредит берилгенин көрҥҥгө болот. Балким бул абал ал 

кредиттердин узунураак мөөнөткө берилиши менен байланыштуу болушу ыктымал. 

Ломбарддардын пайыздык ставкасы болсо, 2003-2007-жылдардын аралыгында жылдык 

160 %дан жогору болгон. Учурдагы абалы боюнча маалымат жок. 

Негизи эле, жогоруда аталган мыйзамдардын негизинде микрофинансылык уюмдар 

да, кредиттик союздар да пайыздык ставкаларын өздөрҥ белгилей алышат. Бул жагдай 

микрофинансылык уюмдардын кредиттер боюнча пайыздык ставкаларын ―негизсиз 

жана ашыкча‖ белгилешине себеп болуп жаткандыгы айтылууда (Sultakeev & Bayrak, 

2018:257). Чындыгында эле, банктык эмес финансылык уюмдардын кредиттер боюнча 

пайыздык ставкаларынын банктарга салыштырмалуу алда канча жогору болгонун 

айтууга болот. Бирок банктан кредит алууда ар кандай чектөөлөргө кабылган 

жарандарга кандайдыр бир деңгээлде өз пайдасын тийгизип жатса, экинчи жагынан, 

кредит алуучуларга ар кандай кошумча чыгым жана рисктерди да алып келип жатат. 

Бул багытта жалпы жарандардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча иш-

чаралар актуалдуу бойдон калууда. 
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4. Кредиттик союздан кредит алган респонденттер боюнча сурамжылоонун 

жыйынтыгы 

Сурамжылоо Кыргызстанда микрофинансылык мекеме жана официалдуу эмес 

финансыны изилдөөгө багытталган. Изилдөө Бишкек шаарында 2012-жылы 440 

респондентке жҥргҥзҥлгөн. Бул катышуучулардын ичинен 26сы кредиттик союздарга 

мҥчө же кредит алгандыгын билдиришкен.  

Таблица 5: Респонденттердин кредиттик союзга мҥчө болгондугу жөнҥндө маалымат 

 Саны % 

Ооба 19 73 

Жок 7 26 

жалпысы 26 100 

Жогорудагы таблица 5те респонденттердин 19у (73%) кредиттик союздарга мҥчө 

экендигин, ал эми 7си (26%) кредиттик союздардан кредит алышкандыгын айтышкан.  

Таблица 6: Респонденттердин кредиттик союздан кредит алгандыгы жөнҥндө 

маалымат 
 Саны % 

Ооба 21 84 

Жок 4 16 

жалпысы 25 100 

Кредиттик союздан кредит алышкандыгы боюнча суроого респонденттердин 25и 

жооп берген жана алардын 21и (84%) кредит алышкандыгын, 2си (16%) кредит 

албагандыгын билдиришкен.  

Таблица 7: Респонденттердин эмне себептен кредиттик союздан кредит алышкандыгы 

жөнҥндө маалымат 
 Саны % 

Пайызы төмөн 13 54 

Кҥрөө тҥрҥ 2 8,33 

Жол-жоболоштуруу бат 4 16,7 

Узак мөөнөттҥҥ 3 12.50 

Азыраак документтер 

талап кылынат 

2 8.33 

Жалпысы 24 100 

Таблица 7, респонденттердин 54 пайызы кредиттик союздарда кредиттин пайызы 

төмөн болгондуктан, 16,7и пайызы жол-жоболоштуруу (оформление) бат, 12,5 пайызы 

узак мөөнөттҥҥ, 8,3 пайызы азыраак документ талап кылынгандыгы ҥчҥн 

тандашкандыгын айтып өтҥшкөн. 

Таблица 8: Респонденттердин алган кредиттеринин суммасы жөнҥндө маалымат 

 Саны % 

20 000 2 10,5 

25 000 1 5,6 

30 000 2 10,5 

35 000 1 5,6 

40 000 1 5,6 

50 000 4 21 
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60 000 2 10,5 

70 000 1 5,6 

100 000 2 10,5 

120 000 2 10,5 

200 000 1 5,6 

Жалпысы  19 100 

Кредиттин өлчөмҥ 20 000 сом менен 200 000 сом ортосунда өзгөрҥҥдө. Эң көп 

50 000 сом (21% ) алынгандыгы жана 20 000, 60 000, 100 000 жана 120 000 сом 

алышкандыгы көрҥнҥп турат.  

Таблица 9: Респонденттердин алган кредиттерин кандай максатта 

пайдаланышкандыгына байланыштуу маалымат 
 Саны Респонденттердин 

ҥлҥшҥ 

Бизнести кеңейтҥҥ 7 29 

Карызга берҥҥ 1 4,2 

Туугандаргы жардамдашуу 1 4,2 

Тиричилик буюмдарын сатып алууга 3 12,5 

Карыздарды төлөөгө 3 12,5 

Балдардын билим алуусуна  3 12,5 

Кыймылсыз мҥлк алууга 3 12,5 

Жалпысы  24 100 

Респонденттер кредиттик союздан алган кредитин бизнести кеңейтҥҥгө, кыймылсыз 

мҥлк жана тиричилик буюмдарын сатып алууга көбҥрөөк коротоорун, ошону менен 

бирге балдардын билим алуусу ҥчҥн жана карыздарын төлөө ҥчҥн да алгандыгы 

аныкталган.  

Таблица 10: Респонденттердин алган кредиттерин пайыздары боюнча маалымат 

Кредиттин пайызы Саны Респонденттердин 

ҥлҥшҥ 

10 3 15 

12 2 10 

13 1 5 

15 4 20 

17 1 5 

19 1 5 

23 1 5 

25 1 5 

28 3 15 

30 2 10 

32 1 5 

Жалпысы 20 100 

Респонденттердин 13 пайызы 10 пайыз жана 28 пайыздан кредит алышкандыгын, 17 

пайызы 15 пайыздан алгандыгын билдиришкен. Негизинен  кредиттик союздардын 

берген кредиттеринин пайызы 10% менен 32% ортосунда өзгөрҥҥдө.  
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5. Ломбарддан кредит алган респонденттер боюнча сурамжылоонун 

жыйынтыктары 

Сурамжылоого катышкан 440 кишинин 118и ломбарддан кредит алышкандыгын 

билдиришкен. Бул бөлҥмдө жараандардын ломбардды тандоолорунун себептери жана 

бул тандоолоруна таасирин тийгизген факторлор, кредиттин пайыздары жана мөөнөтҥ 

сыяктуу маселелер каралды. Төмөндө (11-таблицада) респонденттердин эмне себептен 

ломбарддан кредит алууну каалашкандыгы боюнча суроого берген жооптору берилген.  

Таблица 11: Респонденттердин ломбарддан кредит алышкандыгынын себептери 

  Саны Пайызы  

1 Процедуралардын жеңилдигинен, мен дароо накталай акча ала 

алгандыгым ҥчҥн 

60 51,7 

2 Менин ҥйҥмө жакын жайгашкандыктан   

3 Карыз ала турган башка эч ким жок болгондуктан 25 21,6 

4 Банктан кредит ала албайм  3 2,59 

5 Пайыздык ставкасы башка ломбарддарга караганда төмөн 2 1,72 

6 Ломбарддын ээси менин таанышым 3 2,59 

7 Ломбарддарга ишенем 1 0,86 

8 Ломбардда банктарга караганда көбҥрөөк накталай акча ала алам. 5 4,31 

9 Процедуралардын жеңилдигинен, мен дароо накталай акча ала 

алгандыгым ҥчҥн жана ломбарддарга ишенем 

1 0,86 

10 Процедуралардын жеңилдигинен, мен дароо накталай акча ала 

алгандыгым ҥчҥн жана менин ҥйҥмө жакын жайгашкандыктан 

2 1,72 

11 Процедуралардын жеңилдигинен, мен дароо накталай акча ала 

алгандыгым ҥчҥн, карыз ала турган башка эч ким жок 

болгондуктан жана пайыздык ставкасы башка ломбарддарга 

караганда төмөн 

2 1,72 

12 Процедуралардын жеңилдигинен, мен дароо накталай акча ала 

алгандыгым ҥчҥн жана ломбарддын ээси менин таанышым 

3 2,58 

13 Процедуралардын жеңилдигинен, мен дароо накталай акча ала 

алгандыгым ҥчҥн жана карыз ала турган башка эч ким жок 

болгондуктан 

6 5,17 

14 Банктан кредит ала албайм жана пайыздык ставкасы башка 

ломбарддарга караганда төмөн 

1 0,86 

 Жалпы  116 100 

Ломбарддан кредит алган 118 респонденттин экөөсҥ эмне себептен ломбарддан 

кредит алышкандыгы боюнча суроого жооп берген эмес. Калган 116 респондентин 

жооптору 11-таблицада көрсөтҥлдҥ. Алардын 51,7 пайызы ломбардда кредит алуу 

процедуралардын жеңил жана бат болгондуктан жана 21,6 пайызы карыз ала турган 

башка эч ким жок болгондуктан ломбарддан кредит алышкандыгын билдиришкен.  

Ал эми 4,3 пайызы ломбардда банктарга караганда көбҥрөөк накталай акча ала 

алгандыктан, 2,6 пайызы банктан кредит ала албагандыгы ҥчҥн жана 2,6 пайызы 

ломбарддын ээси таанышы болгондуктан ломбарддан кредин алгандыгын айтышкан.  

Ошону менен бирге эле, бир эле учурда эки же андан көп себептерди көрсөтҥшкөндөр 

да болгон. Мисалы, респонденттердин 5,2 пайызы ломбардда процедуралардын 
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жеңилдигинен, дароо накталай акча ала алгандыгы ҥчҥн жана карыз ала турган башка 

эч ким жок болгондуктан алышкандыгын билдиришкен. Ошондой эле, 

респонденттердин 3 пайызы процедуралардын жеңилдигинен, дароо накталай акча ала 

алгандыгы ҥчҥн жана ломбарддын ээси таанышы болгондуктан кредит алышкан. 

Жалпысынан алганда, ломбарддан респонденттердин кредит алууларынын эң негизги 

себеби процедуралардын жеңилдиги жана дароо накталай акча ала алгандыгы экендиги 

аныкталды жана ошону менен бирге карыз ала турган башка эч ким жок болгондугу 

жана банктан кредит ала албагандыгы да маанилҥҥ себептерден экендиги байкалды.  

Таблица 12: Ломбардды тандоого таасирин тийгизген факторлор 

  Саны Пайызы 

1 Менин ҥйҥмө жакын жайгашкандыктан 25 21,2 

2 Ломбарддын ээси менин таанышым 10 8,5 

3 Пайыздык ставкасы башка ломбарддарга караганда төмөн 15 12,7 

4 Берилген кҥрөөгө башка ломбарддарга караганда көбҥрөөк 

акча алам 
21 17,8 

5 Кокус тандоо 39 33,1 

6 Башка 5 4,2 

7 Ломбарддын ээси менин таанышым жана берилген кҥрөөгө 

башка ломбарддарга караганда көбҥрөөк акча алам 
1 0,85 

8 Пайыздык ставкасы башка ломбарддарга караганда төмөн 

жана берилген кҥрөөгө башка ломбарддарга караганда 

көбҥрөөк акча алам   

1 0,85 

9 Ломбарддын ээси менин таанышым, пайыздык ставкасы 

башка ломбарддарга караганда төмөн жана берилген 

кҥрөөгө башка ломбарддарга караганда көбҥрөөк акча алам   

1 0,85 

 Жалпы  118 100 

Ломбардды тандоодо респонденттердин 33 пайызы кокусунан тандашкандыгын, 21 

пайызы ҥйҥнө жакын жайгашкандыктан, 17 пайызы берилген кҥрөөгө башка 

ломбарддарга караганда көбҥрөөк акча алгандыктан жана 12,7 пайызы пайыздык 

ставкасы башка ломбарддарга караганда төмөн болгондуктан тандашкандыгын 

билдиришкен. Мындан сырткары, эки жоопту бирге беришкен респонденттер да болгон 

жана алардын баарында берилген кҥрөөгө башка ломбарддарга караганда көбҥрөөк 

акча алгандыктан тиешелҥҥ ломбардды тандашкандыгын айтышкан.  

Таблица 13: Ломбарддан алган кредитти кандай максатта алгандыгы боюнча 

жооптордун таркалуусу 

  Саны Пайызы 

1 Ҥй ҥчҥн узак мөөнөттҥҥ тиричилик буюмдары сатып алам 2 1,7 

2 Балдарымдын билим алуусу ҥчҥн колдоном 6 5,1 

3 Кҥнҥмдҥк чыгашалар ҥчҥн 11 9,3 

4 Эс  алууга  7 6 

5 Пландалбаган жана шашылыш муктаждыктарга 78 66 

6  Банктык кредитти төлөөгө 2 1,7 

7 Ҥй ҥчҥн узак мөөнөттҥҥ тиричилик буюмдары сатып алам, 

балдарымдын билим алуусу ҥчҥн колдоном, Кҥнҥмдҥк 

чыгашалар ҥчҥн жана банктык кредитти төлөөгө 

1 0,85 
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8 Балдарымдын билим алуусу ҥчҥн колдоном жана кҥнҥмдҥк 

чыгашалар ҥчҥн 
1 0,85 

9 Балдарымдын билим алуусу ҥчҥн колдоном жана пландалбаган 

жана шашылыш муктаждыктарга 
2 1,7 

10 Кҥнҥмдҥк чыгашалар ҥчҥн жана пландалбаган жана шашылыш 

муктаждыктарга 
2 1,7 

11 Кҥнҥмдҥк чыгашалар ҥчҥн жана банктык кредитти төлөөгө 1 0,85 

12 Эс  алууга жана пландалбаган жана шашылыш муктаждыктарга 2 1,7 

13  Пландалбаган жана шашылыш муктаждыктарга жана банктык 

кредитти төлөөгө 
1 0,85 

Респонденттердин 66 пайызы ломбарддан алган кредиттерди пландалбаган жана 

шашылыш муктаждыктарга, 9,3 пайызы кҥнҥмдҥк чыгашалар ҥчҥн жана 5,1 пайызы 

балдарынын билим алуусу ҥчҥн колдонгондугун билдиришкен. Мындан тышкары, эки 

жана андан ашык жоопторду беришкен жана алардын баарында пландалбаган жана 

шашылыш муктаждыктарга колдонушкандыгын айтышкан.  

Таблица 14: Ломбарддан алган кредиттин мөөнөтҥнө карата жооптордун таркалуусу 

 Мөөнөтҥ Саны Пайызы 

1 Суткалык  2 1,7 

2 Жумалык 18 15,4 

3 Айлык  69 59 

4 3 ай ҥчҥн 15 12,8 

5 6 ай ҥчҥн 5 4,3 

6  1 жыл  3 2,6 

7 Жумалык жана айлык  2 1,7 

8 Айлык жана 3 ай ҥчҥн 1 0,85 

9 3 жана 6 ай ҥчҥн 1 0,85 

10 6 ай жана жылдык 1 0,85 

 Жалпысы  117 100 

Респонденттердин 59 пайызы бир айга, 15 пайызы алган кредитти бир жумага, 12,8 

пайызы 3 айга жана 4,3 пайызы 6 айга алышкандыгын билдиришкен. Ошону менен 

бирге эле ар кандай мөөнөттөргө алган да респонденттер бар экендиги көрҥнҥп турат. 

Жалпысынан, эң көп бир айга алынгандыгын айтууга болот.  

Таблица 15: Ломбарддан алган кредиттин мөөнөтҥ жана пайызы боюнча берилген 

жооптордун таркалуусу 

 Мөөнөтҥ Пайызы 

1 1 кҥнгө 0,2; 0,15; 2; 0,1; 0,28; 0,5 

2 1 жумага 7; 3; 2; 5-10; 

2 1 айга 2,2; 3-7;  4; 6;9; 10; 12;  20; 25; 15;17; 18 

Ломбарддан алган кредиттердин пайыздары кҥнҥмдҥк, жумалык, айлык жана 

жылдык деп караганда 1 кҥн ҥчҥн кредиттердин пайызы 0,2 жана 30 пайыз ортосунда 

өзгөрҥҥдө. Ал эми 1 жумага алганда 2 жана 10 пайыз ортосунда, 1 айга алганда 2 жана 

25 пайыз ортосунда өзгөргөндҥгҥ аныкталды. Бул пайыздарды жылдык пайызга 

айландырсак өтө эле жогору ( коммерциялык банктардын пайыздык ставкасы 2012-

жылы орточо 25-30 пайыз экендигин эске алсак ). Мисалы кҥнҥнө 0,2 пайыз 1 айда 6 
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пайызды тҥзөт, ал эми жылдык пайызы 72 пайыз болот. Бир айга 25 пайызды алсак 1 

жылдагы пайызы 300 пайызга жетет. Жумалык пайыздардан 7 пайызды алсак 1 айда 28 

пайыз, ал эми 1 жылдык пайызы 336 пайызты тҥзөт. Жогоруда көрҥнҥп тургандай, 

респонденттер кҥтҥлбөгөн чыгашаларын жабуу ҥчҥн ломбарддан бат алышкан 

накталай акчалары ҥчҥн өтө жогорку өлчөмдө пайыз төлөөгө мажбур болушат. 

6. Жыйынтык 

Изилдөө Кыргызстанда жарандардын расмий жана расмий эмес  финансылык  

мекемелерден кредит алуу боюнча алган чечимдерине таасирин тийгизген факторлор 

анализделген. Бул максатта Бишкекте 2012-жылы жҥргҥзҥлгөн сурамжылоонун 

жыйынтыктары колдонулган. Сурамжылоонун жыйынтыгына карата респонденттер 

кредиттик союздан пайызы төмөн болгондугу, процедураларынын төмөн жана узак 

мөөнөттҥҥ болгондугу ҥчҥн кредит алышкандыгын билдиришкен. Бул кредитти 

респонденттер негизинен бизнесин кеңейтҥҥ, тиричилик буюмдарын сатып алууга, 

карыздарды төлөөгө, балдардын билим алуусуна жана кыймылсыз мҥлк сатып алууга 

колдонушкандыгын айтышкан. Кредиттик союздардын берген кредиттеринин пайызы 

10% менен 32% ортосунда өзгөргөндҥгҥн белгилеп өтҥшкөн. 

Ал эми ломбарддар боюнча респонденттер кредит алуу процедуралардын жеңил 

жана бат болгондуктан жана карыз ала турган башка эч ким жок болгондуктан 

алышкандыгын билдиришкен. Ломбардды тандоодо негизинен кокусунан же ҥйҥнө 

жакын жайгашкандыктан тандашкандыгын айтышкан. Ошондой эле, берилген кҥрөөгө 

башка ломбарддарга караганда көбҥрөөк акча алгандыгына жана пайызынын төмөн 

болгондугуна да карашкандыгы байкалган. Ломбарддан алган кредиттер пландалбаган 

жана шашылыш муктаждыктарды канаттандырууга, кҥнҥмдҥк чыгашалар ҥчҥн жана 

балдарынын билим алуусу ҥчҥн жумшашкандыгын белгилеп өтҥшкөн.  

Ломбарддан алган кредиттердин пайыздары өтө жогору экендиги аныкталды. 

Мисалы 1 кҥн ҥчҥн кредиттердин пайызы 0,2 жана 0,5 ортосунда,  1 жумага алганда 2 

жана 10 пайыз ортосунда жана 1 айга алганда 2 жана 25 пайыз ортосунда өзгөрөт. Бул 

пайыздарды жылдык пайызга айландырсак 300 жана 336 пайызга чейин жетет. Бул 

болсо респонденттер кҥтҥлбөгөн чыгашаларын жабуу ҥчҥн ломбарддан бат алышкан 

накталай акчалары ҥчҥн өтө жогорку өлчөмдө пайыз төлөөгө мажбур болушкандыгын 

билдирҥҥдө. 

Экономикалык өсҥҥ ҥчҥн жарандардын кредитке болгон муктаждыктарынын 

канааттануусу маанилҥҥ болуп саналат. Изилдөөнҥн жыйынтыктары кредиттик 
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союздар өлкөдө калктын финансыга муктаждыгын арзан кредиттер менен камсыздап оң 

таасирин тийгизгендиги аныкталган. Ал эми ломбарддардан пайыздардын өтө жогорку 

пайызда кредит алуулары калктын кредитке болгон муктаждыгы жогору экендигин 

көрсөтөт. Жарандардын ар кандай оор абалга туш болуусунун алдын алуу жана 

кылмыштуулукту көзөмөлдөө ҥчҥн ломбарддарды Улуттук Банктын көзөмөлҥнө 

кайтаруу зарыл. 
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К ВОПРОСУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
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к.э.н., доцент; Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, 

Инженерно-экономический факультет, кафедра «Предпринимательство и коммерция» 

Аннотация  

Эта статья посвящена одной из актуальных проблем, как экономическая глобализация, что именно 

она в целом, и международная торговля и прямые иностранные инвестиции в частности, предлагают 

беспрецедентную возможность значительно сократить бедность в мире. Однако, для обеспечения 

намеченных действий  и осуществления этой возможности, экономическая глобализация должна быть 

управляемой и регулируемой на местном и международном уровне. В противном случае, она вероятнее 

всего не сможет стать благословением для человечества, усугубляя экономическое неравенство, 

социальную несправедливость, экологическую и культурную деградацию. 

Ключевые слова: глобализация, государственное регулирование, технология, торговля, инвестиции, 

причины, национальная экономика. 

Abstract 

This article is devoted to one of the pressing problems, like economic globalization, that it is in general, and 

international trade and foreign direct investment in particular, offer an unprecedented opportunity to significantly 

reduce poverty in the world. However, to ensure the intended action and to realize this opportunity, economic 

globalization must be manageable and regulated at the country and international levels. Otherwise, it is most 

likely not able to become a blessing for humanity, aggravating economic inequality, social injustice, 

environmental and cultural degradation. 

Keywords: globalization, state regulation, technology, trade, investment, reasons, national economy. 

 

Во время самой большой встречи глав государств  и правительств, когда-либо 

проходившей в мире – на саммите тысячелетия ООН еще в сентябре 2000 года, 

Генеральная Ассамблея ООН официально объявила: «Мы приложим все усилия к тому, 

чтобы избавить наших собратьев, мужчин, женщин и детей от унижающей 

человеческое достоинство крайней нищеты, в условиях которой в настоящее время 

вынуждены жить более миллиарда человек. Мы привержены тому, чтобы превратить 

право на развитие в реальность для всех и избавить весь род человеческий от 

нужды».
111
Одной из определяющих особенностей сегодняшнего мира является процесс 

экономической глобализации, процесс, характеризуемый высокими уровнями 

международной торговли и прямых иностранных инвестиций. В изучении и 

представлении данного процесса особый акцент делается на единодушном согласии 

экономистов и политиков в том, что именно экономическая глобализация в целом, и 

международная торговля и прямые иностранные инвестиции в частности, предлагают 

беспрецедентную возможность значительно сократить бедность в мире. Однако, для 

обеспечения намеченных действий  и осуществления этой возможности, экономическая 

глобализация должна быть управляемой и регулируемой на международном уровне. В 

противном случае, она вероятнее всего станет проклятием, а не благословением для 

                                                                 
111

 Генеральная Ассамблея ООН, Декларация Тысячилетия ООН, утвержденная резолюцией 55/2 

Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000, п.11. 
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человечества, усугубляя экономическое неравенство, социальную несправедливость, 

экологическую и культурную деградацию. По сути, экономическая глобализация 

охватывает многие аспекты повседневной жизни людей: трудовую деятельность, 

питание, здоровье, образование и досуг. Глобализация экономики – это процесс 

превращения всего цивилизованного мира в единую экономическую систему, и 

постепенное стирание границ между государствами для финансов. Глобализация – 

крайне неоднозначный процесс, и все относятся к нему по-разному, сегодня мы 

попробуем объективно проанализировать ситуацию, найти положительные, 

отрицательные стороны, спорные моменты, а также понять, чем она вызвана. 

Глобализация - это непоколебимая и беспрецедентная интеграция рынков, государств  

и технологий путем, который позволяет индивидуумам, корпорациям и государствам 

установить контакт со всем миром дальше, быстрее, глубже и дешевле, чем когда либо 

прежде, и путем, который позволяет всему миру установить контакт с индивидуумами, 

корпорациями и государствами дальше, быстрее, глубже и дешевле, чем когда- либо 

прежде.
212
Общепризнано, что экономическая глобализация движется двумя основными 

силами: технология и либерализация торговли и прямых иностранных инвестиций. 

Разработка новых технологий значительно ускоряют процесс экономической 

глобализации. Вторая же движущая сила- либерализация международной торговли  и 

прямых инвестиций позволили значительно снизить барьеры во внешней торговле и 

позволили капиталу свободно перемещаться, являясь всемирной тенденцией, включая и 

развивающиеся страны, несмотря на разные их уровни в разных частях мира. 

Глобализация экономики – крайне неоднозначное, но в то же время, неуклонно 

развивающееся явление. Можно долго рассуждать о том, нужна она или нет, но факт 

остается фактом: глобализация есть, и вызвана естественными причинами, а значит, по 

взмаху волшебной палочки не остановится. Нам же остается лишь проанализировать еѐ 

со всех сторон и научиться использовать с максимальной выгодой для своего 

полноценного развития. В настоящее время экономическая глобализация и 

международная торговля усугубляют проблемы и напрягают отношения. В 

Кыргызстане процесс прихода инвестиций не всегда оправданна и зачастую 

нерациональна, этому свидетельство создание социальных проектов в государстве, 

скорее попытки их создания, таких как «умный город» и др. В условиях глобализации 

усиливается взаимозависимость экономик и иерархичность во взаимоотношениях 

стран, остро встают вопросы обеспечения конкурентоспособности и экономической 
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безопасности национальной экономики, возрастающая открытость экономик стран 

одновременно выражает высокую степень зависимости ее от внешних факторов. Одной 

из форм проявления такой зависимости являются финансово-экономические кризисы, 

приобретающие глобальный характер. Нынешний мировой экономический кризис тому 

подтверждение. Много сказано о причинах его возникновения, однако до сих нет 

комплексной оценки масштаба и характера возможных последствий кризиса для 

развития мировой экономики. Уверенно можно сказать только одно, нынешний кризис 

изменит современную концепцию международных институтов регулирования мировой 

экономики. Последствия глобализации имеют двойственный характер, воздействуя на 

национальные экономические системы, изменяя способ их включения в мировое 

хозяйство, внутренние механизмы функционирования и развития. С одной стороны 

глобализация может стать фактором стабилизации социально-экономического развития 

целых регионов мира, способствуя более эффективному и рациональному 

использованию ограниченных ресурсов путем их объединения. С другой - она, же 

может подрывать такую стабилизацию, обостряя старые и порождая новые 

экономические противоречия и международные политические конфликты. Кроме того, 

осуществляемая высокоразвитыми странами глобализация выступает как средство 

установления экономического и политического доминирования и эксплуатации 

постиндустриальными странами развивающихся стран. В связи с этим, вопросы оценки 

противоречивого характера воздействия глобализации на функционирование 

национальных экономических систем требуют тщательного внимания и всестороннего 

анализа, несмотря на универсальность принципов проявления глобализации, которые 

формируют в каждой стране модель экономики, функционирующую на основе общих 

принципов и правил. Национальная специфика проявляется через уникальность 

комбинации внешних и внутренних факторов, и в каждом конкретном случае 

определяет перспективы развития экономики в целом, ее положение в международном 

разделении труда от полной зависимости периферийных стран до высоко 

конкурентных стран. «Глобализация позволила индивидуумам, корпорациям и 

государствам влиять на действия и события во всем мире – быстрее, глубже и дешевле, 

чем когда-либо прежде, и для всех одинаково получать выгоды. Открытая торговля  и 

устранение многих барьеров являются потенциалом для расширения свободы, 

возможностей, демократии, инновации, социальных и культурных обменов, в то же 

время предлагая ощутимые возможности для диалога и понимания. Это положительная 

сторона глобализации. Но глобальный характер увеличивающегося количества 
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негативных явлений – дефицита ресурсов энергии, ухудшение окружающей среды, 

миграция, вызванная незащищенностью, бедностью,  и политической неустойчивостью 

или даже финансовой изменчивостью рынков, что наблюдаем в последние годы – 

также являются побочными продуктами глобализации. Действительно, можно 

утверждать, что в некоторых случаях глобализация укрепила сильные экономики и 

ослабила те, которые и без того были слабы».
313
Национальное государство — 

уникальное объединение  интернационализации, его роль в регуляции и содействии 

экономической активности будет  повсеместно возрастать. Власть национального 

государства преобразуется и реструктуризируется, приспосабливаясь к сложности 

процессов управления в глобализирующемся мире (наблюдатель, катализатор и др.) 

Исторический путь развития современной глобализации - объективный и неизбежный 

процесс, знаменующий начало новой эры - эпохи глобальной цивилизации. Усиление 

региональных блоков - конфликт цивилизаций. Негативные последствия становятся 

очевидными, если взглянуть на результаты унификации норм и правил, определяющих 

регулирование международного перемещения капитала. Международный капитал в 

виде прямых инвестиций и финансовый капитал с фондовых рынков, свободно 

перемещаясь, в мировом пространстве в поисках наиболее выгодных возможностей для 

вложения усиливает глобальную нестабильность. Поскольку капиталы выводятся из 

экономики также быстро, как и появились в ней. Неустойчивость потоков капитала, 

приводит к негативным результатам резкому изменению процентных ставок, 

колебаниям фондового рынка, провоцируя возникновение глобальных финансовых 

кризисов. К позитивным последствиям можно отнести приобщение слаборазвитых 

стран к более высокому этапу развития цивилизации в форме информационного 

постиндустриального общества начала XXI века. Его коренное отличие от мировой 

экономики прошлого, базирующейся на эффективном использовании ресурсов, состоит 

в переходе на новые структурные приоритеты, к глобальной экономике, основанной на 

использовании знаний, цифровой технологии, когда именно информация в форме 

технологий и инноваций становится стратегическим фактором роста и развития 

национальной экономики. Производство, распределение и использование знаний 

составляют основу новой экономики, а ее инфраструктурой становится Интернет 

услуги. Эти факторы влияют на объемы мирового производства, капитала, мировой 

торговли, на интеграцию в мировое информационно-экономическое пространство. 

Именно эти новые структурные приоритеты в развитии мировой экономики являются 
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основным индикатором глобализации как нового феномена. Растущая мировая 

взаимозависимость стран характеризуется неравномерностью и неоднородностью, как 

в качественном, так и в количественном смысле. Между высокоразвитыми и 

развивающимися странами имеет место «асимметричная» зависимость, больше 

ощущаемая экономически менее развитыми странами, так как существует огромный 

разрыв в развитии между этими странами. Экономическое взаимодействие в условиях 

глобализации характеризуется активным развитием региональных интеграционных 

объединений, стремящихся к защите интересов стран участниц. Рост открытости 

национальной экономики, усиление глобальной конкуренции приводит к 

необходимости поиска защитных мер, что заставляет национальные хозяйства 

объединяться в более обширные экономические образования. Можно сказать, что 

региональная интеграция обуславливается углублением международного разделения 

труда, возрастанием открытости национальных экономик, развитием научно-

технического прогресса и стремлением защитить национальные интересы. В этом 

смысле региональная интеграция выступает закономерным этапом глобализация, 

поскольку способствует созданию более крупных региональных экономических 

пространств "островного" типа, внутри которых, действуют принципы экономической 

глобализации. Регионализация является инструментом защиты от внешних сил в 

рамках глобальной конкуренции для государств, имеющих специфические общие 

интересы, так как имеет место ограничения в свободном доступе к экономическим 

ресурсам субъектам, не входящим в данную региональную организацию. И в этом 

отношении межгосударственная региональная интеграция также служит созданию 

новых форм регулирования, экономических процессов, направленных на оптимизацию 

процессов развития мирохозяйственных связей, создает своеобразную локальную 

защиту в условиях глобализации. Именно поэтому, в настоящее время возрастает 

значение региональных экономических союзов, и в этом плане  предметом дискуссии 

является вопрос о возможностях  интеграционного комплекса в рамках Содружества 

Независимых Государств и ЕврАзЭС уже на новых рыночных принципах с учетом 

фактора глобализирующейся мировой экономики. Вышесказанное означает, что 

интеграция должна строиться снизу на базе производственной кооперации и тесных 

экономических связей, а не только путем деклараций принципов партнерства между 

государствами, остающихся только в форме подписанных соглашений. В целом 

глобализация отражает развитие объективного процесса мирового разделения труда, 

интернационализации производительных сил и межгосударственной интеграции, 
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поэтому следует лишь находить рациональные пути вхождения в мировое 

пространство, обеспечивая экономическую безопасность национальной экономики.   

Влияние глобализации осуществляется через производство товаров и услуг, 

использование рабочей силы, инвестиции в «физический» и человеческий капитал, 

технологии и их распространение из одних стран в другие, что отражается на 

эффективности производства, производительности труда и конкурентоспособности 

государственных образований в целом. Вовлечение Кыргызстана в процессы 

экономической глобализации происходит по нескольким направлениям. В наиболее 

полной форме процесс интеграции национальной экономики в мировую хозяйственную 

систему отражается через динамику развития внешней торговли. Как известно КР была 

одной из первых стран СНГ принятых в ВТО, причем, за рекордно короткий период - 

всего за 2,5 года после начала переговоров. Начиная с 20 декабря 1998 г. и по 

настоящее время Кыргызстан активно поддерживает либерализацию своего 

внешнеторгового режима в соответствии с обязательствами членства ВТО. Диапазон 

оценок результатов членства в ВТО достаточно широк от радужно — позитивных до 

самых негативных и нейтральных. Очевидно, одно Кыргызстану не удалось в полной 

мере воспользоваться возможностями от вступления в ВТО и извлечь серьѐзные 

выгоды из этого. В период перехода к рыночной экономике Кыргызстан, как и ряд 

других постсоциалистических стран, не имел собственной обоснованной концепции 

развития отраслевой структуры экономики и руководствовался исключительно 

рекомендациями Всемирного банка. Реализация идей «неолиберализма» без учета 

национальной специфики привела к негативным последствиям в форме отрицательной 

деформации отраслевой структуры экономики и падению производственного 

потенциала страны. Будучи членом ВТО на протяжении  20 лет, Кыргызстан, однако 

все еще не завершил процесс институционального преобразования экономики. 

Кыргызстан был принят в ВТО со статусом развитой страны, в то время как на тот 

момент страна ни по каким параметрам не отвечала этому критерию. Как результат, в 

республике была потеряна значительная часть собственного производства, после 

открытия свободного доступа в страну иностранным товарам. Глобальная экономика 

является столь же неустойчивой, как и национальная, следовательно, в условиях 

глобальной экономики потребность в государственном регулировании не исчезает. 

Напротив, его значение усиливается, а его методы совершенствуются. Поэтому все 

положения об отказе от государственного вмешательства в экономику являются 

необоснованными, речь может идти лишь о переносе части функций на 
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межгосударственный уровень и изменении методов регулирования. Реализация 

механизмов происходит в форме образования интеграционных объединений, внутри 

которых возможно решать подобные задачи, а также путем участия в наднациональных 

институтах, регулирующих правила международного обмена. Участие в данных 

структурах позволяет государству выводить экономику на уровень глобализации, 

гармонично интегрируя национальное хозяйство в мировую экономику. Условия и 

порядок глобализации, через механизмы надгосударственного регулирования, 

корректируются в пользу индустриально развитых стран. Страны - "аутсайдеры" 

глобализации имеют меньше возможности влиять на принятие регулирующих решений 

на межгосударственном уровне. Управление на указанных уровнях должно быть,  

направлено на постоянный поиск баланса между национальными и наднациональными 

интересами, носителями которых являются, с одной стороны, национальные 

правительства, а с другой - международные организации: Всемирная торговая 

организация (ВТО), Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ) и 

другие. Помимо своей собственной цели - обеспечения межгосударственного баланса 

экономических интересов - межгосударственное регулирование реализует также те 

цели регулирования, которые ранее (до глобализации экономики) достигались на 

уровне национальных систем регулирования, однако в условиях глобальной экономики 

в рамках одной страны они зачастую могут быть невыполнимы. К ним относятся 

устранение "провалов глобального рынка", сглаживание мировых экономических 

кризисов, обеспечение устойчивого экономического роста, а также решение 

социальных задач. В этой связи важнейшими компонентами экономической 

безопасности Кыргызстана в условиях глобализации являются защита национально-

государственных интересов и целей; поддержание государственного суверенитета и 

самостоятельности развития; обеспечение самосохранения, самозащиты и 

саморазвития Кыргызстана как единого многонационального государства. 

Экономическая безопасность выступает как комплексная программа 

функционирования национального хозяйства, включающая в себя продовольственную, 

демографическую, экономическую и финансовую безопасность. В свое время при 

реализации неолиберальных стратегий, направленных на максимальную открытость 

Кыргызстана мировому рынку, игнорировалась неподготовленность условий его 

равноправного вхождения на этот рынок. В связи с этим резко возросла зависимость 

страны от западных кредитов и грантовой помощи. В тоже время построение 

экономической безопасности базируется на эффективной отраслевой структуре 
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экономике, она обеспечивает защиту национальных интересов, стабильность и 

устойчивость функционирования, «запас прочности», а потому препятствует влиянию 

негативных внешних факторов влияния, стимулирует способность к прогрессу и 

саморазвитию, а кроме того, имеет свойство саморегуляции, которая позволяет 

преодолевать проблемы в режиме действия встроенных механизмов - стабилизаторов. 

Стратегическая цель современного государства - обеспечение выживания, развития и 

процветания страны в качестве субъекта глобального сообщества, поэтому его 

главными задачами являются выработка и осуществление ответственной 

общенациональной политики, позволяющей ответить на вызовы глобализации, 

обеспечить долгосрочное развитие экономики и рост благосостояния народа и качества 

жизни, обеспечить защиту общенациональных интересов. Универсальной модели 

экономического развития и социально-экономического прогресса не существует, и 

каждая страна должна следовать тем, путем, который в большей степени отвечает ее 

историческим, политическим, трудовым и культурным традициям. 
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Abstract 

Oil exporting countries, including Arab World suffer from significant oil price fluctuations. The revenues 

come from this volatility is rather important. If they can use the excess resources to the major sectors, then the 

growth performance can be sustainable. In this paper, the direct and indirect effects of oil prices on the 

economies and entrepreneurs in the seven Arab countries during 1980-2016 are estimated by using Pooled Mean 

Group (PMG) model by Pesaran et al (1999), in which the resulting coefficients give important implications for 

the short- and long-run policies. While the estimation results show that exchange rate, oil price movements, and 

domestic prices have significant long-run effects on economic growth. The contribution of the interest rate 

shows that in most of the countries the income effect of consumption dominates. Also, while oil prices, and 

interest rates have significant long-run effects, they do not have short-run effects on the private entrepreneurs.  

Keywords: Seven Arab Countries, Oil price changes, Pooled mean group, Short- and long-run coefficients. 

1. Introduction 

Oil-exporting Arab countries are all heavily dependent on oil. In all of these countries, 

economic activity, government revenue, export earnings and foreign exchange are directly 

and indirectly dependent on oil production to a large extent. Oil GDP (share of total nominal 

GDP) accounts for 62.90%, 56.10% in Oman, 51.10% in Qatar, 42.60% in Saudi Arabia, 

38.50% in Libya. Furthermore, economic activity in non-state, non-oil sectors is itself often 

dependent on oil. 

Similarly, in all countries, crude oil, and oil products are the main export goods. Oil and 

gas exports (share of total) accounts for 91.8% in Algeria, 97.2% in Libya, 87.8% in Kuwait, 

60.5% in Oman, 85.7% in Qatar, 80.2% in Saudi Arabia. Therefore, oil prices may have a 

direct impact on economic growth in these countries. 

Oil is the primary source of government revenue in all of these countries. In 2014, the 

share of oil revenue in total revenue ranged from 59.2% in Algeria to 93.4% in Libya and 

reached 76.8% in Saudi Arabia, 79.8% in Kuwait, 80.3% in Qatar, 87.9% in Oman (ILO, WB, 

WEO, and IMF Staff estimates). Many firms in oil-exporting Arab countries are state-owned 

and operate in public related services. Therefore, oil price fluctuations have an impact on 

GDP indirectly through government expenditure. 

Wide fluctuations in oil prices are a key source of macroeconomic volatility, notably in 

the fiscal and external sectors given the high dependence of government and export revenues 

on oil prices. When oil prices drop, as it was in 2014, oil-exporting countries experience a 

significant fall in fiscal revenue, and government spending (consequently), which in turn 

deteriorates current account balance and international reserves. Shrinking oil revenues affect 

domestic consumption, which may have an indirect impact on economic growth as many jobs 
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in oil-exporting economies are directly or indirectly linked to the performance of the 

entrepreneurs in the oil sector. If this case is analyzed in detail, it is assumed that lower prices 

lead to lower oil revenues, which in turn has a shrinking effect on government expenditures. 

This has actually two results. First one is its diminishing effect on household consumptions, 

which in turn probably decreases total output. Second one is as it means lower government 

size by lower regulations and crowding out effect on the private investment activities, it has 

beneficial effects on private entrepreneurs (Islam, 2015). To sum up, lower prices lead to the 

decrease in total output, and increase in the entrepreneurship activities. This discussion may 

be true in the short-run, it may not be true in the long-run, though. 

The objective of the paper is to estimate the direct and indirect effect of oil prices on the 

economic performance and private entrepreneurship in Arab oil exporting countries; Algeria, 

Egypt, Kuwait, Libya, Oman, Qatar, and Saudi Arabia. The direct effect comes from the 

exports revenue from the increase of the oil prices, the indirect effect comes from the benefits 

from export revenues to government expenditures, which in turn affects household 

consumption and private entrepreneurs, and the interrelation between monetary policy 

variables interest rate and inflation. In the next chapter literature review about the relationship 

between oil prices and economic growth is introduced. Then the data sample, hypotheses, and 

methodology are discussed briefly. In the last chapters the estimation results are interpreted 

and as a result of these results, some policy recommendations are discussed. 

2. Literature Review 

Even though there are plenty of both theoretical and empirical studies in economic growth 

literature, their findings on the impact of oil prices on economic growth have not achieved to 

consensus. The consequences of oil price fluctuations on the economic activity of oil-

importing and oil-exporting countries differ (Jiménez-Rodríguez & Sánchez, 2005). In its 

oversimplified terms, the growth of oil price is positively associated with the economic 

growth of oil-exporting countries; whereas, the negative association is assumed for oil-

importing economies. However, Mehrara (2007) argues that implicit energy subsidies lead to 

misallocation, over-consumption or even waste of energy products in oil-rich countries which 

also adversely affect GDP growth. Hence, the relationship between the oil price and economic 

development in oil exporting countries as well as in their oil importing counterparts requires 

more accurate analysis and justifications. The most common transmission channels through 

which oil price fluctuations affect economic growth consist of supply, demand, exchange rate 

and interest rate, or monetary channels (Jiménez-Rodríguez & Sánchez, 2005).  



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

567 

 

Considering oil as the main production input, through supply-side transmission channel 

increase in oil prices leads to a fall in real output, (Brown & Yucel, 1999; Lardic & Mignon, 

2008). Mehrara (2008) studied the effect of oil revenue on output growth of 13 oil exporting 

countries. Applying dynamic panel framework for annual data during 1965-2004 it was found 

the negative effect of oil busts on economic growth.   

Mehrara (2007) analyzed the association between energy consumption per capita and 

GDP per capita in 11 oil-exporting economies. By applying panel cointegration analysis, the 

findings of the study postulate the unidirectional strong causality that runs from economic 

development to energy consumption in oil-exporting countries. He argues that most of the oil 

exporting economies retain oil prices below the free market price level; consequently, it 

increases energy consumption in these countries. 

Some of the studies on the macroeconomic effect of oil prices focused on so-called ‗Dutch 

disease' phenomenon which was experienced in the Netherlands in the 1960s after an 

enormous amount of gas discovery in a relatively short period (Corden, & Neary, 1982; 

Krugman, 1987; Esfahani, Mohaddes, & Pesaran, 2014). Esfahani et al. (2014) applying the 

VAR error correction model, using quarterly data of nine major oil-rich economies found that 

in accordance with the Dutch disease hypothesis, revenue growth in the short-run due to either 

oil price increases or output increases leads to the appreciation of the exchange rate and 

decrease in output and employment of resource non-incentive sectors.  

Apart from that, Cunada and Perez de Gracia (2003) found the adverse correlation 

between oil price fluctuations and production growth in 13 out of 14 European countries. Park 

(2007) supports the negative correlation between oil price movements and economic 

development evidencing that oil price increases decrease investment level due to an increase 

in companies' expenditures. 

The empirical studies on the impact of oil price changes on macroeconomic development 

in oil exporting countries, mainly reach to the evidence of the positive association between oil 

price and economic growth.  In this regard, most of these strived to determine whether oil 

price fluctuations impact GDP growth directly or through investment, inflation, and foreign 

currency exchange rate. 

Berument, Ceylan and Dogan (2010) using Vector Autoregressive (VAR) model, studied 

the effect of oil shocks on economic development in the Middle East and North African 

(MENA) economies. Their findings indicate that oil shocks positively affect the economic 

growth of oil exporting countries whereas they have no significant effect on economic growth 

of oil importing economies.    
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In a series of studies in Russia, Ito (2008, 2010) studied the impact of oil prices on real 

GDP and inflation rate. Ito (2008) applied VAR model for the period of 1995-2007 and found 

the positive effect of oil price on GDP growth and inflation. In addition to this, in the latter 

paper, using a Vector Error Correction model (VECM) the author found also the positive 

association between oil price changes and real GDP growth and inflation. Particularly, a 1% 

increase in oil price leads to a growth of GDP by 0.25% and increase in inflation by 0.36%. 

Samimi and Shahryar (2009) investigated the impact of oil price shocks on inflation and 

output levels of six OPEC states, particularly Kuwait, Saudi Arabia, Indonesia, Iran, Nigeria, 

and Venezuela, using yearly data for the period of 1970- 2005. Using structural vector 

autoregressive (SVAR) model, they found that in all countries except Kuwait long-run impact 

of oil price on GDP growth was positive.  Exceptionally, while it was found that oil price 

negatively affects GDP growth in long-run, the effect is positive in short-run in Kuwait. In the 

long-run, the positive effect of oil price shocks on inflation was found in the selected 

countries. 

Arinze (2011) and Shaari, Hussain, and Abdullah (2012) studied the impact oil price 

fluctuations on economic growth through inflation in the case of Nigeria and Malaysia, 

respectively. Using regression analysis, Arinze (2011) concluded that oil price change has a 

significant positive effect on inflation. Using monthly data of Malaysia for 2005-2011 and 

applying Granger Causality and VAR-VECM model, Shaari, Hussain, and Abdullah (2012) 

stated that fluctuations in crude oil prices lead to changes in inflation. 

Moreover, Cologni and Manera (2007) studied the effect of oil price shocks through 

interest rate and inflation on output level. They implemented structural cointegrated VAR 

model for G-7 countries. The authors found that oil price fluctuations affect output 

significantly in the UK and Canada. 

3. Model and Data Sample 

The panel data methods used to estimate the model. As known, the panel data has two 

dimensions; cross-section units and time periods. Here cross-section units are the rich oil-

exporting Arab countries; Algeria, Egypt, Kuwait, Libya, Oman, Qatar, and Saudi Arabia, and 

the time period include the years between 1980 and 2016. These countries are chosen by 

ranking their average market size and crude oil production during 1980-2016. Some of the 

countries like Iraq and UAE are dropped due to the invasion of Iraq and Iraq war between 

2003 and 2011 and political instability thereafter, and missing data.  
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In the first equation, as the dependent variable GDP (millions US dollars) is used as the 

indicator for the economic growth. It is measured in real terms in a sense that the current 

value in million US dollars is divided by CPI (base year is 2010) of the cross countries. In the 

second equation, (net inflow) foreign direct investments (FDI hereafter) is used as the 

indicator for the private entrepreneurship. It is also measured in real terms by using the CPI. 

The set of control variables includes real exchange rate (nominal exchange rate per producer 

price index of the USA), real lending interest rates (nominal lending interest rates per PPI of 

the USA) in percent as a proxy variable for monetary policy, real oil price in US dollars per 

barrel (spot oil prices of the country over CPI of the USA), and inflation rate as the 

percentage change in CPI of the host countries. The reason for using the price indexes of the 

USA is that they are among the most oil importing countries from the Arab countries. Here 

there is a direct effect of oil prices from itself which will be explained later and an indirect 

effect from the monetary policy indicators like interest rate and inflation rate, in which the 

interest rates changes as a result of the inflationary pressures. The exchange rate is included to 

analyze the pass-through effect of import goods prices to domestic prices. The websites used 

to utilize the data set are of Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC), 

the National Statistical Committee of the countries and World Bank. 

The functional form of the model is  

ln (ln ,  ln ,  inf,  rint)
oil

rGDP f rUSD rP                                                                              (1) 

(ln ,  rint, inf)
oil

rFDI f rP                                                                                                   (2) 

where rGDP is real GDP in million US dollars, rFDI is real FDI in millions US dollars, 

proxy for entrepreneurship, rUSD is real exchange rate of domestic currency per US dollar, 

rP
oil

 is real oil price in US dollars per barrel, inf
  
is domestic inflation rate in percent, and rint 

is real interest rate in percent. Ln means the natural logarithm of that variable is taken to avoid 

the problems related to time series like heteroscedasticity, serial correlation, and wrong 

functional form by decreasing their standard deviation.       

Now let‘s analyze the descriptive statistics like mean and standard deviation 

Table 1: Descriptive Statistics, 1980-2016 

 rGDP rGDPpc rFDI rUSD Inf rInterest rPoil 

Country Mean 

Algeria 259831.18 10400.04 996.58 56.00 11.67 11.59 53.46 

Egypt 253242.68 4228.61 6057.16 4.47 10.57 20.28 49.04 

Kuwait 73947.53 31873.20 315.64 0.40 3.54 10.38 46.77 

Libya 50983.02 11311.67 327.26 0.88 5.01 9.25 51.00 

Oman 39848.17 16590.26 650.73 0.51 4.19 12.12 50.72 

Qatar 55398.81 53591.70 1064.75 4.99 3.68 11.12 51.49 

S.Arabia 314208.13 14723.98 7327.69 5.04 2.86 6.14 50.55 
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 Standard Deviation 

Algeria 212403.53 10666.76 1204.97 35.35 12.35 5.79 28.32 

Egypt 118609.11 3096.64 5116.33 2.27 6.00 6.96 27.62 

Kuwait 42873.55 12340.37 716.74 0.09 13.92 3.96 26.88 

Libya 24988.20 9389.18 1530.07 0.42 5.51 2.68 27.02 

Oman 16117.18 2046.76 985.92 0.11 14.77 4.95 27.75 

Qatar 57422.20 21932.30 1830.87 1.19 3.98 4.56 28.23 

S.Arabia 180979.31 5171.29 11741.84 1.09 11.13 3.52 27.68 

Average 

Mean/Standard 

deviation 1.76 2.79 0.65 3.35 0.76 2.52 1.82 

     Source: Author‘s own calculations by EViews 9 

The base year for the real variables is 2010. The mean values show the mean value of the 

series between 1980 and 2016 in 2010 prices; that is to say, means show real values. On 

average, while Saudi Arabia and Algeria with GDP of 259831.18 and 314208.13 million US 

dollars (by 2010 prices) top 2 richest countries, the standard of living is among the lowest 

with 10400.04 and 14723.98 dollars ranked in the last three. The poorest ones are Oman and 

Libya, in which the standard of living on average is higher than the top 2 rich countries. The 

highest living standards are in Qatar and Kuwait with 31873.20 and 53591.70 dollars. The 

safest places for the entrepreneurship are Saudi Arabia, and Egypt. Libya is one of the 

dangerous places with 327.26 million dollars due to the increasing political risk after the 

invasion of USA. This can also be approved by the high volatility of the standard deviation, 

1530.07 million dollars. The inflation rates are highest in Algeria and Egypt with about 

annual rate of about 11-12%. However, in other countries it is in the modest level. Not only 

inflation hurts people, but also its variability. The highest standard deviation of the inflation 

rate is in Oman with 14.77%. The real oil prices in the countries converge to each other 

around 50-51 dollars per barrel. While the highest interest rates are in Egypt with 20.28%, the 

lowest is in Saudi Arabia with 6.14%. The volatility of the FDI is the highest of all variables 

with average of mean to standard deviation ratio of 0.65. Inflation rate is also unstable with 

the ratio of 0.76. The most stable variables are exchange rates with respect to US dollar, and 

standard of living. 

The correlation matrix of model variables in (i) and (ii) is  

Table 2: Correlation Matrix of Model Variables 

 LNRGDP RFDI LNRUSD INF RINTEREST LNRPOIL 

LNRGDP 1.00 0.46 0.34 0.18 -0.11 0.30 

RFDI 0.46 1.00 0.10 0.04 -0.05 0.28 

LNRUSD 0.34 0.10 1.00 0.15 0.06 0.02 

INF 0.18 0.04 0.15 1.00 0.24 0.18 

RINTEREST -0.11 -0.05 0.06 0.24 1.00 -0.34 

LNRPOIL 0.30 0.28 0.02 0.18 -0.34 1.00 

       Source: Author‘s own calculations by EViews 9 
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GDP has the low linear relationship with all of the variables. The highest correlations in 

absolute value are 34% and 30% with the exchange rate and oil price. The lowest value is 

11% of negative correlation with the interest rate. Inflation has the positive correlation with 

GDP. The oil price has the positive relationship with the exchange rate and inflation, and 

negative relationship with interest rates. Monetary policy variables interest rate and inflation 

have a low positive correlation. Similarly, FDI has the low correlation coefficients with the 

regressors. The highest relationship is with oil prices, 28%. The lowest coefficients are with 

monetary policy variables. 

4. Econometric Model 

In order to capture the dynamic structure of the model, there is one model model; the 

Pooled Mean Group (PMG) model by Pesaran et al. (1999). In this method, the dynamism 

comes from the estimation of the short- and long-run coefficients simultaneously. The short- 

and long-run coefficients are separated such that the long-run coefficients are pooled to 

converge among cross-section units, the intercept, short-run slope coefficients and error term 

variance are allowed to fifer across groups or cross-sections. On the other hand, in the FE 

model, only intercept is allowed to differ across groups (Pesaran et al., 1999). Also, for the 

case of both large and nearly equal number of cross-sections and time dimensions, we should 

either estimate either N separate models and compute the means of the coefficient (MG) or to 

pool the data and allow slope and error variances to be the same across groups. Or 

alternatively, to estimate the PMG estimator that makes the long-run coefficients to be equal 

and short-run and variances of the error terms to differ across groups.  

In Table 1, it can be seen that in the case of different monetary policy variable (the real 

interest rates differ across countries); the PMG is set to be important. Since the monetary 

policy instruments like OMO, monetary policy rate, overnight interest rates, overdraft interest 

rates and other short-and long-run interest rates, and their components vary from each other, 

and they all converge in effect in the long-run. 

The superiority of the PMG over the conventional cointegration techniques is that in the 

conventional methods the variables are needed to be at the same level of integration; that is to 

say, they should be non-stationary in the level and stationary in the first differences. However, 

the in the PMG estimation, the series can be in the mixed level of integration, either I(0) and 

I(1) (Pesaran et al., 1999). Secondly, there is no need for the cointegration tests like 

Combined Fisher, Kao, and Pedroni, to find a long-run relationship. Instead in the case of 
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strictly exogenous regressors and serially correlated error terms, the problem can be avoided 

by including the necessary lags of the variables. 

The alternatives to the PMG model are mean group (MG) and dynamic fixed effects 

(DFE). The Hausman type model is used to choose between either PMG and MG, or MG and 

DFE. It tests for the homogeneity or equality of variances of the errors and/or short-run and 

long-run slope coefficients. When long-run slope parameters are homogenous, then the MG 

estimator will be inefficient. Otherwise, the MG will be efficient where it gives consistent 

estimates of the average of the long-run coefficients (Pesaran et al., 1999). 

As a precondition, the stationarity of variables is tested by using the summary unit root 

tests for common and individual unit roots; the Levin-Lin-Chu (2002), and Fisher type ADF 

and PP (Choi, 2001). The Null Hypotheses for all are panels contain a unit root. Also, fixed 

effects (constant term) and time trends can be included as the exogenous regressors. Further 

information can be found in the empirical papers. Here only we should keep in mind is that 

the variables should be I(0), level stationary, or I(1), 1
st
 difference stationary to estimate a 

PMG model. The EViews 9 and STATA 14 are used to perform unit root tests and estimated 

panel ARDL models (PMG, MG, and DFE). 

5. Estimation Results and Discussion 

The summary unit root results show that the variables have mixed levels of integration. 

While LnrGDP, rFDI, LnrUSD, and LnrPOIL are I(1), others are I(0). So, we can estimate a 

PMG model. The best models for LnrGDP, and rFDI chosen according to the log-likelihood 

and information criteria are as the following: 

Table 3: Long-Run and Short-Run Models, All Countries 

Model-Dependent Variable ARDL(4,3,4,1,3)-LnrGDP ARDL(5,5,3,3)-rFDI 

Long-Run Coefficients 

Variables Coefficient Coefficient 

lnrUSD -0.574***  

lnrPoil 1.28*** 1360.7*** 

Inf 0.0257*** 39.62** 

rint 0.0343** -135.04*** 

Short-Run Coefficients (overall effects) 

ECT 0.084*** 0.219*** 

d.lnrGDP 0.778*** d.rFDI: 0.896*** 

d.lnrUSD -0.33***  

d.lnrPoil 0.0265*** 98.082** 

d.inf   

d.rint   

intercept -0.566***  

Log-Likelihood 450.4451 -1600.202 

Information Criteria AIC: -880.8903 

BIC: -846.7738 

AIC: 3218.405 

BIC: 3249.11 

                    *=significant at 10%, **=significant at 5%, and ***=significant at 1%;  

       Source: Author‘s own calculations by STATA 14 
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The best models for lnrGDP and rFDI are ARDL(4,3,4,1,3) and ARDL(5,5,3,3). In the 

model where the dependent variable is economic growth, the regressors are all significant at 

5% level. The coefficients are elasticities, and can be interpreted as when the domestic 

currency of the country depreciates against US dollar by 1%, ceteris paribus (c.p. thereafter), 

GDP decreases by 0.574% in the long-run. Actually, it should have been either with a positive 

sign or insignificant (in the first two models in the left) as most of the Arab countries have 

fixed exchange rate over time. At least it is known that when it depreciates domestic goods 

get cheaper with respect to foreign goods, so with the increase and decrease of the export and 

import respectively, trade surplus should improve which in turn positively contributes to GDP 

growth. Every 1% increase in oil prices leads to the 1.28%, and 13.61% increase in GDP 

growth, and FDI respectively. It contributes to the increase of the export revenues of the oil 

exporting firms which in turn makes better off household individuals by income effect, and 

firms (entrepreneurs) by providing safer places for investment activities in the countries. 

Expansionary monetary policy (increase in inflation rate), and increasing interest rates 

increases household consumptions by income and substitution effects, which in turn increases 

total output of the countries as the income effect dominates the substitution effect. As this 

monetary policy leads to a decrease in the interest rates, which means a decrease in the 

opportunity cost of borrowing, it increases entrepreneurship activities.  

In the cointegration models, the coefficients are the sums of the coefficients of the 

significant lags of the independent variables. If there is no number in the cell of the variable, 

then this means that it does not have a significant short-run effect on economic growth, and/or 

entrepreneurship. Error correction terms are significant, but positive, which means while there 

are long-run relationships from the set of independent variables to economic growth, and 

entrepreneurship, the speed of adjustment mechanisms do not work. In Table 3 (the model on 

the left), in the short-run, depreciation of the domestic currency and an increase in the oil 

price has significant negative and positive contributions to the GDP growth respectively. 

Whereas interest rate has no effect in the overall model, it affects real GDP with income 

effects and with substitution effects in three countries and two countries. Only inflation rates 

do not have an overall and individual short-run effect in the countries (Table 4a). In the model 

where the dependent variable is real FDI, only oil prices have the positive significant short-

run effects on the entrepreneurship in the overall and (majority of the) individual countries.  

The short-run coefficients for the countries are estimated as the following. 
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Table 4a: Alternative Models for ARDL(4,3,4,1,3) - LnrGDP,  Individual Countries 

Long-Run Coefficients 

Variables Coefficient Coefficient Coefficient 

lnrUSD -0.574*** -0.574*** -0.574*** 

lnrPoil 1.28*** 1.28*** 1.28*** 

Inf 0.0257*** 0.0257*** 0.0257*** 

rint 0.0343** 0.0343** 0.0343** 

Short-Run Coefficients (overall effects) 

Algeria Egypt Kuwait Libya 

ECT   0.118*** 0.016 0.0995*** 0.196*** 

d.lnrGDP  0.81*** 0.6** 0.86*** 0.88*** 

d.lnrUSD  -0.1***  -0.007* -0.19*** 

d.lnrPoil  -0.11*** 0.032*** 0.11*** 0.19*** 

d.inf      

d.rint   0.0076* -0.012***  -0.065*** 

intercept  -1.0123***  -0.54*** -1.118*** 

Oman Qatar S. Arabia  

ECT  -0.011 0.083*** 0.084***  

d.lnrGDP  0.45** 0.8*** 0.68***  

d.lnrUSD  -0.30*** -1.658*** -1.6***  

d.lnrPoil   -0.127*** 0.12*** 0.002***  

d.inf    

d.rint 0.02** 0.01155**  

intercept -0.467*** -0.718***  

  *=significant at 10%, **=significant at 5%, and ***=significant at 1%;  

  Source: Author‘s own calculations by STATA 14 

The error correction term coefficient is only insignificant in Egypt and Oman. However, 

they have the positive sign which refers to nonsense. It should be negative and significant. 

The depreciation of domestic currency except in Egypt does have the negative significant 

effect on GDP. Most countries (except Algeria and Oman) benefit from the increase in oil 

prices. Interest rates have significant income effects in Algeria, Qatar and Saudi Arabia, and 

significant substitution effects in Egypt and Libya. Again, inflation rates do not affect GDP.   

Table 4b: Alternative Models for ARDL(5,5,3,3) - rFDI,  All Countries 

Long-Run Coefficients 

Variables Coefficient 

lnrPoil 1360.70*** 

rINT -135.04*** 

inf 39.62** 

Short-Run Coefficients (overall effects) 

Algeria Egypt Kuwait Libya 

ECT   0.168*** 0.22*** 0.038 0.35*** 

d.rFDI  0.919*** 0.934*** 0.775*** 1.02*** 

d.lnrPoil  672.75** 1423.7** 754.604** 14.54** 

d.rint  53.32** 738.002** 112.283* -443.125*** 

d.inf     -4.65* 

intercept  511.84** -1032.92***  821.14** 

Oman Qatar S. Arabia  

ECT   0.204*** 0.425*** 0.128*  

d.rFDI  0.92** 0.974*** 0.726***  

d.lnrPoil  25.33**    

d.rint  109.52**    

d.inf 14.415** 10.90**   
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intercept  551.74*** 1083.684***   

  *=significant at 10%, **=significant at 5%, and ***=significant at 1%;  

  Source: Author‘s own calculations by STATA 14 

The error correction term coefficient in not significant at 5% level in Kuwait and Saudi 

Arabia. Oil prices have (positive) significant effects on investment activities except in Qatar 

and Saudi Arabia. Monetary policy is inefficient to boost the investments in majority of the 

countries. On the other hand, the interest rates have an expected sign only in Libya.  

The alternative models are given below.  

Table 5a: Alternative Models for ARDL(4,3,4,1,3) - lnrGDP,  All Countries 

Long-Run Coefficients 

Model PMG MG DFE 

Variables Coefficient Coefficient Coefficient 

lnrUSD -0.574*** -0.766** -0.64*** 

lnrPoil 1.28*** 0.3827 0.614*** 

Inf 0.0257*** 0.0471 0.055*** 

rint 0.0343** -0.0442* -0.009 

Short-Run Coefficients (overall effects) 

ECT 0.084*** 0.1582** 0.1061*** 

d.lnrGDP 0.778*** 0.82*** -0.161** 

d.lnrUSD -0.33*** -0.505*** 0.078*** 

d.lnrPoil 0.0265*** 0.067** 0.08*** 

d.inf   0.0033*** 

d.rint    

intercept -0.566***  -0.991*** 

Hausman Test MG vs. PMG: 285.16***; DFE vs. MG: 22.04*** 

     *=significant at 10%, **=significant at 5%, and ***=significant at 1%;  

     Source: Author‘s own calculations by STATA 14  

The Hausman test results say that PMG and DFE models are better than MG estimators. 

When we compare the estimators of PMG and DFE, PMG model has better fits in the long-

run coefficients, and DFE model has better fits in the short-run model. The inflation has a 

significant short-run effect in the DFE model. 

Table 5b: Alternative Models for ARDL(5,5,3,3) - rFDI,  All Countries 

Long-Run Coefficients 

Model PMG MG DFE 

Variables Coefficient Coefficient Coefficient 

lnrPoil 1360.7*** 4499.61** 4969.202*** 

rint -135.04*** -88.22 -55.73 

inf 39.62** 146.90 74.31 

Short-Run Coefficients (overall effects) 

ECT 0.219*** 0.354*** 0.185*** 

d.rFDI 0.896*** 1.02*** 0.889*** 

d.lnrPoil 98.082** 609.27* 455.586** 

d.rint    

d.inf    

intercept   2929.24** 

Hausman Test MG vs. PMG: 9.01**; DFE vs. MG: 0.85 

    *=significant at 10%, **=significant at 5%, and ***=significant at 1%;  

    Source: Author‘s own calculations by STATA 14 
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Hausman test results show that PMG is more superior than MG. However, the same 

interpretation can be made for the DFE model. When PMG is compared to MG, PMG model 

has more significant short-run and long-run variables. Still the interest and inflation rate do 

not have significant short-run effects on the investments. 

6. Conclusion 

Since the Arab countries‘ export and economies heavily depend on oil, the oil price 

movements, and their volatility may hurt their economies seriously as it was in 2014. The 

policies that stable these movements and volatility may have profitable results on the 

economies and entrepreneurship activities. In this paper, the modest proposal to perform this 

is analyzed for seven rich Arab countries during 1980-2016 by PMG models by Pesaran et al 

(1999).  

By scanning the literature review, it can be said that oil price can be considered as one of 

the important determinants of economic growth of most countries. Although there are plenty 

of academic studies in case of certain countries and country groups, they came up with 

different outcomes. Its impact on economic development differs in case of different countries 

and country groups. 

The estimation results show that all variables are either level or first difference stationary 

which justifies to use PMG models. In the first models, the control variables have significant 

long- and short-run effects on GDP growth. The depreciation of the local currency has 

negative short- and long-run effects due to the substitution effects. This can be due to the 

fixed exchange rate regime systems. Increase in oil prices contributes to GDP positively by 

the channel of export revenues. The result shows that the countries benefit from the export of 

the most demanded natural resources in the long and short-run. Over the world most countries 

do not have oil resources, so they should import it to make regular production. Actually, this 

makes the economies and standard of living in the oil exporting countries better off. On the 

other hand, the performance of the monetary authorities leads the growth performance of the 

Arab countries to differ from each other. The living standard in which consumption has 

income effect with respect to interest rates is higher. 

However, the regressors have significant long-run effects on the entrepreneurship 

activities, only oil prices have a significant effect. In the individual country case, the oil prices 

have a significant positive effect on the investments by providing safer places for investments.  

Monetary policies are effective only in Oman and Qatar, and interest rates have expected 

effect only in Libya.  
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The main proposals are (i) using more effective and efficient monetary policy instruments 

like overnight interest rates, (ii) increase the non-oil taxes, and (iii) the government should 

transfer the excess expenditures to health, education, infrastructure, and research and 

development. By doing this, the efficiency of physical and human capital may improve which 

in turn stimulates the motivation of new investments.  
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DÖRDÜNCÜ ENDÜSTRĠYEL DEVRĠM: ENDÜSTRĠ 4.0 
 

Mehmet ULUTAġ 
Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Bölümü, Bişkek, Kırgızistan  

Özet 

Buhar makinesinin icadıyla baĢlayan mekanik üretim tesislerinin, elektrik enerjisi yardımıyla kitle üretimine 

geçiĢiyle devam eden, elektronik ve bilgi teknolojileriyle birlikte otomasyona dayalı üretim aĢamasına geçen ve 

nihayet siber-fiziksel sistemler üzerine kurulu dördüncü safhasına ulaĢan endüstri devrimleri silsilesi bireylerin 

ve örgütlerin hayatında köklü değiĢikliklere yol açmıĢtır. Bu dönemde, değiĢimin gerisinde kalmamak adına, 

yeni endüstriyel devrimin tüm unsurları hakkında bilgi sahibi olunması büyük önem taĢımaktadır. Bu sebeple 

çalıĢmada, Endüstri 4.0 devrimi ve öne çıkan dokuz unsuru olarak, nesnelerin interneti, yatay ve dikey distem 

entegrasyonu, simülasyon, otonom robotlar, büyük veri ve analiz, artırılmıĢ gerçeklik, katkılı üretim, bulut, siber 

güvenlik kavramları detaylı olarak ortaya konulmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Nesnelerin Ġnterneti, Büyük Veri. 

FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: INDUSTRY 4.0 

Abstract 

The industrial revolutions, which started with the invention of the steam engine, and which reached the 

fourth phase, which was carried out by the transition to mass production with the help of electric energy, the 

automation-based production phase with electronic and information technologies and finally the cyber-physical 

systems, led to drastic changes in the lives of the individuals and organizations. In this period, it is of great 

importance to have knowledge about all elements of the new industrial revolution in order not to fall behind in 

change. For this reason, the revolution of the Industry 4.0 and it's  nine outstanding elements are presented in 

detail on the concepts of the industrial internet of things, horizontal and vertical system integration, simulation, 

autonomous robots, big data and analytics, augmented eeality, additive manufacturing, the cloud, cyber security. 

Keywords: Industry 4.0, The Industrial Internet of Things, Big Data. 

1. GiriĢ 

Adı ister 4. Endüstri devrimi olsun, ister farklı bir sıra numarası ile adlandırılıyor olsun, 

içinde yaĢanılan dönemin, yeni bir endüstriyel devrim süreci olduğu tartıĢmasız bir gerçektir. 

Bireyler ve örgütlerce yapılması gereken, yalnızca bu gerçekle yüzleĢmek ve değiĢime uyum 

sağlamaktan baĢka bir Ģey değildir.  

Kimsenin elinden bırakamadığı cep telefonları, kimi genç kız ve erkek çocukların 

ailesinden çok daha fazla zaman geçirdiği sosyal ağlar, sanal mağazadan sanal parayla yapılan 

alıĢveriĢler, sadece endüstriyi değil toplumsal hayatı da temelinden sarsan yenilik dalgasının 

yansımalarıdır. 

Bugün, adeta soğuk savaĢı andıran, devletlerarası gerilimlerin yaĢandığı bir dönemde, 

hükümet ve devlet baĢkanlarının bile birbirlerine karĢı savurdukları savaĢ tehditlerini twitter 

üzerinden yaptıkları postmodern bir çağda yaĢanılmaktadır. 

Ġnsanların gün içerisinde girip çıktığı internet siteleri, büyük bir veri okyanusu olarak, 

ilgililer tarafından faydalanılmayı beklemektedir. Hobilerinden tutun, alıĢveriĢ 

alıĢkanlıklarına, temel ihtiyaçlarına varıncaya kadar, tüketicilere ait devasa boyutlarda bilgi, 

bir yerlerde saklanmakta, sınıflandırılmakta, belki üreticilerle paylaĢılmaktadır. Bir gün önce 
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almak istenilen herhangi bir tüketim malzemesine ait bir sanal reklamın yirmidört saat 

içerisinde instagram hesabına düĢmesi artık kanıksanır olmaktadır.  

Ġnsanın içinden geçirerek dahi olsa, istediği herĢeyin önüne geleceğine dair yapılan 

Cennet tasvirine nispet edercesine, etrafta insanoğlunun istek ve ihtiyaçlarını anında karĢılama 

esasına dayalı olarak kurgulanmıĢ bir üretim endüstrisi tahayyülü sözkonusudur. Anında 

alınan geri bildirimlerle iyileĢtirilen üretim hatları, hatayı milyonda birlere düĢüren bir 

geliĢimi realize etmektedir.  

Tüm bu yaĢanılanlar, ucu-bucağı belli olmayan hakiki bir endüstriyel devrime iĢaret 

etmektedir. Bu sebeple çalıĢma, adı Endüstri 4.0 konmuĢ olan bu yeni dönemin öne çıkan 

bileĢenleri üzerine olacaktır. Bu çerçevede çalıĢmada, Endüstri 4.0 kavramından ve tarihsel 

sürecinden bahsedilecek ve bu dönemin öne çıkan dokuz unsuru olarak, nesnelerin interneti, 

yatay ve dikey sistem entegrasyonu, simülasyon, otonom robotlar, büyük veri ve analiz, 

artırılmıĢ gerçeklik, katkılı üretim, bulut, siber güvenlik kavramlarına değinilmektedir. 

2. Endüstri 4.0 ve Akıllı Fabrika Konsepti Kavramları 

Genel kabul, sanayide dört devrimin gerçekleĢtiğidir. Bu devrimler, ―Endüstri 1.0‖dan 

―Endüstri 4.0‖a uzanan kilometre taĢlarıdır. Ġlki, mekanik üretim tesislerinin kurulması 

(18.yy‘da buhar makinesinin icadı); ikincisi iĢbölümüne dayalı seri üretime geçilmesi 

(19.yy‘da telgrafın icadı); üçüncüsü, üretim süreçlerinde otomasyona geçilmesi (20.yy‘da 

bilgisayarın icadı); dördüncüsü, otonom makineler ve sanal ortamların yaygınlaĢması (21.yy) 

(Fırat ve Fırat, 2017: 211). 

Sanayi devrimlerini tetikleyen teknolojik yenilikler olmuĢtur. 18.yüzyılın sonunda buhar 

gücünün bulunması mekanik üretimi ortaya çıkarırken, 20. Yüzyılın baĢlarında 

programlanabilir mantık denetleyicilerinin (programmable logic controllers-PLC) icadıyla 

üretimde otomasyon devri baĢlamıĢtır. Ġnternetin keĢfiyle birlikte tetiklenen yeni endüstri 

devrimi, devasa ağlar (networks) vasıtasıyla hem insanlar arası iletiĢimde çığır açmıĢ hem de 

siber fiziksel sistemler (cyber-physical-systems -CPS) ile makineler arası iletiĢime imkan 

sağlamıĢtır. Bu yeni dönemde, akıllı fabrikalar olarak adlandırılan geleceğin fabrikalarında, 

siber fiziksel sitemler, insanlar, makineler ve ürünlerin birbiri arasındak iletiĢim mümkün hale 

gelecektir (Brettel vd., 2014: 37) 

Endüstri 4.0 döneminin akıllı fabrikalarında sistem verilerin otomatik toplanması ve 

iĢlenmesini içerdiği için insanların rolü sınırlıdır. Endüstri 4.0, bilgisayar ve akıllı üretim 

ortamının hazırlanmasını, esnekliği ve üretimin yüksek verimliliğini, farklı faaliyetlerin 
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entegrasyonunu ve müĢteri ile üretici arasında ve üretici ile tedarikçiler arasında etkin 

iletiĢime odaklanmaktadır (Zawadzki ve Zywicki, 2016: 105).  

 

ġekil 3: Endüstri 4.0‘a Uzanan Kilometre TaĢları, (Reiner, 2014) 

Endüstri 4.0, bilgi ve iletiĢim teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirmeyi, birlikte 

çalıĢtırmayı hedefleyen postmodern bir üretim yaklaĢımıdır (Yetmen, 2017). Endüstri 4.0, 

2011 yılındaki Hannover Fuarı etkinliği sırasında Almanlar tarafından yeni bir yaklaĢım 

olarak tanıtılmıĢ ve dördüncü endüstriyel devrimin fiilen baĢladığı dünyaya ilan edilmiĢtir 

(Yıldız, 2018).  

Endüstri 4.0 anlayıĢında, ―akıllı fabrikalar (smart factories), kendileri için gerekli olan iĢ 

ve eylemleri hassas sensörler vasıtasıyla algılayabilen, diğer makine ve cihazlarla internet 

aracılığıyla iletiĢim kurabilen, yani konuĢabilen, ihtiyacı olan tüm bilgiyi bulut sistemlerde 

yer alan ―büyük veriden (big data)‖ çeken akıllı tesis, makine, cihaz ve sistemleri ifade 

etmektedir (Alçın, 2016).  

Tablo 1: Geleneksel Fabrikalar ve Akıllı Fabrikaların KarĢılaĢtırmalı Teknik Özellikleri 

 Akıllı Fabrika Üretim Sistemi Geleneksel Üretim Sistemi 

1 

Farklı Kaynaklar; Çok çeĢitli küçük miktarlı 

ürünler üretmek için, farklı türlerde daha fazla 

kaynağın sistemde bir arada bulunabilmesi gerekir. 

Sınırlı ve Önceden BelirlenmiĢ Kaynaklar; Özel 

bir ürün tipinin seri üretimi için sabit bir hat 

oluĢturmak için gereken kaynaklar dikkatli bir 

Ģekilde hesaplanır, uyarlanır ve kaynak artıklığını en 

aza indirecek Ģekilde yapılandırılır. 

2 

Dinamik Yönlendirme; Farklı ürün türleri 

arasında geçiĢ yaparken, gerekli kaynaklar ve bu 

kaynakları birbirine bağlayan rota, hat üzerinde 

otomatik olarak yeniden yapılandırılmalıdır. 

Sabit Yönlendirme; Sistem gücü kapalı olan kiĢiler 

tarafından manuel olarak yeniden 

yapılandırılmadıkça üretim hattı sabittir. 

3 

Kapsamlı Bağlantılar; Makineler, ürünler, bilgi 

sistemleri ve insanlar, yüksek hızlı ağ altyapısı ile 

birbirine bağlı ve birbirleriyle etkileĢim halindedir. 

Kurum Kat Kontrol Ağı; Makineler arasındaki 

iletiĢim gerekli değildir. 
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4 

Derin Yakınsaklık; Akıllı fabrika, endüstriyel 

kablosuz ağın ve bulutun, nesnelerin interneti (IoT) 

ve hizmetleri oluĢturmak için tüm fiziksel yapıları 

ve bilgi sistemlerini bütünleĢtirdiği ağ ortamında 

çalıĢır. 

AyrılmıĢ Katman; Saha aygıtları üst bilgi 

sistemlerinden ayrılır. 

5 

Kendi Kendini Organiz Etme; Kontrol iĢlevi 

birden fazla unsura dağılır. Bu akıllı unsurlar, 

sistem dinamikleriyle baĢa çıkmak için kendilerini 

organize ederek birbirleriyle anlaĢırlar. 

Bağımsız Kontrol; Verilen iĢlevleri yerine getirmek 

için her makine önceden programlanmıĢtır. Tek bir 

cihazın arızalanması tüm hattı bozacaktır. 

6 

Büyük Veri (Big Data); Akıllı yapılar, büyük veri 

üretebilir, yüksek bant geniĢliği ağı bunları 

aktarabilir ve bulut bu büyük veriyi iĢleyebilir. 

Ġzole Bilgi; Makine kendi iĢlem bilgilerini 

kaydedebilir. Ancak bu bilgiler birileri tarafından 

nadiren kullanılmaktadır. 

Kaynak: (Wang vd., 2016: 6) 

Akıllı üretim Ģeklinde adlandırılan 4.0 endüstrisi, dijitalleĢme süreçleri, yapay zeka 

(artificial intelligence) ve siber-fiziksel sistemler ile nesnelerin interneti de denilen bir iletiĢim 

ağını oluĢturmaya çalıĢmaktadır. Bu noktada, on teknoloji faktörünün geleceğin endüstrisini 

Ģekillendireceği ifade edilmektedir Bu faktörler, üç boyutlu (3D) yazıcılar, nesnelerin 

interneti, büyük veri, otonom robotlar, simülasyon, sistem entegrasyonu, bulut biliĢim sistemi, 

arttırılmıĢ gerçeklik, akıllı fabrikalar, siber fiziksel sistemler‘dir (Gabaçlı ve Uzunöz, 2017) 

Endüstri 4.0, mevcut bilgi ve iletiĢim teknolojisi altyapısını kullanarak sürdürülebilir 

üretimi (sustainable manufacturing) gerçekleĢtirmek için çok büyük fırsatlar sunmaktadır 

(Stock ve Seliger, 2016: 536). 

 

ġekil 4: Endüstriyel DönüĢümün Dokuz Unsuru, Kaynak; (Rüßmann vd., 2015: 2) 

2.1. Nesnelerin Ġnterneti (The Industrial Internet of Things-IoT) 

Nesnelerin interneti (IoT), ulaĢım sistemleri ve üretim sistemleri gibi mevcut birçok 

endüstriyel sistemin iĢleyiĢini ve rolünü dönüĢtürmek için umut verici çözümler sunması 

beklenen bir teknolojidir. Örneğin, akıllı ulaĢım sistemleri oluĢturmak için nesnelerin interneti 
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teknolojisi kullanılacak olduğunda; ulaĢım otoritesi her bir aracın mevcut konumunu takip 

edebilecek, hareketlerini izleyebilecek ve gelecekteki yerini ve olası trafik akıĢını tahmin 

edebilecektir. Nesnelerin interneti, terimi baĢlangıçta radyo frekansları ile iliĢkinlendirilirken; 

bugün sensörler, aktüatörler, GPS cihazları ve mobil cihazlar ile iliĢkilendirilmektedir (Xu 

vd., 2014: 1).  

Nesnelerin interneti, insanlar ve nesnelerin, herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde, 

herhangi bir nesneyle ve harhangi bir kimseyle, herhangi bir yol/network/servis kullanarak 

birbirine bağlanmasına izin veren bir sistemdir. Bu, çevremizdeki nesnelerin neyi sevdiğimizi, 

neyi istediğimizi ve neye ihtiyacımız olduğunu bilecekleri ve açık bir talimat olmaksın bu 

istekler doğrultusunda hareket edebilecekleri ―insanoğlu için daha iyi bir dünya‖ yaratmaya 

yardımcı olacak bir teknolojidir (Perera vd., 2015: 1660). 

Nesnelerin interneti, Uluslarası Telekomünikasyon Birliği (ITU)‘nin 2005 yılında 

yayınladığı rapor ile popüler hale gelmiĢtir. Nesnelerin interneti, dünyadaki nesneleri hem algı 

hem de mantıksal bakımdan Ģu teknolojik geliĢmeleri bütünleĢtirerek birbirine bağlayacaktır 

(YiğitbaĢı, 2011: 103);  

―- Öğe tanımlama (nesneleri etiketleme) 

 - Algılayıcı ve kablosuz algılayıcı ağlar (nesneleri hissetme) 

 - Gömülü sistemler (nesneleri düĢünme) 

 - Nanoteknoloji (nesneleri küçültme)‖  

AkkuĢ'a (2016: 103) göre, nesnelerin interneti teknolojisi kullanılan alanlar Ģunlardır; 1) 

Köprüler ve tren yollarında, sensörler yardımıyla uyarı sistemlerinin kurulması, 2) 

ĠĢletmelerde kritik stok seviyelerinin bildirilmesine iliĢkin sistemler, 3)Medikal teknolojilerin 

kullandığı iĢitme, kalp ritmi, kan Ģekeri vb. ölçüm cihazlarının takibi, 4)Aydınlatma, ısıtma, 

havalandırma ve güvenlik hususlarında ev otomasyon sistemlerinde, 5)Çevre koruma 

sistemleri açısından hava, su ve toprak ölçümlerinde acil uyarı sistemleri.  

 

ġekil 5: Nesnelerin Ġnterneti (IoT), Kaynak; (Sadeghi vd., 2015: 2) 
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2.2. Yatay ve Dikey Sistem Entegrasyonu (Horizontal and Vertical System 

Integration) ve Uçtan Uça Entegrasyon (End-to End Integration) 

Yatay entegrasyon, iĢletmeler arasındaki sorunsuz iĢbirliğini sağlamak ve gerçek zamanlı 

bir ürün ve hizmet sağlamak amacıyla, değer zinciri içindeki kaynak (resource) ve bilgi ağı 

(information network) arasındaki entegrasyonu ifade eder. Dikey entegrasyon, geleceğin akıllı 

fabrikalarındaki ağa bağlı üretim sistemlerini ve montaj hattı üretimi (assembly-line 

production) gibi geleneksel sabit üretim süreçlerine alternatif olarak kiĢiselleĢtirilmiĢ özel 

üretimi (personalized custom manufacturing) ifade eder. Uçtan uca entegrasyon, farklı 

Ģirketler arasında entegrasyon ile dijital bir değer zincirine sahip her bir terminalin 

öncülüğünde uygulanan ve kiĢiselleĢtirmeyi en üst düzeye çıkaracak olan tüm değer 

zincirinde sayısal entegrasyon anlamına gelir. Industry 4.0, siber fiziksel sistemler (CPS) 

içinde akıllı bir ağ oluĢturmak için her yerde bulunan sensörlere, gömülü terminal 

sistemlerine, akıllı kontrol sistemlerine ve iletiĢim tesislerine olanak sağlar (Zhou vd., 2016: 

2148). 

Endüstri 4.0 ile birlikte, Ģirketler arası küresel veri entegrasyon ağları geliĢtikçe ve 

otomatik değer zincirleri ciddi bir biçimde etkinleĢtikçe; iĢletmeler, departmanlar, 

fonksiyonlar ve yetenekler, çok daha uyumlu ve entegre hale gelecektir (Rüßmann et al., 

2015: 3). 

AĢağıdaki ġekil 4‘de entegrasyon türleri gösterilmiĢtir; 

 

ġekil 4: Entegrasyon Türleri, Kaynak; (Wang vd., 2016: 2) 

2.3. Simülasyon (Simulation) 

Eskiden, bir iĢlemin verimli ve etkili bir Ģekilde çalıĢıp çalıĢmadığının test edilmesi 

gerekiyorsa, deneme yanılma yönteminin uygulanması gerekmekteydi. Endüstri 4.0'da test 

için, simülasyon modellemesi ve dijital ikizleri oluĢturmak için sanallaĢtırma (virtualization) 

kullanılmaktadır. Simülasyon,  ürün kalitesinin yanı sıra üretim optimizasyonunda da büyük 

rol oynayacaktır (Gilchrist, 2016: 209). 
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Mühendislik aĢamasında, ürünlerin, malzemelerin ve üretim süreçlerinin 3-D 

simülasyonları halihazırda kullanılmaktadır, ancak gelecekte simülasyonlar tesis 

operasyonlarında daha yaygın olarak kullanılacaktır. Bu simülasyonlar, fiziksel dünyayı 

makineler, ürünler ve insanlar da dahil olmak üzere sanal bir modelde yansıtmak için gerçek 

zamanlı verileri kullanacaktır. Bu, operatörlerin sanal dünyada fiziksel olarak değiĢmeden 

önce bir sonraki ürün için makine ayarlarını test etmesine ve optimize etmesine izin verir, 

böylelikle makine kurulum sürelerini düĢürür ve kaliteyi arttırır (Rüßmann vd., 2015: 3). 

2.4. Otonom Robotlar (Autonomous Robots) 

Üretim süreçlerinde robotların kullanımı artık yeni bir teknoloji olarak sayılmamaktadır; 

ancak robotlar da geliĢtirmelere ve evrime ihtiyaç duymaktadırlar. Sözkonusu robot 

tasarımcıları, kendi kendine yeterli, otonom ve etkileĢimli robotlar tasarlamaktadır. Robotlar 

artık yalnızca insanlar tarafından kullanılan basit bir araç değil, insanlarla birlikte iĢlev gören 

bütünleĢik iĢ birimleridir (Gilchrist, 2016: 209). 

Pek çok sektördeki imalatçılar karmaĢık görevlerin üstesinden gelmek için uzun süredir 

robot kullanıyorlar, ancak robotlar daha da fazla fayda sağlamak için geliĢiyor. Daha özerk, 

esnek ve iĢbirlikçi hale geliyorlar. Sonunda, birbirleriyle etkileĢime girecek ve insanlarla 

güvenli bir Ģekilde yan yana çalıĢacak ve onlardan öğreneceklerdir. Bu robotlar daha ucuza 

mal olacak ve bugün üretimde kullanılanlardan daha büyük bir kapasiteye sahip olacaklardır 

(Rüßmann et al., 2015: 3). 

2.5. Büyük Veri ve Analiz (Big Data and Analytics) 

Büyük veri ve analizler, 2001'de literatürde yer almaya baĢlamıĢ, ancak 2007'den sonra 

çok fazla ilgi görmüĢtür (Chen vd., 2012: 1179). 

Bilgisayar yazılımlarının verileri toplama, muhafaza etme, iĢleme ve yönetme 

kapasitelerini aĢan veri kümesini ifade etmek için büyük veri ifadesi kullanılmaktadır. Veri 

hacmindeki büyük artıĢ, bu verileri kullanarak analizler yapılmasını güçleĢtirmektedir. Bu 

sebeple, sayıca fazla ve çeĢitli verileri yönetecek birtakım araçların geliĢtirilmesi ihtiyacı 

ortaya çıkmıĢtır. Büyük veri, yönetilecek veri türü, verilerin depolanması, verilerin iĢlenmesi 

vb için kullanılan teknolojileri ifade etmektedir. Bunlar da, Google, Amazon, Facebook, 

LinkedIn gibi kuruluĢlar tarafından, kendileri için geliĢtirilmiĢ teknolojilerdir (Cackett, 2013: 

14; Doğan ve Arslantekin, 2016: 22) 

Hace Teoremi‘ne göre büyük veri, dağıtılmıĢ ve yerinden hale getirilmiĢ bir kontrol 

sistemiyle, geniĢ hacimli, farklı yapıda ve bağımsız kaynaklardan baĢlayarak veriler arasında 

geliĢen karmaĢık iliĢkileri araĢtırmaya çalıĢır (Wu vd., 2014: 3). 
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McAfee ve Brynjolfsson'a  (2012: 4) göre, büyük veri araçları ve felsefesi yayıldıkça, bir 

yönetim devrimi gerçekleĢecek; deneyim, uzmanlık vb konularda fikirler değiĢecektir. Akıllı 

yöneticiler iĢletmelerini, büyük veri odaklı organizasyonlara dönüĢtürerek, sektörlerinde lider 

hale geleceklerdir.  

2.6. ArtırılmıĢ Gerçeklik (Augmented Reality) 

ĠĢletmeler, giderek artan bir Ģekilde, üretim, pazarlama ve satıĢ sonrası destek ile ilgili 

bakım ve eğitim giderlerini azaltmaya çalıĢmaktadırlar. Üreticiler, uzmanlık alanlarındaki 

maliyetleri düĢürürken, bakım prosedürlerini geliĢtirmek için özellikle artırılmıĢ gerçeklik 

tabanlı sistemlere yönelmektedirler (Gilchrist, 2016: 210). 

ArtırılmıĢ gerçeklik temelli sistemler, bir depodaki parçaların seçilmesi ve mobil cihazlar 

üzerinden onarım talimatları gönderilmesi gibi çeĢitli hizmetleri desteklemektedir. Bu 

sistemler halihazırda emekleme aĢamasındadır, ancak gelecekte, Ģirketler iĢçilere karar verme 

ve çalıĢma prosedürlerini iyileĢtirmek için gerçek zamanlı bilgi sağlamak için artırılmıĢ 

gerçeklikten çok daha fazla faydalanacaktır (Rüßmann vd., 2015: 5). 

2.7. Katkılı Üretim (Additive Manufacturing) 

ġirketler, daha çok tek tek bileĢenlerin prototipini oluĢturmak ve üretmek için 

kullandıkları 3 boyutlu baskı (3-D printing) gibi ilave üretim ürünlerini kullanmaya baĢladılar. 

Endüstri 4.0 ile, bu katkılı üretim yöntemleri, karmaĢık, hafif tasarımlar gibi inĢaat avantajları 

sunan küçük boyutlu özelleĢtirilmiĢ ürünler üretmek için yaygın olarak kullanılacaktır. 

Yüksek performans, merkezi olmayan katkı imalat sistemleri, nakliye mesafelerini ve stokları 

azaltacaktır (Rüßmann vd., 2015: 4-5). 

3D baskı gibi katklı üretim yöntemleri, üreticilerin tasarım zamanını ve çabasını büyük 

ölçüde azaltan prototipler ve konsept tasarımlar geliĢtirmelerini sağlamaktadır. Katkılı üretim, 

aynı zamanda, müĢterilere veya son kullanıcılara daha fazla değer katan, aynı zamanda 

imalatçı için maliyet ve zaman verimsizliklerini azaltan, küçük boyutlu kiĢiye özel hale 

getirilmiĢ ürün gruplarının üretilmesini de sağlamaktadır (Gilchrist, 2016: 210). 

2.8. Bulut (The Cloud) 

ġirketler halihazırda bazı kurumsal ve analitik uygulamaları için bulut tabanlı yazılımlar 

kullanıyorlar, ancak Endüstri 4.0 ile daha fazla üretim ile ilgili taahhütler, siteler ve Ģirket 

sınırları arasında daha fazla veri paylaĢımı gerektirecektir. Aynı zamanda, bulut 

teknolojilerinin performansı sadece birkaç milisaniyenin tepki sürelerini artıracak. Sonuç 

olarak, makine verilerine ve iĢlevselliğine, bulut için giderek daha fazla dağıtılacak ve üretim 
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sistemleri için daha fazla veriye dayalı hizmet sunacak. Ġzleyen ve kontrol eden süreçler bile 

bulut tabanlı olabilir (Rüßmann vd., 2015: 4). 

Endüstri 4.0'da yer alan büyük veri kümeleri, sadece veri paylaĢımı talebinin 

karĢılanmasından ibaret değildir; aynı zamanda değer zincirindeki tüm olasılıklardan 

faydalanılması zorunluluğunu da ifade etmektedir. Ancak, çok az sayıda üretim tesisi, 

toplanan bu çok miktardaki veriyi depolamak ve analiz etmek için yeterli kapasiteye sahiptir. 

Fakat, bulut servis sağlayıcıları, ihtiyaç duyulan bu kapasiteye sahiptir ve veri depolama ve 

iĢleme için uygun özel bulut sistemleri geliĢtirebilecek durumdadırlar (Gilchrist, 2016: 210). 

2.9. Siber Güvenlik (Cyber Security) 

Endüstri 4.0 ile gelen standart iletiĢim protokollerinin artan bağlantı ve kullanımı 

sayesinde, kritik endüstriyel sistemleri ve üretim hatlarının siber güvenlik tehditlerinden 

koruma ihtiyacı önemli ölçüde artmaktadır. Sonuç olarak, makinelerin ve kullanıcıların 

güvenli ve güvenilir iletiĢiminin yanı sıra geliĢmiĢ kimlik ve eriĢim yönetimi esastır 

(Rüßmann vd., 2015: 4). 

Endüstriyel sistemler, 2015 yılında endüstriyel hedeflere yönelik son saldırılardan da 

görülebileceği gibi, tehditlere karĢı giderek daha savunmasız hale gelmektedir. Bunu ele 

almak için, endüstriyel kontrol süreçlerini ve sistemlerini birleĢtiren yeni güvenlik açıklarını 

ve zorlukları tanıyan siber güvenlik önlemleri alınmalıdır (Gilchrist, 2016: 210) 

3. Sonuç ve Öneriler 

Endüstri 4.0, bireyler ve örgütler için yadsınamaz, kayıtsız kalınamaz bir endüstriyel 

devrim sürecidir. Bu süreçte, teknolojik yenilikleri yakından takip etmek, dünyada olup 

bitenden haberdar olmak yanında, değiĢimin gerisinde kalmamak açısından da büyük önem 

arz etmektedir.  

Artık e-ticaret Ģirketleri, dünyanın en büyük Ģirketleri arasında yerlerini almıĢtır. 

Aliexpress üzerinden satın alınan bir ürün, bir ya da iki hafta içerisinde kapıda ödeme 

yöntemiyle teslim alınabilmektedir.  Havayolu Ģirketleri, bilet satıĢlarının büyük çoğunluğunu 

artık online rezervasyon sistemleri üzerinden yapmaktadır. Küçük esnaf dahi artık 

müĢterilerine ürün tanıtımını instagram üzerinden yapmayı tercih etmektedir. 

Görülen, konuĢulan, yazılan, çizilen herĢey dijital bir data kaydedicinin kayıt sistemlerine 

aynı anda intikal etmekte, sınıflandırılmakta, iĢlenmekte ve ilgililerine dağıtılmakta; kısa bir 

süre sonra ise, masum bir ürün reklamı olarak birinin cep telefonunun bir kenarında yanıp 

yanıp sönmektedir.  
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Böyle bir dünyanın, en azından farkında olmak; mümkünse araçlarının kullanıcısı olmak, 

örgütler için hayatiyet arz etmektedir. Sözkonusu endüstriyel devrimin, sistem geliĢtirici ya da 

üreticisi olmak ise, örgütlerin temel hedeflerinden biri olmalıdır. 

Bu hedef için iĢletmeler, tesislerinde Ar-Ge birimleri kurmalı ya da yenilikçi ürünler 

geliĢtirilmesi amacıyla kurulan ve üniversite-sanayi iĢbirliğinin ürünü olan teknoparklardan 

yararlanmayı iĢ planlarına dahil etmelidirler.   

En önemlisi ise, Endüstri 4.0‘ın ve sanayi devrim süreçlerinin farkında bir insan 

kaynağına sahip olmak için, özellikle gençler baĢta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin 

bilgilendirilmesi ve inovasyon kültürünün oluĢturulması için gerekli adımların atılması 

gerekmektedir. 
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Abstract 

The aim of this study is to examine the effects of information and communications technology (ICT) on 

economic development of several Central Asian countries. Dumitrescu and Hurlin (DH) panel causality test has 

been used for the relationship between ICT and economic development. The DH test results indicate that a 

unidirectional causality exists from GDP per capital to Internet use. These results suggest that an increase in 

GDP per capita can stimulate internet use. In addition, the cross-sectional dependence is examined using LM test 

of Breusch and Pagan and CD-LM and CD test of Pesaran. The results suggest that the null-hypothesis, no cross-

sectional dependence exists among countries, is rejected for all the tests, suggesting an economic shock in a one 

country may have spillover effects on other countries. 

Keywords: Internet use; Economic development; Panel causality test; cross-section dependence 

JEL Classification: B22, C12, C33, F62. 

1. Introduction 

Information and communications technology (ICT) includes the infrastructure, networking 

components, applications, and systems components that enable modern computing. ICT 

makes it possible for people and organizations to interact with other people, businesses, 

government agencies and nonprofit organizations in a digital environment. ICT has internet-

based and mobile (wireless networks) components. ICT has enabled people and businesses to 

do transactions and interactions in many new ways.  ICT brings about business growth and 

economic development. Many have argued that ICT has brought about the fourth industrial 

revolution. 

Hoffman (2000) describes internet as the most important innovation since the 

development of the printing press. The internet gives instant access to an endless supply of 

knowledge and entertainment. The benefits of  internet include knowledge sharing, and easy 

access to information and learning new things; opportunities for connectivity, communication 

and sharing; map and direct users to places; remote access to banking services (sending 

money and paying bills, etc.); a great shopping experience without leaving you home; 

opportunities to sell any product to customers anywhere in the world; collaborative work, 

work from home and access to a global work force; and access to an endless supply of 

entertainment (videos, movies, music, and games). The internet of things, controlled remotely, 

helps you connect your residence, businesses, and many helps many service providers save 

mailto:sekmen@sakarya.edu.tr
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energy, money and time. Cloud computing and cloud storage devices can connect to remote 

data storage and more powerful computers to perform complex tasks. According to Riddle 

(1999), the internet is a rich resource of information for the market for competitors, suppliers, 

and customers. Internet use can encourage e-trade and reduce costs and increase 

competitiveness. 

The aim of this study is to examine the effects of ICT, represented by internet use, on 

economic development, represented by per capita GDP, for six Central Asian developing 

economies for the 1990-2016 periods. Despite the fact that several studies have analyzed the 

factors that affect internet uses in order to determine the future of e-commerce and 

international globalization, the number of contributions focusing on the reciprocal relationship 

between internet use and economic growth is surprisingly scarce. 

In this study, the causal relationship between GDP per capita and internet use has been 

analyzed. Four kinds of hypotheses can be derived from this analysis. The first hypothesis is 

that the causal relationship can be directed from internet use toward increased GDP per capita 

because ICT is considered an indispensable asset in the fight against world poverty. 

According to Kamssu, Siekpe, and Ellzy (2004), ICT provides developing nations with 

unprecedented opportunities to meet vital development goals, such as poverty reduction, basic 

healthcare, and education far more effectively than before. This hypothesis implies that there 

is a positive relationship between internet use and GDP per capita. In the study by  Penard and 

Poussing (2010), the Internet is taken into account as a convenient and an efficient means of 

decreasing the cost of investing in social capital.  

The second hypothesis is that increase in GDP per capita can stimulate internet use, 

meaning that a causal relationship can be described from GDP per capita to internet use. This 

hypothesis postulates that increase in GDP contributes to internet use. It is a fact that there is a 

technology inequality between rich and poor countries. Developed countries have well-

established telecommunications systems and telephone infrastructure, enabling them to have 

widespread internet service available for connection. However, many less developed and 

developing countries do not have proper telephone infrastructure, which requires high cost 

investments.  

Figure 1 shows technology usage versus GDP per capita for several developing countries. 

Figure 1 suggests that there is a positive correlation between GDP per capita and internet use. 
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Figure 1: Internet use vs. GDP per capita 

Source: http://www.pewglobal.org/2014/02/13/emerging-nations-embrace-Internet-mobile-technology/ 

The third hypothesis is that bidirectional causality corresponds to the feedback hypothesis, 

which indicates that internet use and GDP per capita affect each other simultaneously. The 

validity of this hypothesis would show that the policies that help increase internet use may 

also increase economic growth and, which in turn encourage Internet use.  

Finally, the neutrality hypothesis indicates that changes in economic growth do not affect 

internet use or vice versa. If this study concludes that there is a non-existence of a causal 

relationship between Internet use and economic growth, this hypothesis will be validated. 

2. Economic model and methodology 

In the Granger causality analysis, a variable ty  is said to Granger-cause another variable

tx , if tx  can be predicted with greater accuracy by using past values of ty . The Granger 

causality test is based on a simple Wald test, which allows us to test the significance of lagged 

values of the second variable.  

Even though the Granger causality test is a well-known econometric technique, it has 

some shortcomings; for example, the Granger causality test is not the proper test to apply for 

different frequencies. However, Geweke (1982) introduced a Wald test to analyze the 

existence of Granger causality in the frequency domain; using this test to make it possible to 

study the variations of a time series as a function of frequency as opposed to the time domain, 

where variance is examined as a function of time. 
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Breitung and Candelon (2006) advanced Geweke‘s Granger causality test. To study the 

large sample properties of the test, they analyzed the power against a sequence of local 

alternatives. The finite sample properties were investigated by means of Monte Carlo 

simulations. Their methodology was applied to investigate the predictive content of the yield 

spread for future output growth. Croux and Reusens (2013) investigated the predictive power 

for the future domestic economic activity included in the domestic stock prices, using a 

Granger causality analysis in the frequency domain.  

This study uses Dumitrescu–Hurlin‘s (2012) panel causality test (hereafter DH). The DH 

is an elaborated version of the Granger causality test and it tests the null hypothesis of non-

causality for the panel between the variables against the alternative one, which assumes that 

causality exists between the variables for at least one-cross section unit.  

The DH causality test for the case of two stationary variables ty  and tx  can be illustrated 

as follows. 

, , , ,

1 1

K K

i t i ik i t k ik i t k i t

k k

y y x    

 

                                                                                    (1) 

where 
,i tx  and 

,i ty  are two stationary variables for individual i in period t . Here, 

coefficients are allowed to differ across individuals, but are assumed to be time-invariant. On 

the other hand, the lag order k  is assumed to be identical for all cross-section units and the 

panel must be balanced.  

The null-hypothesis is defined as follows: 

10   ... 0                       1,...,: i ik i NH        

The null-hypothesis is that there is no causality for all individuals in the panel.  

The alternative hypothesis assumes that causality exists between the variables for at least 

one cross-section unit.  

The alternative hypothesis can be defined as follows: 

10 1  ... 0                       ,..: 1 .,i ik iH N       

1   0i   or…or 1  0                       1,...,ik i N N      

where  1   0,  1N N  is unknown.  If 1 0N  ,  there is causality for all cross-section units in 

the panel. 1N  is strictly smaller than N , otherwise there is no causality for all cross-section 

units. 

It is a fact that the world economy has been experiencing a rapid globalization and 

increasing economic and financial integration, thus panel data methodologies should take into 

account the cross-sectional dependence, otherwise the results will be unrealistic. Therefore, 
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this study examines whether there is a cross-sectional dependence among the countries 

examined by using LM test of Breusch and Pagan (1980), and CD-LM and CD test of Pesaran 

[10]. 

The basic Pesaran test statistics can be showed as follows. 

1

1 1

2

( 1)

N N

ij

i j i

T
CD p

N N

 

  

 
  

  
                                                                                             (2) 

where CD cross-dependency in the panel, T is the time dimension of the panel, N is the 

cross-sectional dimension in the panel, and 
ij

p


 is correlations coefficients, which are 

calculated from residuals. The distribution of the Pesaran (2004) test is N (0, 1). 

3. Data and empirical results 

This study used annual data obtained from the World Bank for Kyrgyzstan, Kazakhstan, 

Turkmenistan, Uzbekistan, Azerbaijan, and Tajikistan from 2000 to 2016 to test the causality 

between Gross Domestic Product (GDP) per capita and percentage of individuals using 

internet. The logarithmic form of GDP per capita and percentage of individuals using internet 

are used in this study.  

At the first step, the variables examined were tested whether they are stationary or not 

using Levin, Lin, Chu, and Im, Pesaran and Shin panel unit root tests, which allowed us to test 

the null of the unit root for the whole panel against the alternative hypothesis, which claims 

that there is at least one stationary series in the panel. The tests results are illustrated in the 

Table 1. 

Table 1: Unit root test results 

Series               Levin, Lin & Chu            Im, Pesaran and Shin      

                                                        Level                       First difference 

Lint      -2.24346 (0.0124)**                    -0.41506 (0.3390)        -5.59572 (0.0000)* 

GDP      -2.17355 (0.0149)**           0.11307 (0.5450)        -1.55735 (0.05)**              

Note: Numbers in the parenthesis show the p-values. 

*Significant at the 1% level.  ** Significant at the 5% level. 

 

The test results, presented in the Table 1, exhibit that both variables are stationary at level 

(0)I  when the Levin, Lin and Chu unit root test is allowed, thus  it does not need to take 

differences of the series to test the Granger causality. Yet, when the Im, Pesaran and Shin 

method is considered, both variables are not stationary at level, but they become stationary 

after taking first differences of the variables. 

This study uses Dumitrescu and Hurlin‘s (DH) Panel causality to observe the relationship 

between two series. The DH test in different lag lengths is presented in the Table 2.  
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Table 2: Results of DH causality test 

                                     K=1                               K=2                                                                                                                                                                                           

                                          _________________                     ________________       

Null hypothesis                    W-Stat.        Zbar-Stat                    W-Stat.       Zbar-Stat 

LINT. does no                     0.12773          -1.31987                      1.41645     -0.82005     

 homogenously 

 cause LGDP 

LGDP does not           3.48985         2.81862*                     5.74818     2.25553** 

 homogenously 

 cause LINT.  

Note: K shows the lag lengths. 

*Significant at the 1% level. **Significant at the 5% level 

The DH test results given in the Table 2 indicate that a unidirectional causality exists from 

LGDP to LINT, which is the percentage of individuals using the internet. This conclusion 

confirms our second hypothesis, which we have already written. So the increase in GDP 

stimulated the use of the internet.  

The cross-sectional dependence is examined and the empirical results are given in the 

Table 3. According to the results, the null-hypothesis that no cross-sectional dependence 

exists among countries is rejected for all tests. This conclusion means that if a shock occurs in 

one sample country, it may in turn have a spillover effect on other countries. It is a fact that 

internet has not only dispersed quickly from cities in a country but also has had increasingly 

significant effects on neighbouring countries.  

Table 3: Cross-sectional dependence 

Cross-sectional dependence   Statistics   P-value 

                185.3752*  0.0000 

            30.01*   0.0000 

            4.4679*  0.0000 

Note:  *indicates significance at 1 % level.  

: Breusch-Pagan LM test 

: Pesaran scaled LM test 

: Pesaran cross-sectional dependence 

4. Concluding Remarks 

In this study, the relationship between internet use and economic development is examined using 

the Dumitrescu and Hurlin (DH) panel causality test for some selected Asian Countries. The DH test 

results indicate that a unidirectional causality exists from GDP per capital to internet use. These 

findings confirm the second hypothesis presented, which postulates that increase in GDP per capita 
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can stimulate internet use because less developed and developing countries do not have proper 

telephone infrastructure, which require high levels of investments. 

In addition, the cross-sectional dependence is examined using LM test of Breusch and Pagan and 

CD-LM and CD test of Pesaran. The results suggest that the null-hypothesis, no cross-sectional 

dependence exists among countries, is rejected for all the tests. This conclusion means that if a shock 

occurs  in a one sample country, it may have spillover effects on other countries. 

Future studies may examine geographic inequality in internet use and economic development for a 

country or a group of countries. 
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Özet 

Günümüzde internet kullanıcılarının en fazla etkileĢimde bulunduğu alanlardan biri sosyal ağlardır.  Genel 

olarak, sosyal medya diye adlandırılan bu ağlar içerisinde Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlar 

kullanıcılara sundukları farklı özelliklerle ön plana çıkmaktadır. Kullanıcılar bu ağlar üzerinde oluĢturdukları 

bireysel ya da kurumsal profiller aracılığıyla diğer kullanıcılarla etkileĢime geçmektedir. ÇeĢitli amaçlar 

çerçevesinde gerçekleĢen bu etkileĢimlerin önemli bir bölümünü de giriĢimcilik faaliyetleri oluĢturmaktadır. 

Sosyal medya zamansızlık, kitlesizlik, etkileĢim ve en önemlisi de maliyetsizlik özelliğiyle giriĢimciler için 

oldukça önemli avantajlar sunmaktadır. Sosyal medyada çok çeĢitli alanlarda faaliyet gösteren giriĢimciler, ürün 

ya da hizmetlerini diğer kullanıcılara tanıtma, satıĢ yapma ve müĢterilerle etkileĢimde bulunma imkânı 

bulmaktadır. 
Sosyal medya türleri içerisinde özellikle Instagram giriĢimcilik faaliyetleri açısından oldukça ilgi 

görmektedir. Kullanıcılara fotoğraf ve video paylaĢma imkânı sunan Instagram, 2017 yılı verilerine göre 800 

milyonu aĢkın kullanıcıya sahiptir. Bu kullanıcılar arasında önemli bir paya sahip olan giriĢimciler, Instagram 

sayfaları üzerinden ürün ve hizmetlerinin reklam, pazarlama, satıĢ, halkla iliĢkiler ve müĢteri iliĢkileri gibi 

süreçlerini yürütmektedir. Instagram‘ın giriĢimciliğe dair birçok kurumsal faaliyeti tek bir yerden ve tek bir 

elden yürütülmesine olanak sağlaması, onu bu çalıĢmanın inceleme konusu yapmıĢtır.  

Buradan hareketle çalıĢmanın temel amacı, giriĢimcilik stratejisi olarak sosyal medyanın nasıl kullanıldığını 

Instagram örneği üzerinden araĢtırmaktır. Bu amaçla çalıĢmada öncelikle giriĢimcilik faaliyetinde bulunan 

kullanıcıların Instagram sayfaları incelenecektir. Ġnceleme sonucunda giriĢimciler demografik özelliklerine ve 

faaliyet alanlarına göre kategorize edilecek; giriĢimcilik faaliyetleri süresince kullandıkları tanıtım, pazarlama ve 

satıĢ teknikleri değerlendirilecek ve hedef kitlelerine yönelik iletiĢim süreçleri analiz edilecektir. ÇalıĢma, 

iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmelerin bireysel kullanıcılara sağladığı olanaklarla giriĢimcilik kavramının 

kazandığı yeni boyuta vurgu yapması açısından önem taĢımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, Sosyal Medya, Instagram. 

SOCIAL MEDIA AS ENTREPRENEURSHIP STRATEGY: INSTAGRAM SAMPLE 

Abstract 

Today one of the areas where internet users are most interacting is social networks. In general, social media 

platforms like Facebook, Instagram and Twitter offer different possibilities for users. Users interact with other 

users through individual or corporate profiles. A significant part of these interactions also constitute 

entrepreneurial activities. Social media offers considerable advantages like timelessness, masslessness, 

interaction and most importantly, costlessness for entrepreneurs. In social media, entrepreneurs have the 

opportunity to promote their products or services, make sales and interact with customers. 

Among the social media categories, Instagram is very interested in entrepreneurial activities. Instagram 

offers users the opportunity to share photos and videos. According to 2017 year Instagram has more than 800 

million users. Entrepreneurs who have a significant share of these users carry out processes such as 

advertisement, marketing, sales, public relations and customer relations of products and services through 

Instagram pages. 

The main purpose of this study is to investigate how the social media is used as an entrepreneurial strategy 

through the Instagram example. For this purpose, the Instagram pages of the entrepreneurs will be examined. As 

a result of the study, entrepreneurs will be categorized according to their demographics and areas of activity. 

Advertising, marketing and sales techniques used during entrepreneurship activities will be evaluated and 

communication processes for target groups will be analyzed.  

Keywords: Entrepreneurship, Social media, Instagram. 
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1. GiriĢ 

Yeni medyanın hızla geliĢmesiyle günümüzde yeni medyanın bir kategorisi olan sosyal 

medya sadece insanların sanal platformlarda haberleĢme, bilgi ve içerik paylaĢımı aracı değil, 

aynı zamanda iĢletmelerin ve özel giriĢimcilerin pazarlama, reklam ve tanıtım aracına 

dönüĢmüĢtür. Aynı zamanda sosyal medya kategorileri giriĢimcilerin doğrudan faaliyet alanı 

olmaktadır. Ġnternetin geliĢmesiyle sanal ortamda bilgilerin tek bir kiĢiye değil gruplara 

iletilmesi sağlanmıĢtır. Dolayısıyla ilk sosyal medya platformları bir kiĢiden çok kiĢiye 

mesajların iletilmesi ve bu mesajları yorumlayabilme olanağının ortaya çıkmasıyla 

oluĢmuĢtur (Miller vd., 2016). Günümüzde Facebook, Twitter, Instagram, Shapchat gibi 

sosyal medya araçları sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal hayatın ayrılmaz bir parçası haline 

gelmiĢtir. Kullanıcılar sayısı ve sunduğu olanaklar açısından da bu sosyal medya 

kategorilerine öncüllük verilmektedir. Akıllı telefonların yaygınlaĢması ile sosyal medyanın 

geliĢmesinin yanı sıra mesajlaĢma araçları da hızla günlük hayata konsolide edilmiĢtir. 

WhatsApp, WeChat gibi mesajlaĢma platformlarından da kiĢiler ve gruplar arası haberleĢeme 

ve etkileĢim gerçekleĢmektedir.  

Sosyal medya platformları insanlara bilgi paylaĢımı, etkileĢimi, sanal ortamda kendi fikir 

ve düĢüncelerini ifade edebilme, eğlence, vakit geçirme, kendisini gerçekleĢtirme gibi birçok 

eylem seçeneklerini sunmaktadır. Aynı zamanda sosyal medya ortamları iĢletmeler için hedef 

kitleleriyle iki taraflı iletiĢim kurmak, hedef kitleleri analiz etmek, geribildirim ve tepkileri 

elde etmek, ürün ve hizmetlerin tanıtımını yapmak, içerik oluĢturmak ve kendi haberlerini 

yayımlamak, satıĢları gerçekleĢtirmek gibi olanakları sağlamaktadır. GiriĢimciler de bu 

olanaklardan en etkili Ģekilde yararlanmaktadır. Sosyal medya platformları ise iĢletmeler için 

farklı ücretli araç ve yöntemleri geliĢtirmektedir.  

Bu çalıĢmada sosyal medyanın giriĢimcilik açısından önemi vurgulanarak etkili sosyal 

medya platformlarından biri olan Instagram ortamlarında giriĢimciler için olanaklar ve 

stratejiler tartıĢılacaktır. Bunun için Kırgızistan‘da Instagram platformunda faaliyet gösteren 

giriĢimcilerin profilleri incelenecek ve önemli giriĢimcilik stratejileri irdelenecektir.  

2. Kavramsal Çerçeve: Sosyal Medyanın GiriĢimcilik Açısından Önemi ve Instagram 

Sosyal medyanın geliĢim tarihinin baĢlangıç noktası 1980‘lere denk gelmektedir. Bu 

dönemde Bulletin Board Systems adlı sanal platform kullanıcılara oyun ve diğer dosyaları 

indirme ve mesaj bırakma olanaklarını sunmuĢtur. 1990‘larda sosyal medyanın geliĢmesinde 

ikinci bir önemli dönem baĢlamıĢtır. 1997 yılında Six Degrees.com kullanıcılara kendi 

profilini, arkadaĢ ve aile listesini oluĢturma olanağını sağlamıĢtır. Bu platformda kullanıcılar 
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arkadaĢlarının profillerine bilgi ve yorum ekleyebilmiĢtir. Ancak sosyal medyanın geliĢiminde 

gerçek devrim 2000 yılında Friendster ağının kullanıcı sayısının 3 milyonu aĢmasıyla 

yaĢanmıĢtır. 2003‘te LinkedIn, 2004‘te Facebook ve 2006‘da Twitter baĢlatılmıĢ ve kısa 

zamanda çok sayıda kullanıcıya kavuĢmuĢtur. Aynı dönemde YouTube, Myspace, Google+, 

daha sonra Instagram, Snapchat gibi sosyal medya ortamları ortaya çıkmıĢtır. Son yıllarda 

mobil teknolojinin geliĢmesi sosyal medyanın mobil iletiĢim araçlarında da faaliyet 

göstermesini sağlamıĢtır. 2016 verilerine göre sosyal medya kullanıcıların sayısı 2,9 milyar 

olmuĢtur, 1,9 milyar kullanıcı da sosyal medyaya cep telefonlarından eriĢmiĢtir (Bialy, 

2017:69-70). 

Sosyal medyayı ―Web 2.0‘ın ideolojik ve teknolojik temellerine dayanan ve kullanıcılara 

içerik oluĢturma ve paylaĢma olanaklarını sağlayan internet tabanlı uygulamalar olarak 

tanımlamak mümkündür. Sosyal medyada kullanıcıların içerik oluĢturabilme durumu 

kullanıcıdan-kullanıcıya, tüketiciden-tüketiciye, kurumdan-tüketiciye ve tüketiciden-kuruma 

gibi etkileĢim ortamlarını sağlamaktadır (Arora ve Sanni, 2018:2). Sosyal medyanın kullanıcı 

odaklı olması kullanıcılara birçok kolaylık ve avantajları sağlamaktadır. Ġlk önce sosyal 

medya zaman ve mekan kavramlarını yok etmektedir. Kullanıcılar sosyal medya içeriklerini 

kendileri oluĢturur ve diğer kullanıcılarla kolay iki taraflı iletiĢim kurabilirler. Sosyal 

medyada hem içerik üretimi hem de tüketimi sağlanmaktadır. Sosyal medya günceldir, 

dolayısıyla kullanıcılar farkındalık oluĢturmak ya da iletiĢim stratejilerini kurmak için sosyal 

medyadan etkili bir Ģekilde faydalanır. Böylece sosyal medyanın etki alanı daha da geniĢler 

(KuĢay, 2017:25). 

Günümüzde sosyal medya giriĢimcilerin de faaliyet alanı haline gelmiĢtir. Sosyal medya 

olanakları kullanıcıların bilgi alıĢ veriĢinin ötesine çıkmaktadır ve kurumların giriĢimcilik ve 

ticaret faaliyetlerini de kolaylaĢtırmaktadır. Sosyal medya aracılığıyla giriĢimciler iĢ 

sektörüne girme, satıĢları gerçekleĢtirme, ürün ve hizmetleri tanıtma, pazarlama, reklam ve 

halkla iliĢkiler uygulamalarını yürütme fırsatlarını yakalamaktadır.  

Literatürde giriĢimcilik iĢ hayatında yeni fırsat elde edip, tüm riskleri üstüne alarak kar 

amacıyla iĢ sürdürmek olarak tanımlanmaktadır. GiriĢimcilik sürecinin her aĢaması yerel 

giriĢimcilik ekosisteminin desteğini gerektirir ve her biri giriĢimciden belirli bir becerileri 

talep etmektedir. GiriĢimcilik sürecinin bir kaç aĢaması vardır: fırsatları tanıma ve ele 

geçirme; fırsatları pazarlanabilir mal ve hizmetlere dönüĢtürme, zaman ve kaynak değerlerinin 

belirlenmesi; riskleri üstlenme ve ödül elde etme. GiriĢimcilik ekonomide yeni yaratıcı 

fikirleri oluĢturmaktadır. Dolayısıyla yeni giriĢimci ortamları ortaya çıkarken eskileri yok 

olmaktadır. Böylece internet, dijital teknolojiler ve sosyal medyanın geliĢmesi yeni iĢ 
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modellerini yaratarak ve büyük sektörleri dönüĢtürerek giriĢimciler için yeni ortamları 

yaratmaktadır (Dutot ve van Horne, 2015:80-81). Çağımızda dijital giriĢimcilik kavramı 

ortaya çıkarak birçok araĢtırma ve çalıĢmalara konu olmaktadır. Dijital giriĢimcilik, yeni 

dijital teknolojileri yaratarak ve kullanarak, tüm yeni giriĢimleri ve ekonomik veya sosyal 

değerleri yönlendiren mevcut iĢletmelerin dönüĢümünü benimsemektedir. Dijital iĢletmeler, 

yeni dijital teknolojilerin (özellikle sosyal medya, geniĢ veri uygulamaları, mobil programlar) 

iĢ operasyonlarını iyileĢtirmek, yeni iĢ modellerini icat etmek, iĢ zekasını keskinleĢtirmek ve 

müĢterilerle ve paydaĢlarla iliĢki kurmak için yoğun bir Ģekilde kullanılmaktadır. Dijital 

giriĢimcilik geleceğin iĢ ortamlarını ve büyüme fırsatları yaratmaktadır (Collier ve Zhao, 

2016:2176).  

Dijital giriĢimcilik faaliyetlerinde sosyal medya yoğun bir Ģekilde kullanılmaktadır. 

Çünkü sosyal medya giriĢimcilere geleneksel medyanın sunamadığı avantajları ve kolaylıkları 

sağlamaktadır. Ġlk önce sosyal medya giriĢimcilere hedef kitleleriyle kurduğu iletiĢim ve 

etkileĢim sürecinde esneklik sağlamaktadır (Dutot ve van Horne, 2015:82). GiriĢimciler 

sosyal medya platformlarındaki müĢterilerin eylem ve hareketlerine göre kendi 

davranıĢlarında esneklik gösterirler. Sosyal medyanın sağladığı diğer bir avantaj verimliliktir. 

Sosyal medya ortamlarında geniĢ kitleler arasında bilgi alıĢ veriĢi ve karĢılıklı etkileĢim 

yürütüldüğü için giriĢimcilerin yolladığı mesajların verimlilik oranı çok yüksektir. Sosyal 

medyanın tamamlayıcılık özelliği bulunmaktadır. Artık sosyal medya araçları pazarlama 

stratejilerinin bir aracı haline gelmiĢtir. Sosyal medya aracılığıyla pazarlama açısından önem 

taĢıyan hedef kitlelere ulaĢmak mümkündür. Dolayısıyla sosyal medya geleneksel pazarlama 

uygulamalarını tamamlamaktadır. Sosyal ağ siteleri kullanıcı tarafından oluĢturulan içeriği 

desteklemek ve topluluk üyeleri arasındaki bağlantıları arttırmak için iĢlevsellik sağlar. 

Böylece kullanıcıların tekrar devreye girmesi sağlanır. Bu da sosyal ağların kilitleme 

özelliğini açıklamaktadır. Sosyal medyanın sağladığı diğer bir olanak giriĢimcilerin yeni fikir, 

süreç ve yeniliklere destek kazanabilmesidir (Nagle ve Pope, 2013:288). Ek olarak, sosyal 

medya dijital ―start-up‘ların‖ geliĢtirilmesi ve uygulanması için diğer internet ortamlarıyla 

entegre edilerek giriĢimcilere eğilimleri takip etmek ve yatırımcıları çekmek için yardım 

etmektedir (Standing ve Mattsson, 2016:9). 

Dijital giriĢimcilik açısından sosyal medya platformlarından Instagram büyük bir önem 

taĢımaktadır. 2010 yılında resim ve video içeren paylaĢımları içeren bir sosyal medya olarak 

baĢlatılan ve günümüzde 800 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Instagram sadece 

kullanıcıların günlük hayatından resim ve video paylaĢımlarını içermeyip, aynı zamanda 
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iĢletmelerin pazarlama, reklam ve halkla iliĢkiler aracı haline gelmiĢtir. Diğer bir taraftan 

Instagram giriĢimciler için de yeni faaliyet ortamını sağlamıĢtır.  

2012 yılında Facebook tarafından satın alınan Instagram yenilenerek pazarlama iĢlevlerini 

geniĢletmiĢtir. Etiketleme, yorum yapma ve beğenme, tekrar paylaĢma (repost), hashtag 

iĢlevlerinin yanı sıra sponsorlu reklamlar ve iĢ sayfalarını oluĢturma iĢlevleri bulunmaktadır. 

Instagram mal ve hizmetlerin fotoğraf ve videosu, fiyatı ve ulaĢım bilgilerini paylaĢarak 

tüketicilerin Instagram üzerinden alıĢ veriĢ yapmasını sağlamaktadır. AraĢtırma sonuçlarına 

göre diğer sosyal medya platformlarına kıyasla Instagram üye artıĢ hızı, etkileĢim oranı, satıĢ 

oranı açısından en etkin sosyal medya olmuĢtur (Özeltürkay, 2017:181).  

3. Yöntem 

Bu çalıĢmanın temel amacı sosyal medyanın giriĢimcilik açısından önemini vurgulayarak, 

sosyal medya kategorilerinden en etkili platform olan Instagram ortamlarında giriĢimci 

stratejilerini araĢtırmaktır. Günümüzde Instagram kurumların pazarlama ve reklam 

stratejilerini uyguladığı etkili bir araç haline gelmiĢtir. Bunun yanız sıra Instagram‘da dijital 

giriĢimciler için de büyük avantaj ve olanaklar sunulmaktadır. Instagram üzerinden bloglar 

yürütme, ürün ve hizmet tanıtımını yapma, satıĢları gerçekleĢtirme, marka oluĢturma, imaj ve 

itibar yönetimi gibi faaliyetler yürütülmektedir.  

ÇalıĢmanın örneklemi olarak da Kırgızistan‘da Instagram üzerinden giriĢimcilik 

stratejilerini gerçekleĢtiren iĢletme ve kiĢilerin Instagram profilleri ele alınmıĢtır. Böylece 

Kırgızistan‘da Instagram üzerinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren giriĢimci profilleri 

incelenmiĢtir. Her bir sektör kategorisinden bir kaç profil ele alınmıĢtır. Bu profillerde 

giriĢimcilik stratejileri bir kaç kategoride incelenmiĢtir. Bu kategoriler: yeni fikir veya fırsat; 

mal ve hizmetlerin tanıtımı ve satılması; hedef kitlelerle olan etkileĢim; risk ve krizler olarak 

belirlenmiĢtir. Ġnceleme sonucunda giriĢimcilerin Instagram profillerinden yürüttüğü 

stratejilerle ilgili bilgiler sunulmuĢtur.  

4. Bulgular 

Instagram‘da giriĢimcilik stratejilerini incelemek için aĢağıdaki tabloda yer alan profiller 

ele alınmıĢtır: 

Tablo 1: Kırgızistan‘da Instagram‘da giriĢimcilik stratejilerini yürüten profiller 

 Profil Adı Kullanıcı Sayısı 

1 Kupislona.kg 226000 

2 Neko.kg 68800 

3 Koreomania.kg 49000 

4 Butik_parijanka 127000 
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5 Studentka_butik 103000 

6 Garderobchik191 214000 

7 azelmagazin 106000 

8 Ġmperatriz_001 158000 

9 Upgradeshop.kg 61400 

10 Aptovka_kgz 40800 

11 Notnik_kg 41600 

12 Gadget.kg 37000 

13 Magazinvipkg 45500 

14 Beautymarket.kg 32700 

15 Ecolifekg 32700 

26 Food_mama_kg 37800 

17 Cupncake_kg 18000 

18 Mavlyuda_bakery 31600 

19 Bambook_kg 51100 

20 Sushilka.kg 47700 

21 Aibi_moda_official 77300 

22 Brandstore_312 77700 

23 Brandstock_312 93700 

24 Ecolandkg 36900 

25 Jannataccessories 193000 

26 Accessories.asal 56800 

27 Kumarat_collection 48100 

28 Aytunuk_j 48200 

29 Lebon_design 31600 

Instagram üzerinde giriĢimcilik stratejilerini gerçekleĢtiren 29 giriĢimcinin faaliyet 

alanları insanın günlük hayatında kullanabileceği ve aynı zamanda farkındalık elde etme, zevk 

alma, özel olma hislerini sunan ürün ve hizmetlerin sunumu olarak tanımlanabilir. Faaliyet 

alanları kategorileri: ilginç gadget ve eĢyaları satmak, kadın ve erkek giysileri, kozmetik 

malzemelerinin satılması, el ile yapılmıĢ yemeklerin üretimi ve satılması, sağlıklı beslenmeye 

yönelik ürünlerin satılması, mobil aksesuarlar, yemek sipariĢi, handmade eĢyalar, elektronik 

cihazların satılmasıdır. 

GiriĢimcilerin Instagram‘da kullanıcı sayısı en az 18 bin, en çok da 226 bini 

oluĢturmaktadır. Tüm kullanıcıların profilleri Instagram‘ın sunduğu iĢ sayfası (business 

account) olarak oluĢturulmuĢtur.  
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ġekil 1: Instagram‘da iĢ profili örneği 

ĠĢ sayfasında profil sahibi faaliyet alanı, kurum adresi, iletiĢim bilgilerini ekleyebilir. Aynı 

zamanda iĢ sayfasında her paylaĢıma yönelik istatistiksel bilgileri görebilmek mümkündür. 

Bu bilgiler bir paylaĢımın ziyaretçi sayısı, beğeni ve yorum sayısını sunmaktadır. ĠĢ sayfasının 

sunduğu diğer bir önemli unsur – paylaĢımların reklamlarını yapabilme olanağıdır. Her 

paylaĢılan resim veya videonun altında ‗promote‘ iĢlevine basarak 1 gün için 1 dolar ödeyerek 

900-2000 ziyaretçinin sayfayı ziyaret etmesi sağlanabilmektedir. ĠĢ sayfasında kullanıcılar 

‗Call‘ (Arama), ‗Emaıl‘ (E-posta) ve ‗Directions‘ (Yol Tarifi) iĢlevlerinin yardımıyla profil 

sahiplerine ulaĢabilirler.  

                      
ġekil 2, 3 ve 4: Instagram iĢ sayfasında ‗Call‘ (Arama), ‗Emaıl‘ (E-posta) ve ‗Directions‘ 

(Yol Tarifi) iĢlevleri 
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4.1. Yaratıcı Fikir ve Fırsatların Mal veya Hizmetlere DönüĢtürülmesi 

Yaratıcı fikir ve fırsatların mal ve ya hizmetlere dönüĢtürülmesi açısından Instagram 

profilleri üzeriden giriĢimcilik faaliyetlerini yürüten giriĢimciler insanın hem günlük 

hayatında kullanabileceği hem de zamana ayak uydurabilme, trendleri takip etme ve 

baĢkalardan farklı olma fırsatını sunabilecek mal ve hizmetleri satmak ile uğraĢmaktadır. 

Böylece kupislona_kg ve neko.kg profillerinde giriĢimciler insanların gülük hayatta kullanan 

eĢyaların ilginç versiyonlarını satmaktadır.   

                                                 

ġekil 5 ve 6: @kupislona_kg ve @neko.kg profilleri  

Katılımcıların diğer bir kategorisi ise el yapımı takılar, aksesuarlar, handmade eĢyaları 

yapıp Instagram profillerinden satmaktadır. Bu takı ve aksesuarlar genel olarak kadınlara 

yöneliktir, ancak arasında erkekler için de değerli taĢlardan bilezik yapıp satanlar vardır.  

                                                          

ġekil 7 ve 8: @jannataccessories ve @lebon_design Instagram profilleri  
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Instagram‘da giriĢimcilerin baĢka bir kategorisi de ev yapım yemeklerini satan ev 

hanımlarıdır. Ġlk baĢta onlar evlerinde yemek, tatlı, pasta ve kek yapıp, resimlerini 

Instagram‘da paylaĢmıĢtır. Daha sonra Instagram‘dan sipariĢler gelmeye baĢlamıĢtır. Böylece 

kendi özel sayfalarını iĢ sayfasına dönüĢtürmüĢlerdir.  

Katılımcıların diğer bir kısmı kendi lokanta ve ya restoranı olsa bile yemek sipariĢlerini 

Instagram üzerinden almaktadır. Günümüzde Kırgızistan‘da Çin, Kore ve Japon yemekleri 

çok popüler hale gelmiĢtir. @bambook_kg ve @sushilka.kg Çin ve Japon yemeklerini kitle 

tüketim yemekleri haline getirip Instagram üzerinden tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini 

yürütmektedir.  

Insatgram‘da en ünlü olan giriĢimcilik alanlarında biri de giyim satmaktır. Özellikler 

kadınlar için yurt dıĢından giyim getirip Instagram üzerinden pazarlayıp satan profillerin 

sayısı çoktur. Moda dünyasının dinamikliliği ve her geçen gün yeni trendlerin ortaya çıkması 

yeni ürünlerin hızla pazarlanıp tüketilmesini sağlamaktadır. Böylece Kırgızistan‘da da 

Instagram üzerinden giyimleri satan giriĢimcilerin sayısı büyük oranları göstermektedir. Onlar 

Çin, Türkiye, ABD ve Avrupa ülkelerinden giyimleri getirip satmaktadır. Bazıları 

Kırgızistan‘da mağazaları olmayan dünyada ünlü markalara Instagram‘da sipariĢleri 

almaktadır ve en erken 5-7 gün, en geç 1 ay içerisinde getirmektedir.  

                                   

ġekil 9: Instagram‘da giyim satan giriĢimcilerin profilleri  

Instagram‘da en çok ilgi gören diğer bir alan da kozmetik malzemelerin satılmasıdır. 

Kozmetik malzemelerine Instagram üzerinden sipariĢler alınarak ABD, Arap Emirlikleri, 

Güney Kore, Japonya ve Avrupa ülkelerinden getirilmektedir. Aynı zamanda mağazalarda 

kozmetik malzemelerini satan giriĢimciler Instagram‘da kendi ürünlerini tanıtmaktadır.  
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4.2. Ürün ve Hizmetlerin Satılması ve Tanıtımı 

GiriĢimciler Instagram profillerini hem ürün ve hizmetleri satmak hem de pazarlama, 

reklam ve halkla iliĢkiler uygulamalarını yürütmek için kullanmaktadır. SatıĢları yönetmek 

için giriĢimciler ürün ve hizmetlerin kaliteli resim ve videolarını her gün paylaĢmaktadır. 

Resim ve videoların altına genel bilgiler, fiyat ve iletiĢim bilgilerini yerleĢtirmektedir. Çoğu 

zaman ürünlerin resimlerini ‗stories‘e yerleĢtirmektedirler. Bazen canlı yayına da 

çıkmaktadırlar.  

Instagram günümüzde daha çok bir tanıtım ve pazarlama aracı olarak kullanılmaktadır. 

GiriĢimciler de bunun farkına vararak ürün ve hizmetlerini Instagram‘ın sunduğu 

olanaklardan faydalanarak ürün ve hizmetlerin tanıtımını yapmaktadır. Bu kapsamda ilk önce 

takipçi programlarına bağlanarak takipçilerinin sayısını arttırmaktır. Instagram‘ın sunduğu 

ücretli reklam fonksiyonlarından yararlanmaktadır. Bu fonksiyon ürün ve ya hizmet ile ilgili 

paylaĢımı potansiyel müĢterilere gösterme olanağını sağlar. GiriĢimciler ürün ve ya 

hizmetlerin kaliteli resim ve videolarını yükleyerek altına da çekici metinleri yazmaktadır. 

Metinlerde ‗hashtag‘leri kullanmaktadır. GiriĢimcilerin çoğu Instagram profillerinde 

promosyon kampanyalarını yürütmektedir. Buna yönelik genelde farklı yarıĢmalar, indirim 

kampanyaları ve hediyelerin dağıtımı yapılmaktadır.  

Instagram‘da ürün ve hizmetlerin tanıtımında diğer bir etkili yöntem takipçi sayısı çok 

olan ünlüleri reklam kampanyasında kullanmaktır. Kırgızistan‘da da Instagram üzerinden 

giriĢimcilik faaliyetlerini yürüten giriĢimciler takipçi sayısı çok olan ünlü insanlara para 

ödeyerek ya da bedava ürün ve hizmetleri sunarak reklam faaliyetlerini gerçekleĢtirmektedir. 

Ünlüler kendi Instagram sayfasında ürün ve ya hizmetin fotoğrafını paylaĢmaktadır. 

                                

ġekil 10 ve 11: Instagram‘da celebrity marketing uygulamaları  



 
9

th
 International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 

Proceedings, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

  

608 

 

4.3. Hedef Kitle ile EtkileĢim ve ĠletiĢim Stratejileri 

Günümüz sosyal medyasında kurumlar ile hedef kitleleri arasında etkileĢim interaktif bir 

Ģekilde gerçekleĢmektedir. Sosyal medyada hedef kitlelerden anında geri bildirim alınarak 

iletiĢim uygulamalarını düzenlemek mümkündür. Böylece Instagram‘da da takipçilerle doğru 

iletiĢimin sağlanması olumlu imaj oluĢturma ve kriz yönetimi açısından önemlidir. 

GiriĢimciler de bunu önemsemektedir ve Instagram profillerinde takipçilerle iki taraflı iletiĢim 

kurmaya çaba göstermektedir. Instagram‘da iletiĢim farklı boyutlarda gerçekleĢmektedir. 

Birincisi DM mesajlarıdır: müĢteriler herhangi bir sorusunu DM (direct message) aracılığıyla 

iletmektedir ve Instagram sorumlusu hemen cevap vermektedir. Ġkincisi yorumlar ve 

yorumlara cevap, mevcut ve potansiyel müĢteriler sorularını, olumlu ya da olumsuz 

görüĢlerini her paylaĢımın altında yorumlar Ģeklinde de iletmektedir. Bu yorumlara en kısa 

zamanda cevaplar yazılmaktadır. Takipçiler profilin ‗stories‘ kısmına da mesajları 

iletebilmektedir. Bazen takipçiler kendi sayfalarında giriĢimcilerin profillerini etiketlemekte 

ve kendi görüĢlerini yazmaktadır. Bu durumda da giriĢimcilerin Instagram sorumlusu 

takipçinin sayfasına girip etiketlendiği paylaĢımın altında cevap yazmakta ya da direkt mesaj 

göndermektedir. Genel olarak giriĢimciler ile takipçiler arasındaki iletiĢim iki taraflı Ģekilde 

gerçekleĢmektedir. 

Aynı zamanda giriĢimciler önemli bayramlarda Instagram profillerinden müĢterilerini 

kutlamaktadır. MüĢterilerin olumlu yorum ya da mesajlarının ‗screenshot‘unu (ekran 

görüntüsünü) paylaĢmaktadır. Böylece giriĢimciler müĢterilerine önem verdiğini göstererek 

itibar yönetimi çalıĢmalarını da yürütmektedir. 

                        

ġekil 12, 13 ve 14: Instagram‘da giriĢimcilerin müĢterileriyle etkileĢim biçimleri 
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4.4. Risk ve Krizler 

GiriĢimciler Instagram‘ın sunduğu olanaklardan etkili bir Ģekilde yararlanması ile birlikte 

birtakım risklerle karĢı karĢıya gelmektedir. Bu riskleri ürün veya hizmetlerin kalitesinin 

düĢük olması, zamanında mesaj ve yorumlara cevap vermeme durumu, rakiplerin çok olması, 

müĢterilerin sürekli tüketememe durumları olarak tanımlamak mümkündür. Bu risklerin çoğu 

kriz durumlarını yaratmaktadır. Sosyal medyanın yaygın halde olduğu çağımızda kurumlar 

krizlere daha sık rastlamaktadır. Sosyal medyada ortaya çıkan kriz durumu çok hızlı 

büyümektedir ve diğer platformlara yayılmaktadır. Bu durumlarda kurumlar krizleri önceden 

önlemek ve krizlerden en az zararla çıkabilmek için kriz programlarını geliĢtirmektedir.  

Kırgızistan‘da Instagram platformunda giriĢimcilik stratejilerini yürüten giriĢimciler çoğu 

önceden krizleri önlemek için programları geliĢtirmemektedir. Ancak onların farklı olumsuz 

yorum ve mesajlara ne gibi cevapların verilmesi gerektiğine iliĢkin hazır Ģablonları 

bulunmaktadır. Olumsuz yorum ya da mesaj geldiğinde giriĢimcilerin Instagram sorumlusu 

durum analizi yaptıktan sonra problemi tespit eder ve ilk önce özür diler, sonra müĢterinin 

sorununu çözmeye çalıĢır. Eğer müĢterinin ürünle ilgili Ģikayeti varsa ürün değiĢtirilir, 

hizmetten memnun değilse bir sonraki hizmet için indirim verilir. Sonra da müĢterinin izni ile 

olumsuz yorum ya da paylaĢımın silinmesini sağlarlar. 

5. Sonuç  

Çağımızda sosyal medya araçları birçok kullanıcının etkileĢimi için platformlar 

sunmaktadır. Sosyal medyanın geliĢmesi ile zaman ve mekan sınırları ortadan kalkmıĢ 

bulunmaktadır. Aynı anda sosyal medya araçları giriĢimciler için de kapsamlı olanakları 

sunmaktadır. Artık giriĢimciler giriĢimcilik faaliyetlerini sanal ortamlarda yürütmektedir. 

Sosyal medya araçları etkili pazarlama ve reklam stratejileri olarak kullanılmaktadır. 

Kırgızistan‘da internetin yaygın halde olması ve internet kullanıcılarının sayısının gün 

geçtikçe artması sosyal medyanın da yaygınlaĢmasına neden olmuĢtur. Sosyal medyanın 

olanaklarını anlayan giriĢimciler giriĢimcilik stratejilerini sosyal medyada yürütmeye 

baĢlamıĢtır. Özellikle Instagram aracılığıyla giriĢimciler ürün ve hizmetleri satmakta, 

müĢteriler ile iletiĢim halinde olmakta, reklam ve pazarlama uygulamalarını yürütmekte ve 

kriz yönetimi süreçlerini gerçekleĢtirmektedir. Instagram‘da metin, resim ve videoları bir 

arada kullanarak ürün ve hizmetler hakkında kapsamlı bilgileri vermek mümkündür. Aynı 

zamanda satıĢları gerçekleĢtirmek kolaydır. Instagram etkili reklam ve tanıtım olanaklarını da 

sunmaktadır. Yorum ve mesaj paylaĢımı fonksiyonları olduğu içi giriĢimciler kullanıcılarıyla 

sürekli etkileĢim halindedir. Dolayısıyla günümüzde Instagram sadece resim ve video 

paylaĢım platformu değil, etkili giriĢimcilik ortamları da olarak kullanılmaktadır. 
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